Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb
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PODNIK
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Obchodné meno

Sídlo/ adresa
ZaplsanY

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
35 763 469
1 DIC
1 2020273893
l IC pre DPH
i 01.ZM .BYRON.SOKOLOVA.ERIKA
Erika Sokolová, obchodný reprezentant
1 Kód predajcu
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ZastúpenY

1 Kód tlačiva

1 SK2020273893
1 206
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ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ názov
Sidlo I miesto podnikania
Register,
!<CO

člslo

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

podnikateľa

zäpisu

1 DIC

00308676

i

1

IC pre DPH

1

ZastúpenY
Účastnik týmto vypovedá:
./ Zmluvu o pripojení týkajúcu sa poskytovania hlasovej služby pre telefónne č l slo 908708756

Požadovaná zmena:
./

Ukončenie

zmluvy

O ÁNO
./ NIE
Účastník touto žiadosťou navrhuje spoločnosti Slovak Telekom uzatvorenie dohody o ukončenf Zmluvy o pripoj ení s tým, že Účastník žiada o ukončenie poskytovania služieb podľa Zmluvy o
pripojenl (ďalej tiež "Odpojenie na žiadosť účastníka pred uplynutlm výpovednej lehoty alebo „Odpojenie") k poslednému dňu aktuálneho zúčtovacieho obdobia, teda ku dňu-, pričom toto Odpojenie je spoplatnené
v súlade s aktuálnym Cenníkom Služieb a bude vykonané iba v prlpade, ak Účastník túto žiadosť doručí spoločnosti Slovak Telekom skôr ako 5 dnr pred posledným dňom zúčtovacieho obdobia ku koncu ktorého má
byť Odpojenie podľa tejto žiadosti uskutočnené. Za prijatie návrhu na uzatvorenie dohody o ukončení Zmluvy o pripojen' podľa predchádzajúcej vety (ďalej len „Návrh") sa považuje aj ukončenie poskytovania služieb
podľa Zmluvy o pripojení v súlade s týmto Návrhom, a to i bez predchádzajúceho oznámenia o ukončení poskytovania služieb podľa Zmluvy o pripojení. Prijatím Návrhu spoločnosťou Slovak Telekom sa ku dňu
ukončenia poskytovania služieb podľa Zmluvy o pripojenf konči zmluvný vzťah založený Zmluvou o pripojen L Prijatím Návrhu spolo,čnosťou Slovak Telekom však nezanikajú záväzky Účastnika voči spoločnosti Slovak
Telekom vzniknuté do ukončenia Zmluvy o pripojenl , ako i prípadné záväzky vyplývajúce z ukončenia Zmluvy o pripojenl v zmysle Návrhu. Účastník súhlasí s tým , že spoločnosť Slovak Telekom nie je povinná Návrh
prijať, ak sa však rozhodne Návrh prijať, je tak oprávnená urobiť už okamihom doručenia Návrhu spoločnosti Slovak Telekom. Návrh zaniká, ak spoločnosť Slovak lelekom neprijme Návrh do konca zúčtovacieho
obdobia, v ktorom Účastník Návrh urobil (aktuálne zúčtovacie obdobie). Ak spoločnosť Slovak Telekom Návrh neprijme vo vyššie uvedej lehote, táto žiadosť sa považuje za výpoveď Zmluvy o pripojenl.
0

