
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavreté podla zilkooa e. 35112011 Z.z. o elektronockych kornunlkéciéch v zneni nesk<rllch predpisov 
(ďalej len "Zmluva" ) medzi 

PODNIK 
Obc:hodn6 meno Slovak Telek..". u. 
Skno/adres.~ Kand!W:ova 10, 125 U Bratlslova 
Zap~:san · ObchodnY r.gbter OkresrMho sOCiu Bmis,_va l, oddiel Sa, vtotu tflto 201118 

ICO 35753469 OIC 20202731U 

• • • 

IC pre DPH 
zastUpený Jana Paullkova. obdtodný raJ)Rnnmnt Kód prodajcu 01-ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

(cfloot oen "Podnll1 • 

ÚČASTNÍK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Oócllod~6_ rnano l nizov Mllsto Zl.lt6 Mor.vce 
Sldlo l mloslo podnil<anía 1. IMja Z, 953 01 Zlat6 Morave. 
Register, Clslo úpisu podnikalo/a 
lCD 00301171 Dio;; 
zastUpenj Peter lng. LAidnir, CSc.. 

(efiJejton ueasuun 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN 
Obchodn6 meno alebo ov 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
./CUP 
.tCUR 
./ PowoMnie tnM.zinirodnj'ch hovotov 

Obec 

nke Podniku 

/ Roam ng 
Sluiba: Euro Roaming 

./Jazyk úttu 
Jazyk: SJ 

!J Žiadam o ZVEREJNENIE úd~ v zozname útastntkov alnfotmatnej stulbe2) 

./ tlodam o NEZVEREJNENIE lldajov v zozname úea>tníl<ov o lnformaent) slufbe2l 
ozn.: 

2) infonn•d• o molnofll zve,.jftounill Uct..jov v z.oz.n.amt Utastntkov • lnformatrHtj slut~: 

Zlat' MOf'IIYCI 

Notffika 6 Clslo 

SIMkartae. 
ovaete obdobie je 

jednomosotné 
Program slutieb 

./ MMS 
/ Notlf. SMS o vyatavenf taktUry 

IC pre DPH 

PS 

• • • • • 
ST-C1 str. 

EVIdenčné člslo zmluvy ........................ .... .. ..... .... ..... .. 

SKZ0202711U 
Kódtloeiva: C0020 

o 

ts3 01 

no 

Oo: 7. dňa mest.ea vlitane 

./ NOCif. SMS o úhrade faktúry 
/ Kontro&a dit v EU 

Umh; 50 
Notifildlcill: IO% 

útutnDl verej'tej telefónnet skltby rM privo Zllpfsať u do verejn6ho telefônneho zoznamu a na spó,.upoe_nle svojich UdeJov poskytovaterom lntormaetlýeh stufJeb o telefónnych čfstach alebo te~fónnyeh zoznamov, 11 ta v roz.s~~hu 
tele!Onne Clslo prtdelen6 úeastnlkovl nolllklode Zmluvy 1 údoje o ÚC.stnlkovl v rouahu O meno. priliZ'tlsko 1 adresa IMII6ho pobytu v priplde lyzlt:l<ej osoby· nepodnillatora, l~ obchodné meno • miesto podnikania l)'<lckej osoby 
• podnlltatero. iO obchodn6 rnano olobo ••zov • sldlo v pripode prtvnld<o) osoby. V priplde osObitnej dohody s Podnikom m6tu byt' zvore)nen6 aj ctaale úd oje urten6 úe.stnr..om. ok sO relevantn6 na Qtely telolónnello zoU~omu. 
V prfpacie baclosti o zverejnenie údajov ztrow~ Účastnlk bene no vedomie a sOhllsl s podmienkami zverejnenia uvedenými v prlslo~ej časti Vieobecnjd1 podmienok. uprewjúcef podmienky zverejl\ovoma údO)Ov účastnll<ov v 
telefónnom zozname a informačných sktttMich. 

MOBILNÝ TELEFÓN 
l Nokll 300 l yÝrobn6 Clslo (IME l)· l U1U60U74U77 

VYHLÁSENIE útASTNIKA ALEBO JEHO ZÁS1\JPCU: vyhi&SUJom. ie som sa zoznilrml so Vieobecnýml podmlriami pre po•kytovanle verejnYch sluileb prostrednlctvom mobilnej siete Podn1ku (ďalej aj len 
-vteobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami •luileb. ale Ich Podnk vydal pre slutby. ktoré požadt4em aktiiiOYať (dalej len . osobitné podmienky") o Cemfkom , ktoré .. alco "_,terne súčasb tejto 
Zmluvy :aviZujem dodrtlovar. Svojim podpisom potvrtlzt.jem Ql prevzatie V!eobecných podmlenoit. oSObitných podlnle-. Cemlka a vyHla ~flkovane) SIM karty Ql) te sl zévazne objedn6vam v tejto Zmluve 
ipeciftkovoné slutby Podníku (ďalej aj len .Služby"). (111) ie oa zaväzujem riadne a včas plnrt' vielky poviMOsu vyplýv"'úce z tejto Zmluvy, dodad<ov k Zmluva. VAaobacných podmienok a osobitných podmienok. ".jmi 
nadne a včas platit' cenu za aktiváciu a poskytovanie Slldiob, (lv) ak som ako Účastnlk prelial z utlvanla slutby Ea•y na užívanie postpaidových sluilab PO<hku s ponechanlm sl SIM karty a tele!Omeho čl sla. 
dlspooqem SIM kartou s prfdelenYm telelónným člslom lak alco je bht!le ~fikovan.t v tabulke podla tejtO Zmluvy. ktorá mt bola odovzdaná Podnikom v rämd pookytov~~n~a slutby Easy. 
Súhlasím s poskylovanim Elelctronlckaj tormy faktúry (ďalej len EF) podla Vieobecných podmienok a Cemlka a zéroveň a sUhlaslm s poskytoYtlllim EF prostrednlc:tvom internetu spristupnenim na internetovej stnlnke 
Podniku; beriem Nt vedom1o, ža Nt moju t!adolť Podnik úroveň zasiela EF Nt mnou uttenú •ma1lovú adresu, a io v prlpada poskytovania EF m1 "_zo strany Podniku zasielaná pl.-ne vyhotovw rak!Ura. 

MIESTO POSKYTOVANIA SLUtlES A CENA: Miestom po51\Y10Vanla Slutíob je územie Slovenskot republiky podra tpeaftkácle obsiahnutej vo V~eobecnýc:h podml-. Cena za poskytované Služby je stenovenä 
Camlkom. Zmluva nadobúda platnos! a účinnosť dflom podp!su oboma zmluvnym1 strlr\8m1. Zmluva •• uzatvára na dobu nourtitU. Zmluvu J'l možné menil' niektorým zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve. 
Vieobecných podlnlenkaetl alebo Cennlku. 

Zmluvné 'IIWIY sa úrove/\ dohodli, io ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruli platnosr a úámosr Zmluvy o poskytovani služieb· Slutba Internet Nonstop uzavretej vo IIZI'ahu k vyille lpednkovanej 
SIM kane medzi zmluvnými stranami dňa .... •..... ...................... 

Ak Účaltnlk pl"od uzavrolim tOjlo Zmluvy využlval Slut.by Podniku prostredníctvom vyUie ipedfikovanej SIM karty na z.äklade póYodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, zmluvné sttany sa týmto zároveň 
-· io pôvodné zmluva o poskytovani verejných slubeb (v meni vied<ých JOl dodad<ov, zrmen a doplneni uzatvorených čl ut v pi.-nej forme alebo 1nak) Sl v celom rozsahy nahrádza touto Zmluvou. Zánikom 
p6vodnej zmluvy o poskytovani verejných slutleb viek nez~n~kajú n6roky zmluvných •lnin ut vznoknut6 z p6vodnej zmluvy o poskytovani verejných sluilob, ktoré zost6.-.jú zachované aj po Jel zániku (".jml právo 
Podniku na úh111du Slutieb poskytnutých Účastníkovi na základe p6vodnaj zmluvy o poskytovani verejných sluileb. alco aj právo Účastnika reldamovar spravnosf úhtady alebo kvalitu poskytovaných Slutieb na 
z.áldada p6vodnej zmluvy o poskytovani verejných •lutleb za podmí.-uvedených v Zákone a V!eobecných podmienkach). 

v pripade. ak úwtník pred uzavretím te110 ZMuvy vyutival Služby Podnoku prostrednfciVom vyt!4e lpeafikovonej SIM karty na z.áklade p6vodnej zmi'!Y)' o posl<.ytovanl verejných sluilob. ktortl v zmysle prfslu!ných 
)rivnych Pfodpisov zanilda Ilko záVIslá zmluva alebo zanikla na z.äkladeiných prévnych 5kutočnostl (vrátane skutočnosti uvedených v tt!JtO Zmluve), Učastnlk bene na vedonue a •llhlasí •tým. že Podnik ml>že po 
uzavrati tejto Zmluvy odovzda( Účastníkovi do utlvanla rovnal<ú SIM kartu vyUio Apedfikovanú spolU s rovnakým prideleným telerénnym člslom. ktoré Úwtnlk utlval na z.áldada p6v0dnej zmluvy o poskytovani 
verejných slutleb. 

VYHLÁSENIE ZÁSliJPCU úl:ASTNIKA (ak je út .. tnlk z.utúpený): Vyhlasujem, že som oprévnený konaC v mene a na účet Účastnlka na základe pl oornného •plnomocnenla • úradne overw>ým podpisom 
úwtnlka alebo na úklade zákona alebo na zá- rozhodnutia Atátneho orgánu. 

9!''< () .. 
IC' _ ..• ! .• ~ 
l Jana PauhkoÝa. obchodný reprezentant 

Slovak Telel<om d<>Vemé 

3 Peter Ing. Lednár, CSc. 
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Dodatok 
k Zmluve o poskytovani verejných služieb , • • • • • • • • uzavretý podTa zill<ona č. 35112011 Z.z. o elektronlckých komunokáaach v zneni nesko~lch predp<sov 
L č. 911873716, SIM karta č. 8942102480004291213 
(ch loj Ion "Do<latok"J 

ST·C1str. 

PODNIK 
ObchodMI meno 
Sldlo/odrua 

SkJvak Telekom, a.s.. 
l<iirad1ičova10, 125 U Bratislava 

Z.OpiSOIIy 
leO 
ZastUpený 

Obc hodnY register Okruní:ho 1Udu Brattt:Liva t, oddlel sa. vlo1ka tlsJo 2011/8 
35 7&3 .at OIC 20202731U IC pre DPH 
Jana Paulikova, obchodnj reprezentant Kód prodiljc;.u 01ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

SK20202731U 
l Kód ua!óva C0030 

(CI'aloj len ""Podnik'") a 

ÚČASTNfK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obcnodn6 meno l nazov Mesto Zlat' Moravce 
SidiO l miesto pO<In«arua 1, rniJ<o 1, su 01 ZJa!j Mo~vee 
Register. tiSlO uplsu pO<Inlicotela 

[ ICO 0030U7& OIC IC pre DPH 
Zastúpenj Peter Ino. Lednir, CSc. 

(CI'alejlen "Utastnfk1 

TABUĽKAČ 1 
Program Sk.lbeb: RELAX 100 AkiiVIČilý popllfok: 10,01 t 
TYP MTI!llitov.l zo~ICI'enle Nokio 300 Vjrobn6 čisto (lMEI/EUij 351IIIOSU4atn 
Maxlmilna k(ipna cena za MTJO,to'll'6 zariadenie 1,00€ 
Doba vaazanostl: 2:' mesiacov MlnWn'lny proQram Sluf1eb RELAX IO 
Zmtu""* po~uta 14l,t5t 

Podnik a Účaslnlk uzatvétaJÚ tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verernych slu!Jeb uzatvorenú vo vzťahu k té/SIM kane s člolom uvedenlm v u\hlavf tohto Dodatku meni a upraiiUJe v rozsahu 
a spôsobom uvedenym v tomto Dodatku (daleJ len .,Zmluva"). Ostatné ustanoven1a Zmluvy, ktolé nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v plalnOsU bez zmeny. 

1. Predmetom tohto Dodatku je: 

•l 

b) 

c) 

d) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

aktlvacla programu Sluiieb uveden6ho v tabul'ke e. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v zéhlavf tohto Dodatku, resp. k tneJ SIM karte, klonl JU bude v bUdúcnosti natvadzovať 
(dai8J len "SIM kam") s tým, že Účaslnlk je poYinny zaplatrt' aktivačný poplatok za aktlväau SIM karty uvedený v tabulke č. 1 tohto Dodatku 

závazok Účastnfka riadne a veas platir cenu za zneden1e a poskytovanie Slubeb Podrnku podla zvoleného programu Sll.áleb a dodrtlavar sVOje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatl<om. 
V!eobecnýml podmienkami pre poskytovanie verejnych slutieb prostrednlctvom mobilnej siete Podniku (dalej len .V!eobecné podmienky"), Cennlkom pre poskytovante služ1eb Podn1ku (dai8J len 
.Cennlk') a závazok Účaslnlka zaplaur Podniku adminlstraUvny poplatok v súlade s Cennlkom za vykonanie administratlvnych alebo technu:kých zmien v systémoch Podrnku v súvislosti s uzavretfm 
tohto Dodatl<u k Zmluve, a to vo v)l!i<e 3,88 € s DPH (dalt!J len .Admlrustratlvny poplatok"). pneom Adm1rnstratlvny poplatok bude ÚčaslnlkOVI vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavener Podn1kom 
a doručanej Úča•tnikOYI po podpise tohto Dodatl<u k Zmluve, ak sa Účastnlk s Podnikom nedohodne 1nak: Účastnlk me re poVInný zaplabr Podn1ku Admltlfstratlvny poplatOk. ak sa uzatvára Dodatok 
OJ súčasne s aktJvádou novej SIM karty, kedy sa účtuje p<lsluiny aktJvačny poplatOk. (n) pn prechode zo služby Easy na r119ktorý z mesačnych programov, kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade 
s Cennlkom. Účaslnlk podpisom tohto Dodatku vyhlasuJe, te bol oboznameny Podnikom, te akluälne lnfonmäae o plalnych cenách za Služby re možné zlskar v aktuAinom Cennlku dostupnom na 
www. telekom. sk alebo IneJ intemetoYeJ stránke Podniku, klonl ru v budúcnosti nahradi a na predajnych miestach Podniku 

závazok Podnku zabezpečiť ÚčaslnlkoYI predaj zfavneného mobilného telefónu. klarY je bhHte ~tkovaný v tabulke č. 1 (ďaleJ len "MT"). Účaslnlk berie na vedomi&, te MT JS v čase jeho predara 
Účaslnlkovl zakódovany len na pouŽitie so SIM kartou Podniku a te bude odkódovaný na zái<Jade plsomnej tJadosb Účaslnlka po uplynuli doby VIazanosti podla tohto Dodatku a po uhradenl poplatl<u 
podla platného Cennlka Podniku. Účaslnlk sVOjim podpisom zárove/l potvrdzuje pravzatle vyU1e ipecifikovaného MT, 