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede spoločnosti Slovak Telekom a skonči uplynutlm posledného dňa tohto zúčtovacieho obdobia (čl . 15 bod
15.9 Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostrednictvoni verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďa lej len „VP" a čl . 14 bod 14.9
Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej mobilnej dátovej služby Mobilný internet spoločnosti Slovak lelekom, a.s.). V pripade Služieb Easy a Fix výpovedná lehota začina plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručenl výpovede spoločnosti Slovak Telekom a skonči uplynutfm posledného dňa tohto kalendárneho mesiaca (čl. 14 bod 14.9 Všeobecných podmienok
poskytovania predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy prostrednlctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďalej len - „VP Easy"). V zmysle uvedeného a za
predpokladu, že nedošlo k uzatvoreniu dohody o ukončenr Zmluvy o pripojeni , výpovedná lehota uplynie dňom 07 .10.2014.
Spoločnosť Slovak lelekom, a.s . nie je povinná vrátiľ Účastnlkovi aktivačné, ani zriaďovacie poplatky. Ak Účastn l k zložil spoločnosti Slovak lelekom, a.s. Zábezpeku na Roamin g, spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. vráti Účastnfkovi Zábezpeku, resp. jej zostatok po vysporiadanf všetkých splatných záväzkov Účastnfka voči spoločnosti Slovak Telekom , a.s. do 4 mesiacov odo dňa zrušenia služby Roaming, resp. odo dňa
ukončenia Zmluvy o pripojenr (alebo jej časti týkajúcej sa vyššie uvedených telefónnych čísel); (článok 8 bod 8.6 VP). Zloženú Zábezpeku za Roaming nie je možné previesť na iného Účastníka. V prípade zániku
Zmluvy o pripojení v celom rozsahu, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vystavl a doručí Účastníkovi konečné vyúčtovanie, ktoré je Účastnlk povinný zaplatiť.

V prfpade, ak Účastnlk zároveň ma aktivovanú službu Moje kontakty, Účastník vyhlasuje a berie na vedomie, že v súlade s Osobitnými podmienkami poskytovania doplnkovej služby Moje kontakty, bude v prlpade
akceptácie tejto žiadosti spoločnosťou Slovak Telekom momentom vykonania požadovanej zmeny, resp. v prlpade vypovede momentom uplynutia výpovednej lehoty. Účastníkovi automaticky deaktivovaná aj služba
Moje kontakty s tým, že všetky údaje zálohované prostrednlctvom Služby Moje kontakty budú momentom jej deaktivácie vymazané.
Zmluvu o pripojení vypovedám z dôvodu:
./ Nepotrebnosť
Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť využiť pri podaní tejto Žiadosti technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.
• Ak Účastník túto možnosť využil, táto Žiadosť je podaná v plsomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredn íctvom daného technického zariadenia. Účastník v takomto
prfpade vyhlasuje, že bol pred podanlm tejto Žiadosti Podnikom informovaný o podstate digita lizovaného podpisu, najmä o tom, že digitalizovaný podpis Účastnlka je jeho vlastnoručným podpisom
preneseným na Žiadosť prostredn fctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený len pre účely tejto Žiadosti a tvoriaci trvalú neoddelite ľnú súčasť tejto Žiadosti. Účastn lk
výslovne súhlas! so spracúvanrm záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradenfm k podprsanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise
Účastnika nebude využitý na žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojenf s iným dokumentom. Podplsanlm Žiadosti takYmto spôsobom nie je dotknutá jej platnosť , ani jej pfsomná forma a takto
podpfsaná Žiadosť má silu originálu .
• Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto Žiadosť je podaná Účastnlkom v písomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachytených na Žiadosť priamo bez použitia
technického zariadenia.

Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tejto Žiadosti v llstinnej podobe podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

Učastnfk berie na vedomie, že technické zariadenie je prístupné na Predajných miestach Podniku v závislosti od jeho technických možnosti a na základe vlastného uváženia. Účastnik je oprávnený
vlastnoručne podpísať dokument bez použitia technického zariadenia v prípade absencie tohto zariadenia na Predajnom mieste Podniku.

V Zlatých Moravciach,

dňa

',ig:

14. augusta 2014

V Zlatých Moravciach,

33 AQ~vak Telekom, a.s.

dňa

14. augusta 2014

Mesto Zlaté Moravce

v zastúpení

Erika Sokolová, obchodný reprezentant
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Slovak lelekom dôverné
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