závazok Podniku poskytnút' ÚčaslnlkoYI, ktorý v SÚVIsJostr s t)imto Dodatl<om má aktivovaný program SlUŽieb Relax 100 v sporenl s prevzaUm závazku Ylazanosb v zmysle tabufky č, 1 tohto Dodatl<u. 
vo vzt'ahu k SIM karte. zfavu vo v)l!ke 50% z ceny mesačného pautälneho poplatku programu Služ1eb aktlvovaného týmto Dodatkom, a to počas doby od uzavreba tohto Dodatl<u do uplynutia doby 
viazanoso dohodnutej týmto Dodatkom. Nárok na poskytovame zfavy z ceny mesačného pau$álneho poplatku podla predch8dzajúcej vety zanikne, ak Účaslnlk počas doby poskytovania zfavy potlada 
Podnik o zmenu alebo preru&enie poskytovaroa Siu!Jeb alebo o deakbväau programu Slu!Jeb aktlvovaného týmto Dodatkom. pnčom tento rlllrok opatovne nevzn1kne ano v pr1pade, ak Učastnlk 
opatovne potiada Podnik vo vzťahu k SIM karte o akbváau programu Služieb aktlvovaného týmto Dodatkom. Úéaslnlk bane na vedomie a súhlasi s tym, !e zravu poskytnutJi na základe tohto bodu 
Dodatl<u n1e re motné počas jej poskytovania vo vzťahu k SIM kane kombinoval' a súčasne vyutivar s akoukofllek 1nou zfavou alebo akciovou ponukou Podntku, ak z v)lslovnych pokynov Podniku 
nevyplýva niečo Iné. Za zúCtovaae obdobie tNajúce ku d~u účinnosti tohto Dodatku Podnik poskytne p<lsl~nú zfavu z alikvotnej časn mesačného pautälneho poplatku účtovant!J za obdobie od 
oonnosti tohto Dodatku. V p<lpade zán~ku néroku na poskytnubezfavy podla tohto pi smena Dodatl<u, naj neskOr mk po uplynuU doby poskytovania zfavy. bude Podnik poskytovať ÚčaslnlkOVI program 
Sll.áleb akbvovany týmto Dodatkom alebo Účaslnikom zvoleny 1n)l program Slu!Jeb za !tandardnú cenu podla Cennlka platného v čase poskytovania p<lslu!ného programu SlUŽieb. Doba poskytovania 
zfavy podla tohto pi smena Dodatl<u sa v p<lpade prerut;en1a alebo obmedzenia poskytovan1a Slu!Jeb Podrnku poskytovanych ÚčaslnlkOYI vo vzťahu k SIM kane nepredltuJ8 a uplynie dflom, ktor)l by 
bol poslednym dt'.om doby poskytovaniazfavy v pripade. ak by k predmetnému preruAI>Nu alebo obmedzeniu poskytovania Slu!Jeb nedo!lo. 

Účaslnlk sa zavazuJe, že po dobu vlu.anostl uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku (daleJ len .doba Ylazanosb") nepotJada o vypojeme SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konan1a a an1 
neumotnl také konanie, na zéklade ktolého by Podniku vzniklo prévo vutlr Zmluvu odstúpenlm od neJ alebo pr/Ivo vypovedal' Zmluvu z dOvodov ponňema poYinnosb zo strany Účaslnfka, za tiadosf 
o vypojenoe SIM karty z prevádzky sa pntom povatuje nar ma výpoveď Zmluvy zo strany Účaslnlka. l:Jadosr o Jej vypoJen1e v p<lpade straty alebo kn\deže SIM karty, ako a1 odstúpeni& Účaslnlka od 
Zmluvy z Iného dOvodu, než je poru'enle pov1nnostl na strane PodnikU. Účaslnlk zárove~ bane na vedomie a súhlasi s tým. te (1) počas doby Ylazanosn nemOže potJadar vo vzťahu k SIM karte 
uvedenej v záhlavl tohto Dodatku o akbvádu alebo o zmenu aktivovarlllho programu Služieb na program Služieb ITarifl, okrem pripadu, ak sa Jedrlll o zmenu ut akbvovaného programu Siu!Jeb 1Tanfl a 
za splnenta podmienok stanovenych Podrvkom Q1) počas doby .,azaností nemOže potJadar vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktlvédu alebo o zmenu aklivovaného programu 
Slutieb na program Slutieb Podla seba, okrem p<lpadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Slu!Jeb Podla seba a za splnenia podmienok stanovenych Podntkom.Pod,..k a Účastnlk sa 
dohodli , te za badosr o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa tohto bodu Dodatku sa povatu1e aj l:Jadosť Účastnlka o prenesenie telefOmeho člsla uvedeného v záhlavl tohto Dodatl<u od spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s. k 1rlllmu podniku poskyturúcemu verernú mobilnú telefOmu službu v Slovensk8J republ1ke. S ohladom na pradmet plnenia uvedeny v bode 1 tohto Dodatku. osobitne s ohfadom 
na závAzok Podn1ku zabezpečit' Účastnlkovl predaj zravneného MT podla bodu 1 plsm. c) tohto Dodatku a Podnikom poskylnutú zfavu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účaslnik dohodli, te po dobu 
Viazanosti uvedenú v tabulke e. t tohto Dodatku Účaslnlk nepotieda o prenesenie čl sla uvedeného v záhlaví tohto Dodatl<u od spoločnosti Slovak Telekom, a. s .. Účaslnlk zárovefl berle na vedomie a 
súhlasi s tym, te v p<lpade porut;enla dojednania uvedeného v pradcllédzarúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku poVImy uhrad1ť Podmku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke e. 1 tohto Dodatku. 

Účaslnik berie na vedomie, te Podnikom poskylnuté v)l!ka zfavy z kúpnej ceny MT je odli!rlll v závislosti od zvoleného programu Siu!Jeb. Účaslnlk sa zavazuJa, te po dobu VIazanosti uvedenú v tabulke 
č. 1 tohto Dodatl<u nepoŽiada o aktJväCiu alebo zmenu programu slu!Jeb na program slutleb s niZtlm mesačným poplatkom, ako mé m1n1málny program slu!Jeb uvedeny v tabulke e. 1 tohto Dodatku. 

v p<lpade poru!enla zévazJ<u úe&slnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) elebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatl<u. v dOsledku čoho dOjde k nasledrlllmu vypoJ&nlu SIM karty zo strany Podniku je 
Účaslnlk povimý utvadlf Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č.1 .V pripade tiadosb Účaslnlka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto DodatkU je zmluvná pokuta podla 
predchtldzajúcej vety splatná ok81TIIhom doručenia t1adosb o vypoj8111e SIM karty z prevádzky PodnikU. 

Tento Dodatok je plamy a IJQnný df'lom jaho podplsan1a zmluvnyrTII stranami. Tento ~atok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu Ylazanosb uvedenú v bc?de 2 tohto Dodatku klonl sa v 
prípade preru&enia alebo obmedz8111a poskytov1101a Slu!Jeb Podniku na záldade l:Jadosti Učastnlka alebo na zái<Jade vyutJna prava Podniku prerut1r alebo obmedzrf Učastnl kovi poskytovanie Slutleb 
vypl)lvajuceho z p<lslu~ych právnych pradpcsov alebo V!eobecn)ich podmienok, automabcky predltJ o obdobie zodpovedajúce skutočnému uvaniu preru!enla alebo obmedzenia poskytovania Slutleb 
Podniku. v p<lpade, ak po uplynut! doby viazanos~ podľa predchádzaJúceJ vety tohto bodu Dodatku Účaslnlk pokratuJe vo vyutivanJ Slu!Jeb, t.r. ak nedo!lo k ukonča,..u Zmluvy n1eklorým zo spôsobov 
ukončenia Zmluvy ku d~u uplynutia doby VIazanos~ . Služby v rémo dohodnutého programu Slul:Jeb- programu ~luž1eb zmeneného v súlade s dojednanlm uvedeným v bode 3 tohto Dodatku. 
ako aj vtetky Služby aktiVOvané vo vzťahu k SIM kalte popn Službách v rtlmd dohodnutého programu Slutieb budú Učaslnlkovi poskytované na základe Zmluvy na dobu neurtltú za ltandardných 
podmienok spoplatflovania týchto Slu!Jeb podľa platného Cennlka, ak nebolo zmluvnym1 stranarTII v)lslovne dohodnuté Inak. 

Zmluvne strarty sa dohodil. te v p<lpade zmeny sadzby dane z pndanej hodnoty J8 Podnik opravneny klorúkofllek z konečn)ich oen služieb Podn1ku upraVIr tak, te k zái<Jadu dane (cene bez DPH) 
upialnl sadzbu dane z pndanej hodnoty aktuéfnu v ease VZ!llku dat'.ov8J poVInnos~ Podn1ku ~---

Tento D!>d,tllokj~'f~elileľnú sútasf Zmluvy. 

Slovak Telekom, a.s. 

v zastúpen/ 
Jana Paulikova, obchodný reprezentant 

3 

v zastúpen/ 
Peter Ing. Lednär CSc. 

Slovak Telekom dOvemé 

1 111111 1~~1111111111111111111~111 
C 2012Tow..-

1047949060110 



Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy 
l č. 911873716, SIM karta č. 8942102480004291213 

PODNIK 
uoc:noaM~ meno Slovak Telekom, a.a. 
Sl diO /ldresa Karadtltova 10, 825 13 Bratlsl.lvo 
Zlplsený Obchodn9 Ngllter Olcresneho súdu BtaU11ovo , oddiel sa, vtotka tiSlo 2:081/B 
IGO 367634St Ol{.; 202:0273at3 
Zastúpený Jono Poullkovo, obchodn9 repreunt.tnt KOd predaJCU 

(cJallj Jen ·poanuq a 

ÚČASTNiK - PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
· uoc:noane meno 1 nliZOV Mesto Zllt* Moravce 
S diO l II\Hislo podnikwlla 1. mtjo 2, 953 01 Zlot* Moravce 

1 Regoster, ČISIO zapi SU 
podnlkatera 

' llXJ 003011676 OIC 
Zastúpený Poter Ing. Ledntr, CSc. 

1 oatum narodema ' ) 1 o zeno O Mut l 
(dalej len "Uč8stnlk") 

UDELENIE SÚHLASU: 

. . . . . . ~ . . 
ST - C 1 str. 

l{.; ptW DPH SK202:02738t3 
01-ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

i{.; ptW 01-'H o 

Jo. Ututnlk. týmU> allhlulm, aby spoiOtno5t' Slovak Telekom. a s .. KaradtJčova 10. 825 13 Bra~slava (dalej len ,spoločnosr Slovak Telekom') 
(o) ./ ÁJoiO o NIE poutlvala mqe Udaje na marketJng<>V8 útely (napr. na vyprtiCOV8r'M4I markabngových ponUk spoločnos~ Slovak Telekom alebo oných OSOb). Tento ~as sa vztahuja na údaje 

zl ~kaM zo vle1kých zmi(Mlých VZI'ahoV medZI mnou a spoloálosfou Slovak Telekom v zmysle v!eobecných podmienok vydaných spoloálostou Slovak Telekom pre plfslu~ slutbuly (tlánok 
.Spracúvanie no rnorka~ngov6 účely") tzn. aj na údaje, ktore o Účastnikov! spoloálosr Slovak Telekom ziska zo zmlúv ktoré budu uzavreté at v budUcnosti. eko ej zo zmlúv """vretych v mnutostl 
a ZlhMa ldentlllkaené kontaktné prevádzkové a 1né ÍJ<Iale, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ziska v SÚIIIslosiJ s poskytovanlm služleb (napr doba wanoa zmlúv druh programu slutleb. ~vované 
llufby, objem previclzky, rmou volan6 telefónne tisla), s výnimkou IOOjho IOdn6ho tisla. tisla 1denbfiklčneho dokladu alebo 1ného dokladu tototnosb. itétnej prlsklinosb • výike tnOjiCh netil.-ných 
uvlzkov Tento .Uhlas so vzrllhuja 111 na údaj o dátume IOOjho natOdenla a na údaj o mo,om pohlavi (muvtena) uvadané vyM!e v tabllko. Slovak Telekom m6te na záldade poskytnutého dátJJmU 
narodenlo spracúvar na markebngoVé utely 81 údaj o tnOjom Veku Z*ovet\ ~aslm. aby ma spol~r Slovak Telekom kontaktovala pra útely priameho morkellngu produktov a slube!> spoloálosll 
SlOVak Telekom o iných os6b najma proslredniCIVOm volanaa. automatld<ých voladch systémov. Z8Sl81ana ~ck8f ~ty vrátane SMS a MMS SUhlas podfa tohto boQ.t wá do uptyr.roa 1 roka 
po Unku viltkých zmluvn9ch VZI'ahoV medzi rmou a spolotnosrou Slovak Telekom. 

(i) n ÁNO ./ NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (l) spoločnosb Zoznam. s.r.o Zoznam Mobile. s.ro .. PosAm. spol s r.o .• • daltlm dc6nkym spoločnosuam spototnosu Slovak 
Telekom. Tleto osoby mOžu poutlvar poskytnuté Ud&Je na rnarketJng<>V8 Učely uvedené v bode (1) (tzn. lf na vypracovanie marketJrliiOIIYch pon!M a kontaktovarve votanlm olebo elektronckou po!tou). 
• to po dobu 1 roka po tom, to Im budU poskytnuté. Podmienky poskytnutla údajov .U uveden6 8f vo vieobecnýcil podlnlenl<ach vydan9ch spolotnosrou Slovak Telekom pra plfsluinU/6 slutbuly 
(tlinok Poskytov- Udajov) 

Spototnosr Slovak Telekom mOže poutlvar tnOje UdaJ8 na markeungové Učely za podmienok uvedenycll vo vMobecných podmlenl<ach vydaných spolotnosrou Slovak Telekom pre plfslumué slutlluly, v 
prtstutných (rivnych predp.soch a v ~s IT\OfiiTII súhlasmi, ek .U podmienkou SptWCÚ\Ianla Benem no vedomte, 1e poskytnutie UdaJOV a .uhla sov podfa bodov (i) a/alebo (ó) vySS!e na lc/l SptWCÚ\Ian~e 
na markebngové Läty je dobrovoln6. Tieto sUhlasy m01em kedykol'vek odvotar p<Wjavom vóle doruteným spototnosU Slovak TelekOm. 
Benem na vedomi& te mOžem spototnosť Slovak Telekom po&aar o lnforméctu. ako sa moje Udaje poutivajU. Detailné vymedZenie prév obsahuje §20 Ukona o ochrane osobných UdaJOv a su bt1U18 
ipedftkované aj vo vMobecných podmienkac/l vyaanýcllspoločnosfou Slovak Telekom pre prtslutnU/é slutboly(tlénok Poutenle o prévach dotknut8j osoby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV: 

1) Žiadam o vytlenenle z dat.tbtzy pre zasielanie reklamných lnform6ctl cez "): 
./SMS ./MMS ./ <HII8ll 
./ Tetemorkebng (votanoo) ./ Listy. letaky zas1elané ~tou ./ Ponuky vo fak!Ure 

2) Žlodom " ): 
./eby mo spoločnost' SlOVak Telekom nezas.elala reldamné poniA<y all'lforrnAcoe týlcajUc:e 11 prod'-*tov a slut>el> ltetlch slrán 

VZB$/Úpen/ 
Peter Ing Lednár, CSc. 

' ) na Uklada poskytnutého Udaju o dátume narodenia mOže byt' spracúvaný aj vek út.astnlka 
-) oznae.nlm prtsluiného polltka út.astni k vyjadruje. te s1 na1et6 byt' kontaktovaný daným kamilom alebo s daným ponukami 
'") doplni sa obchodné meno/nazov. meno a prieZVISko funkCia, podp.s a petlatJ<a podpiSUfuceho 

Slovak Telekom dll\le.,.,. 

111111~111111~11 1111 ~1~1 1111111 1111 
104794906 0 196 

./ Obsahové SMS - Služby mobdnej zabavy 

C2012Tower 



Žiadosť o prenos čísla v mobilnej sieti 
k spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

ORDER ID: M010046174TMSK 

ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK· 
1 Obchodné meno 0111nge Slovensko, a.s. 
Slcio/adlesa Prlovozska 6/A, 121 Ot 11111tlslava 

• • • • • • 

1 zaptuny v Obchodnom registri vedenom pn okrunom sude B111t •"'va 1, OGale Sa, vlota tislo 1142/B 

[ICO ss 617 270 Dl 2020216748 
ďale! len "'CJJVZd8V8Júci podnk" 

PRUIMAJÚCI PODNIK· 
l Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
S clo l adresa Ka111d!lčova 10, 825 13 Bnrtlalava 
Zaptaany Obchodný register Okresntho s Odu Brada aval, oddie Sa, v otka t s o 2081/B 
l CO S5 76S489 OIC 

1 zastúpenY Jana Paullkova, obchodný repruentont 
(ďlllej len · spoloálosť Slovak Telakom1 

ÚČASTNIK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Dbchoct\6 meno l názov Mesto ZJ116 Mo111vce 

S dio /1T118Sto podnikania 1. mijl 2, t53 01 Zlate Moravce 

Reg. ster. tislo z8plsu 
podnk8tera 
l CC 00308171 OIC 
Zastupeny Peter Ing. Lednir, CSc. 

(ďalej len "ti8datel'1 

Ustupca tladotera je opnovnený konot' no zikt.ode výpisu z obchodn•ho registri 
ZUtupca tlodatera je opnovnený konat' nl úklade plnomocenstva 
Splnomocnenie 

Sllhluy 1 plnomocenstvo: 

20202 sats 
_K00 predaJC<J 

2021058787 

PIPa s 

'"l ÁNO 
Cl ÁNO , 

l pre DPH SK2020S10578 

IC pre DPH SK202027S89S 
01.ZM.B RoN.PAUUKOVA.JANA 

IC pre DPH 

O NIE 
'l NIE 

o 

• • 
ST -C 1 str. 

2tada1er berie na vedomia ta spoločnost Slovak Telekom J1 ~ sp<aaNat jeho osobné úd ... v rozsahu údajov uvedenych v t8jto Zladosb na účely prenesenia kat'*'<> Prenaianého tisla 
~kovaného v tejto 2Jedosu V rámd tohto spracúvana je spoločnosť Slovak Telekom oprévnená medZltným používať beto údaje za Otelom overenia splnetn podnvenok pre prenese,..e tisla 
badatelom u QdovzdávatUceho podniku Spoločnosť Slovak Telekom )e taktoet oprévnené poskytnl)t' ueto osobne údaji OdovzdévaJUcemu podniku za Učelom preneSinla Prenélanych tise!. Spoločnosť 
Slovak Telekom bude osobne údaJI sprecl)vaf s poublim automatizovaných, čtastotne automaiJZovaných alebo 1ných ako automatiZovaných prostnedkov spracúva,..a . 
.tladalel bene na vedomie, ta po prenesen! Pranä!aných čl sei k spoločnoSti Slovak Telekom ako Pn,lm~Uc;emu podniku spoločnosť Slovak Telekom 

a} sprlstupnl verejnostllnformaclu o tom. te volan11 na Prenll!ant čl sla sO volanlm do mob1lnej siete spolotnosb Slovak Telekom, 
b} poskytne iným podnikom poskyt~úclm verejnú telefónnu slutbu v SlovanSkej republike a osobe zabeZpečUjúcej prev3dzku oenUäln&j närodneJ relerančn8j databäzy prenátaných čl sei v Slovensk8J 

republike onformaau o tom. ta Prenlllanil tisla boli prenesen6 do mobll""f siete spolotnosb Slovak Telekom. 
a to vtdy výlučne na účel identJflkiae vtr&J""' mobilnej telefónneJ siete spolotnosb Slovak Telekom eko C181'oV8j V8f8J""' telel6nnej Siete na urtenoe tanfy a to 8J v pripade ak belo mobilné čl sla rue sú 
zv..."..,. v telefonnom zozname Učastnlkov spototnosu Slovak Telekom pocl'a Zákona a V1eobecnych podmienok. a to počas celého !Nanta Zmluvy vo vzťahu kU katdému Pranesenému tlslu medZl 
spoločnostou Slovak Telekom a tJadatelom ako Úblstnlkom spolotnosb Slovak Telekom. 

Upozomenle: 

Zndlť ruto .tíedosť a odstúpiť od zmluvy o prenose čista úkonom VOČI spoločnos~ Slovak Telekom JO moW v lehota do dvoch (2) pracovných dni pred dl'lom tectncl<ého prenosulakbvaao slut.eb v sl8b 
spoločnosb Slovak Telekom, a s sp6sobom uvedeným v prlslu!ných Osobitných podmienkach pre slutbu prenosoternos~ tisla spoločnosti Slovak Telekom. a.s. ( pre mobilnú Stel) . 

.tladatel bene na Vadomte. ta ak sa súča&ne s touto Žiadosťou neuzatvära a) Zmluva. predmetom ktorej J8 poskytova,..• slutieb spoločnosti Slovak Telekom iladatei'OVl v súvislosti 1 Prenll&anýml tJslam1, 
aktwáda slutieb spoločnosto Slovak Telekom prebeme at po uzavreU tal<ejto Zmluvy a v lehotách v nej určených. 2Jadater teda bene ne vedomia. te v takýchto prlpadoch nemusi byt' vyUoe uvedený 
predpokladaný de~ akbvacoa dodrtaný 

Ttto Žiadosf sa povatuje zéroveo'l za navrh na uzatvor....., zmlvvy o prenosa tisla vo vztahu k Prenlllaným člslam uvedených v t8jto 2Jadosb Podmienky uzatvcrerua zmluvy o prenose tisla a 
nadobudnutl&j"l ÚČIMO$U ako aj pnove a povonnosb s tým súviSiace vnltane Ich prlpadnéhO záruku sa Sp1'11VU)U prisluSnýmt usUIIIOV8nianv prlstuSných Osobitných podmienok pre slutbu prenosoternosb 
tisla spolotnosb Slovak Telekom. 1.1 (pre mobilnú siet'). 

Prflohou 1 neoddel1telnou sotasťou totto 21edosb sú Osobitné podmienky pre slutbu prenosotelnosu tisla spolotnosb Slovak Telekom, a s (pre mobilnú soel'}. Vlatky JlOlmy a skratky poutst6 v tejlo 2Jadosb 
matú rovrlllký význam. eko j)Oimy a Sknltky definované v Osobitných podmienkach pre sl tisla spoločnosti Slovak Telekom. a s (pre mobilnú Siet). 

Zozn1m prenáhnych tisol: 
1 917135037 

Žlld1m o prenos tis el uvedených v tejto ŽledostJ k spolotnostJ Slovo k T~kom. 
Svojim podposom potvrdzUjem správnosr vlatkých údajov uvedených v tejtO ~sb 

v Zlatycll Moravaacn. dfla 11 . aprlla 2012 

Spoločnosť Slove k Telekom týmto vyhlasuje a potvrdzuje, to v letky údaje ot..lahnut6 v tejto Žladostlsú pravdlv6 a úpln6 a bollapolatnoatl Slovak Telekom poskytnul6 ilodaterom 

~~ 
V Zlatých MoravCiach. dfla 11 aprila 2012 Slovák Telekom. as. 

v za$1/Jperil 
Jana Paulokova, ~ raprezsntant 

Slovak Tolekom dOvemé 

111111~1~ 11 ~I~IUII IIIII 
0 2012 Tower 

1047949320138 



. . . . . . ~ . . 
Príloha k Všeobecným podmienkam poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb 
prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a k Všeobecným podmienkam 
poskytovania predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy prostredníctvom verejnej telefónnej 
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
(dalej len spoločne ako 'Všeobecné podmienky") 

Osobitné podmienky pre službu prenositeľnosti čísla spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
(dalej len "Osobitné podmoenky") 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.1 

čl. 1 
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov 

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok Je stanoveme práv a 
povmnosti spoločnosti fo:1nhne " Slovak Telekom, a.a. so sídlom KaradžiČOva 
10. 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469, zapísaná v obchodnom reg1strí 
vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddoel Sa, 111ožka č. 2081/B (daleJ 
Jen .spoločnosť Slovak Telekom') a Účastníka, súVISiaCICh s prenos1telnosťou 
telefónneho čísla v mobilnej telefónnej s1eb podla ustanoveni § 48 zákona 
č. 00610/2003 z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskoliich 
predpisov (daleJ len ako "ztkon") a Opatrema Telekomunikačného úradu 

2.2 

SlovenskeJ republiky č. o-19/2009, ktorým sa ustanOVUJÚ podrobnosb 2.3 
zabezpečenia prenositelnosti telefónneho čísla , (daleJ len spoločne ako 
" OpatBnle"). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuJe prenositelnosť 

telefónneho čísla prevádzkovaného v mobilneJ verejneJ telefónneJ Sl8tl na 
základe príslušných ustanoveni vyššie uvedených právnych predpiSOV a 
v rozsahu a spôsobom podla týchto Osobitných podm1enok (daleJ len 
ako "Prenoaiternosr mobilného čista" alebo " Služba prenosltarnoatl 
mobilného čis ta"). 

Odovzdávajúci podnlkJ& podn1k poskybuJÚCl v súlade so Zákonom mobilnú 
vereJnÚ telefónnu službu v Slovenskej republ1ke. ktorého účastník požaadal o 
prenesen~& čísla prideleného účastníkoVI na základe zmluvy o pnpojeni týmto 
podnikom, k Inému podniku poskytujúcemu mobinú vereJnÚ telefónnu službu 
(dalej len ako "Odovzdávaj úci podnik"). V prípade procesu prenášania 
čista k spoločnosti Slovak Telekom podla čl. 2 týchto Osobitných podmaenok 
je OdovzdávaJÚCim podnikom podnak poskybuJúcl mob~nú vereJnÚ telefónnu 2.4 
službu, ktorého účastnik podal u spoločnosb Slovak Telekom žaadosť podla 
bodu 2.1. týchto Osobitných podmoenok. V prípade procesu prenášama čísla 
od spoločnosb Slovak Telekom podla ä . 3 týchto Osobttných podmoenok JB 
Odovzdávajúclm podnakom spoločnosť Slovak Telekom. 

Pr!j imajúcl podnik je podnik poskytujú<:l v súlade so Zákonom mobilnú 
verejnú telefónnu službu v SlovenskeJ republike, o využivanie služieb ktorého 
prejavil záujem na základe žaadostl o prenesenie čísla účastník 1ného podmku 
poskytujúceho mob~nú verejnú telefónnu službu (dalej len ako "Pr!jlmajúcl 
podnik"). V prípade prenášame čista k spoločnosti Slovak Telekom podla 
čl. 2 týchto Osobrtných podmienok Je Pn)ím&JÚClm podnikom spoločnosť 
Slovak Telekom. V prípade procesu prenášania čista od spoločnosb Slovak 
Telekom podla čl. 3 týchto Osobitných podmienok je prijima)úclm podnikom 
podnik. u ktorého Účastník podal žiadosť (objednávku) podla bodu 3.1. týchto 
Osobitných podmienok. 

PranUan6 člalo 1e telefónne číslo v mobilneJ vereJneJ telefónneJ saeb pndetené 
OdovzdilvaJÚClm podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pnpojeni o 
ktorého prenesenie k PnJimajúcemu podniku tento účastn ík požaadal , a 
ktoré je možné preniesť podla ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrema a 
týchto Osobitných podmaenok (dalej jednodiVO ako " Prená!ané čis to" alebo 
spoločne ako " PranUan6 člala"). 

člsla sa rozumie každý dell od 00.00 hod do 06.00 hod. alebo od 12.00 do 
18.00 hod. (dalej len ako .. časový rámec") 

č1.2 

Prenesenie čista k spoločnosti Slovak Telekom 

2.5 

O preneseme čísla pndeleneho žiadaterov1 1ným podnakom poskytuJÚCim 
mobUnú vereJnÚ telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom môže žladatel 
písomne požiadať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podaním Žaadosti o 
prenesenie čista k spoločnosb Slovak Telekom (daleJ len ako •ž.aadosn na 2.6 
Predajnom m~&ste spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom 
môže určil' aJ iný spôsob podania Žaadosb, ktorý umožni dôveryhodným 
spôsobom ovenf totožnosť ž1adatera. pričom v takom prípade sa žiadatel bude 
pri podani Žiadosti riadif pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V pripade, ak 
pre niektoré z Prenášaných čísel už začal proces prenesenia či sla na základe 
skoršeJ Žiadosti, dalš1u laadosť o prenesenie Prená!aných čísel k spoločnosb 
Slovak Telekom je možné podať len po vybaveni a ukončeni predchádzajúceho 
prenesenia už Prenášaných čísel na základe skoršeJ Žiadosti. 

Účastník bene na vedom1e, že okam1hom podania Žiadosti sú spoločnosť 
Slovak Telekom a príslušný Odovzdáva)ÚCl podnik oprávnení spracúvať 
osobné údaJe žaadatela v rozsahu údaJOV uvedených v Žiadosti podla 
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podmaenok po nevyhnutne potrebnú 
dobu najmä na účely overenia spinenaa podmoenok pre prenesenoe čísla 

žaadatelom u spoločnosb Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podnaku ako 
aj na účely prenesema každého čísla špecifikovaneho v Žiadosti. osobatne 
na poskytnutie uvedených osobných údaJOV žiadatera spoločnosťou Slovak 
Telekom ako PriJímaJúclm podnakom príslulnému Odovzdávajúcemu podniku 
za účelom overema všetkých skutočnosti potrebných pre realizá<:lu prenesenia 
príslušného Prenášaného čísla . 

V prípade ak sú splnené podmienky a nátež1tosb uvedené v čl .2 Všeobecných 
podmaenok, uzatvorí po podani Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom so 
ž1adatelom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným číslam obsaahnutým v Žaadosb 
ak me je v špecifických prípadoch dohodnuté mak. Spoločnosť Slovak Telekom 
je oprávnená do troch (3) pracovných dni od pnJaba Žiadosti odmaetnuť Žiadosť 
a preneseme Prenášaných čísel obsiahnutých v Žiadosti nezreahzovať v tých 
prípadoch. v ktorých je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená odmoetnuť 
uzavretie Zmluvy so žiadatelom podla čl. 2 Všeobecných podmaenok. najmä ak 
poskytovanie Služby na požadovanom maeste alebo v požadovanom rozsahu 
je techniCky neuskutočnatelné, alebo ak taadatel nedáva záruku, že bude 
dodržaavať Zmluvu, naJma preto, že je dlžníkom spoločnosb Slovak Telekom 
alebo iného podnaku alebo mektorý z týchto podnikov už pred tým odstúpil 
od zmluvy s ním alebo vypovedal zmluvu, alebo ak žaadatel nesúhlasí so 
Všeobecným• podmienkama. 

žaadater bene na vedom1e, že po preneseni Prenášaných čísel k spoločnosti 
Slovak Telekom ako PnJimajúceho podnaku spoločnosť Slovak Telekom 

a) sprístupni verejnosti anformáou o tom, že volanie na Prenášané čísla 

sú volaním do saete spoločnosti Slovak Telekom, a 
b) poskytne aným podmkom poskytuJÚClm vereJnÚ telefónnu službu v 

SlovenskeJ republike a osobe zabezpečuJÚC&) prevádzku centrálnej 
národnej referenčnej databázy prenálaných člsel, informácau o tom, že 
Prenášané čísla boli prenesené do s~ete spoločnosti Slovak Telekom, a 
to vždy výlučne na účel 1dentrfikáe~e verejneJ mobilneJ telefónneJ s1ete 
spoločnosti Slovak Telekom ako caeloveJ verejnej telefónneJ. s1ete na 
určenae tanly, a to aJ v prípade, ak tieto čísla noe sú na žaadosr Učastn íka 
zverejneni\ v zozname účastnikov spoločnosb Slovak Telekom podla§ 
61 ods. 3 Zákona a čl . 5 bod 5.1. písm. c) Všeobecných podmaenok, a 
to počas celého trvania Zmluvy vo vzťahu ku každému Prenesenému 
číslu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastnlkom . 

Podstatným• nálež1tosťam1 Ž1adosb sú 
a) označenae každého Prenášaného čísla , o preneseme ktorého ž1adatel 

žiada žaadosťou , 
b) osobné údaje ž1adatela v rozsahu bluf, meno, pnezv1sko a adresa 

trvalého pobytu ž1adatela, rodné člslo ž1adatela alebo dátum narodema 
žiadatela, číslo dokladu totožnosti, 

c) označeme PnJimaJúceho podniku a Odovzdávajúceho podnaku, 
Spoločnosť Slovak Telekom ako PnJimajúCl podmk pndelí Žaadostl identrfikačný 
kód, ktorý slúia na jednoznačnú ldentrfikáou Ž1adosb v datiom postupe 
preneseme Prenášaných čísel. V Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom označi 
aJ predpokladaný dátum akbvá<:le služ18b vo vereJneJ mobfineJ telefónneJ 
s1eb spoločnosb Slovak Telekom ako PnJimaJÚceho podniku. Žaadatel bene 
na vedomie a súhlasí. že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená pn 
akomkorvek ďalšom úkone žiadatera po podaní Žiadosti uskutočnenom v 
súvislosti so Ž iadosťou požadovať pre účely overenaa totožnosti ž1adatela 
uvedenoe adentrfikačného kódu pndeleného k Žiadosti. 

V nadvaznosb na podame Žaadosb spoločnosť Slovak Telekom v deň pnJ3ba 
žaadosb od Účastníka pož1ada príslušný OdovzdávaJÚCl podmk o prenesenie 
Prenálaných čísel uvedených v Ž1ados!J. V prípade, že Žiadosť nebola 
spoločnosťou Slovak Telekom prijatá v pracovný dell. spoločnosť Slovak 
Telekom požiada OdovzdávaJÚCl podnik o prenesenie Prenášaných čísel v 
zmysle Ž1adosb naJbliŽší pracovný deň . 
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2.7 Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že v prípade, ak 
a) Odovzdávajúci podnik odmietne prenesenie ntektorého z Prenášaných 

čísel uvedených v Žiadosb a túto skutočnosť spoločnosti Slovak 
Telekom spôsobom dohodnutým medzi spoločnosťou Slovak Telekom 
a OdovzdávaJÚCim pod no kom oznám o v lehote do dvoch (2) pracovných 
dni od pnJ8tia Žiadosti, alebo 

b) OdovzdávaJÚC. podnik sa v tej ostej lehote k prenesemu niektorého z 
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti nevyJadrí, spoločnosť Slovak 
Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel uvedených v žoadostJ 
zastavi ku dňu doručanoa oznämenoa OdovzdávaJÚCim podnokom, resp. 
uplynutim posledného dňa lehoty v prlpade, ak sa Odovzdávajúc. 
podnik nevyJadrl. 

Účastník ďalej berie na vedomoe a súhlasi s tým. že v pripade, ak uzavrel so 
spoločnosťou Slovak Telekom v rámci procesu prenášanoa čísla k spoločnosti 
Slovak Telekom Zmluvu s viazanosťou na dobu určltú a spoločnosť Slovak 
Telekom pôvodne pndelola Účastníkovi k teJtO Zmluve číslo z vlastneJ číselneJ 
množiny, a zároveň sa preneseme Prenášaného čísla neuskutočnilo z dôvodov 
na strane Odovzdávajúceho podnoku alebo na strane Účastníka, budú práva 
a povmností spoločností Slovak Telekom a Účastníka z takejto Zmluvy nadne 
trvať po celú dojednanú dobu vo vzťahu k telefónnemu číslu pndelenému 
pôvodne spoločnosťou Slovak Telekom z vlastneJ číselneJ množony. 

2.8 Žoadater je oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dni od podania 
Žiadosti prenesenie Prenášaných čísel zrušiť u spoločnosti Slovak Telekom 
alebo u prisluiného Odovzdávajúceho podniku a to ptsomne, alebo oným 
spôsobom podla podmoenok určaných tým podmkom, u ktorého badatef 
prenesente Prenášaných čísel zruiuje. V prípade. ak Účastník v uvedeneJ 
lehote prenesenie Prenášaných čísel zruši. spoločnosť Slovak Telekom proces 
prenesenia Prenášaných čísel zastavi, v opačnom prípade bude v procese 
prenesenia Prenášaných čísel pokračovať. Na úkon Učastnika smeruJÚCI k 
zruienou prenesenoa ntektorého z Prenášaných čísel urobený neskôr ako v 
lehote do broch (3) pracovných dní od podama Žiadostí spoločnosť Slovak 
Telekom nebude prihliadať. Spoločnosť Slovak Telekom nebude prihliadať ano 
na úkon zrušenoa prenesenoa Prenášaných čísel uskutočnený vočí spoločnosb 
Slovak Telekom v prípade, ak tento úkon nebude urobený spôsobom a vo forme 
podla pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osobitných podmienok. 

2.9 Účastník udeľuje spoločností Slovak Telekom SVOJ súhlas na zaznamenávame 
volaní realizovaných s Účastnlkom za účelom zrušania Žiadostí o prenesenoe 
Prenášaných čísel Účastníkom a uldadanoe zvukových záznamov z týchto 
volaní, lj. záznamov týkajúc.ch sa osoby účastníka a Jeho preJ&vov osobneJ 
povahy, na účely e111denc.e a archivácie pre účely preukázanoa zrušema 
Žoadosti o prenesenie Prenáianých čísel spoločnosťou Slovak Telekom. 

2.1 O Spoločnosť Slovak Telekom ako Prijímajúcl pod mk za predpokladu obdržanoa 
potvrden.ia alebo odmietnutia Žiadosti zo strany Odovzdávajúceho podnoku 
oznámi Učastnlko111 do troch (3) pracovných dni od podania Žiadostí písomne 
alebo zaslaním SMS správy na Prenášané člslo potvrdenie alebo odmietnutie 
Žiadosti. V pripade potvrdenia Žiadosti a márneho uplynuba lehoty na zrušenoe 
Žiadosti podla bodu 2.8. týchto Osobitných podmoenok, spoločnosť Slovak 
Telekom oznámi ÚčastnikoV! deň a časový rámec realozác.e techniCkého 
prenesenoa čísla . a to písomne alebo formou SMS správy odoslaneJ na 
Prenášané číslo. 

2.11 Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba náležitej súčonností zo 
strany Odovzdávajúceho podnoku ukonči technické prenesenoe Prenášaných 
čísel k spoločnosti Slovak Telekom n~Jneskór do poatich (5) pracovných dní 
odo dňa prijatia Žiadosti, ak nie je s Učastníkom dohodnutá dlhšia lehota na 
ukončenie prenesenie čísla. 

2.12 Účasbnlk v zmysle ustanovema čl. 5 bodu 5.1. písm. b) Všeobecných 
podmienok bene na vedomie a súhlasí s tým. že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná aktívácou SIM karty a začne ÚčastnikoV! k Prenášanému číslu 
poskytovať Služby prostrednlctvom tejto SIM karty až v okamohu realizáCie 
techmckého prenesenoa príslušného Prenášaného čísla medzo verejnou 
mobilnou telefónnou soeťou Odovzdávajúceho podniku a verejnou mobolnou 
telefónnou sieťou spoločnosti Slovak Telekom, naJneskôr v lehote podla bodu 
2.11. týchto Osobotných podmoenok, ak nte je s Učastnikom dohodnuté onak. 
Využívame Služieb spoločností Slovak Telekom prostredníctvom Prenášaného 
čísla je podmienené uzavretím a nadobudnutím účinnosti Zmluvy uzavreteJ vo 
vzťahu k Prená!anému člslu . 

3.1 

3.2 

. . . . . . ~ . . 
čl.3 

Prenesenie čista od spoločnosti Slovak Telekom 

O prenesenie telefónneho čísla v. mobilneJ vereJneJ telefónneJ stetJ pndefenéhO 
~poločnost'ou Slovak Telekom UčasbnikoVl k PnJimaJúcemu podnoku môže 
Učastnik požoadat' výlučne príslu!ný PriJimajúc. podnok spôsobom určeným 
prislu!ným PnjimaJúc.m podmkom (ďalej len ako ·objednávka}. Ďalšie 
úkony popisané v tomto čl. 3 týchto Osobobných podmoenok realozuje 
spoločnosť Slovak Telekom len v prípade, ak v nadväznosti na podanie 
ObJednávky PnJimaJúco podnik požiada spoločnosť Slovak Telekom o 
prenesenoe príslušných Prenášaných čl sei uvedených v Objednávke naJneskôr 
v deň podania Objednávky alebo najbližši pracovný deň, ak Objednávka nebola 
pnJatá Prijimajúcim podmkom v pracovný deň. 

Objednávku považuJ& spoločnost Slovak Telekom (i) za žoadosť o vypojenie 
SIM karty, ku ktoreJ J8 Prenášane číslo v čase JeJ podanoa pndelene. z 
prevádzky, a súčasne (oi) za. návrh dohody na ukončeme Zmluvy, na základe 
ktorej Je Prenášané číslo UčastnlkoVl pndefené (ďaleJ len ako "Dotlmut.fo 
zmluva"). Predpokladom a podmoenkou prenesema čísla od spoločnosti 

Slovak Telekom J8 predchádzajúca dohoda Účasbnika a spoločností Slovak 
Telekom o ukončeni platnosti DotknuteJ zmluvy v súlade s ustanovenoamo 
všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s obsahom Dotknutej 
zmluvy (vrátane príslušných V!eobecných podmienok). Spoločnosť Slovak 
Telekom v lehote do dvoch (2) pracovných dni odo dňa pnJatía Objednávky od 
PnJimaJúceho podnoku obsah Objednávky posúdo a 

a) prenesenoe všetkých Prenášaných čísel uvedených v ObJednávke 
potvrdi PnJíma)úcemu podnoku. alebo 

b) prenesente všetkých Prenášaných čísel uvedených v ObJednavke 
odmoebne z ntektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3. týchto 
Osobotných podmoenok, a túto skutočnosť oznámo PnJimaJúcemu 
podniku. 

Preneseme čísla od spoločnosti Slovak Telekom J8 nezluMefné s trvaním 
plabnosti DotknuteJ zmluvy po prenesen! čísla. Objednévka Účastnlka nemusi 
byť spoločnosťou Slovak Telekom zrealizovanä. a to v prlpade, 

o) ak by ukončenie Dotknutej zmluvy a näsledné prenesenoe čísla od 
spoločnosti Slovak Telekom bolo nezlučoterné s obsahom Dotknutej 
zmluvy (najmä prislu§ných Všeobecných podmienok. napr. bodu 
15.15. Všeobecných podmienok poskytovama verejných elektromckých 
komumkačných slUŽieb prostredníctvom vereJneJ mobdneJ telefónneJ 
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.), alebo 

oi) ak by poskytnube Služby prenositefnostJ čísla bolo v rozpore 
a nezlučiteľné s obsahom Dotknutej zmluvy (na1má prislušných 
Všeobecných podmoenok, napr. bodu 1.7. Vieobecných podmoenok 
poskytovania predplateneJ verejneJ elektronockeJ komunikačnej služby 
Easy prostredníctvom verejneJ telefónneJ soete spoločností Slovak 
Telekom, a.s.). V pripade, ak spoločnosť Slovak Telekom prenesenoe 
t:>renášaných čísel odmoetne alebo Objednávku Účastníka nezrealizuje, 
Učasbnik môže pokračovať v prenáša ní ktoréhokoľvek z Prenášaných 
čisel výlučne na základe noveJ Objednávky. V prípade. ak spoločnosť 
~lovak Telekom Objednávku PnJimajúcemu podnoku potvrdi oznámo 
UčasbnlkoVl písomne alebo zaslaním SMS správy na Premlšané číslo 
podmienky ukončan•a DotknuteJ zmluvy. Účastník bene na vedomoe, 
že v prípade, ak podal Objednávku pred uplynutím doJednanej doby 
využívam& Služieb podla Dotknutej zmluvy, v zmysle ktoreJ sa zaVIazal 
nepretržite využlvať objednané Služby spoločnosti Slovak Telekom po 
určitú dobu (tzv. záväzok viazaností), potvrdenlm žoadostJ spoločnosťou 
Slovak Telekom nie je dotknuté právo spoločnosti Slovak Telekom 
na. zmluvnú pokutu alebo Iné peňažné nároky. ktoré boli dojednané 
s Učasbnlkom pre prípad predčasného ukončenia Dotknutej zmluvy. 
Odmtebnutie ObJednávky oznámo žoadateroVI do broch (3) pracovných 
dni od pnjatía Objednávky PnJimaJúco podnik. V prípade potvrdenoa 
Objednávky oznámo ÚčastníkOVI PriJimaJÚCl podnok dátum a časový 
rámec pre preneseme Prenášaných čísel. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Spoločnosť Slovak Telekom ako Odovzdávajúci podmk preneseme 
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke odmietne z dôvodov uvedených 
v § 6 ods. 5 Opatrema. a to v prípade. ak 

a) niektoré Prenášané čisto nebolo ÚčastnlkoVI spoločnosťou Slovak 
Telekom pridelené na užlvan~e. alebo 

b) ak JB prenesenie niektorého z Prenášaných čísel obsiahnutých v 
Objednávke v rozpore s Opatrením. najmä ak, 
i) niektoré z Prenášaných čísel nie je alebo prestane byt' kedyko!Vek 

počas procesu prenesenia Prenášaných čísel prevádzkovo 
využívané vo verejneJ mob~nej telefónnej s1et1 spoločnosti Slovak 
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia); za prevádzkovo nevyužlvané 
sa považuje aj číslo, ktoré je v čase prijatia Objednávky alebo 
počas procesu prenesenia Účastníkovi dočasne odňaté z dôvodu 
obmedzenia alebo prerušenia poskytovani& Služ1eb v súlade so 
Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, alebo trvale odňaté z 
dôvodu zámku Zmluvy, ktorej zán~k nastane pred samotným 
technických prenesením čísla do času posúdenia Objednávky 
spoločnosťou Slovak Telekom na základe lnBJ skutočnosb ako v 
dôsledku poda ma ObJednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobitných 
podmienok, alebo 

ii) niektoré z Prenášaných čísel je používané výlučne na vnútorné, 
testovacie alebo systémové účely alebo na pri stup len k vlastných 
službám spoločnosti Slovak Telekom ( § 2 ods.1 Opatrenia), alebo 

iii) niektoré z Prenášaných čísel nte je prenositerné podra Opatrenia ( § 
2 ods. 1 a § 5 Opatren~&). alebo 

iv) obsah Objednávky alebo prenesenie ntektorého z Prenášaných 
čísel uvedených v Objednávke JB v rozpore s ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpiSOV alebo s ustanoveniam• 
Opatreni& alebo týchto Osobitných podm~enok upravuJÚCICh 
podmienky prenesenia čísel, ktoré sa prenášaJÚ ako jeden celok 
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia), alebo 

v) pre n~ektoré z Prenášaných čísel sa už začal proces prenesema na 
základe skoršej Objednávky doručenej spoločnosti Slovak Telekom 
Prijimajúcim podnikom ( § 2 ods. 5 Opatrenia). 

Účastník je oprávnený do troch (3) pracovných dni od podama Objednávky 
zrušil' prenesenie Prenášaného čista u spoločnosti Slovak Telekom alebo 
u Prijímajúceho podniku a to doručením plsomného preJavu vôle zrušrt' 
prenesenie Prenášaných člsel podra Objednávky spoločnosti Slovak Telekom 
alebo Prijímajúce mu podnikU alebo iným spôsobom podra podmienok určených 
tým podnikom, u ktorého žiadater prenesente Prenášaných čísel zrušuJe. Na 
úkon Účastnlka smeruJÚCI k zrušamu prenesema mektorého z Prenášaných 
čísel urobený neskôr ako v lehote do troch (3) pracovných dní od podama 
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhhadať. V prípade, ak 
Účastník v uvedenej lehote prenesenie Prenášaných čísel zruši, spoločnosť 
Slovak Telekom proces prenesenia Prená§aných čísel zastavi, v opačnom 
prípade bude proces prenesenia Prenášaných čísel pokračovať. 

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnutia naležiteJ súčinnosb 
zo strany Prijimajúceho podniku zreahzuj8 technické preneseme Prenášaného 
čJsla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a v časovom ráme~ určeným 
v súčinnosti s PnJÍmaJÚClm podmkom. naJneskôr do p1abch (5) pracovných 
dni odo dňa pnjat18 žiadosti, ak noe je s Účastníkom dohodnuté onak. 
Deň a časový rámec technoc:l<ého prenesen~& Prená!aných čísel J8 povinný 
ÚčastníkoVI oznámrt' PrijímaJÚCI podnik. TechniCké preneseme Prenášaneho 
čísla sa reaJIZUJB na základe vzájomneJ komunikácie onformačných systémov 
spoločnosti Slovak Telekom a PnjímaJúceho podnoku. 

Účastnlk v nadväznosti na ustanovenie čl. 5 bodu 5.1. písm. b) Všeobecných 
podmienok berie na vedomoe a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná deaktiváe~u SIM karty, ku ktorej JB PrenUané člslo pndelené, a 
prestane ÚčastníkoVI poskytovať vo vzťahu k Prenáianému číslu Služby 
prostredníctvom teJto SIM karty v deň techniCkého prenesenia či sla pod ra bodu 
3.5. týchto Osobitných podmienok. 

A. V pripade. ak by mal zámk DotknuteJ zmluvy nastať na základe oneJ 
skutočnosti ako návrhu Účastnlka podaného pod ra bodu 3.2 týchto Osobitných 
podmienok (napr. na základe výpovede, odstúpenoa ), na takúto skutočnosť sa 
nebude prihliadať a bude sa naňu hradoef akoby nenastala, ak láto skutočnosť 
alebo jej účinky by Inak nastali až po tom. čo spoločnosť Slovak Telekom 
ako Odovzdávajúci podnik potvrdila Objednávku Prijímajúcemu podniku. 
Uskutočnenie Iného (platného) úkonu smerujúceho k zániku DotknuteJ zmluvy 
ako je podanie Objednávky podra bodu 3.2. týchto Osobitných podmoenok 
vykonaného pred podaním Ob]Bdnávky alebo po podani Objednávky, ktorého 
ÚČinky nastanú kedyko!Vek do času posúdenoa ObJednávky spoločnosťou 
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚcim podnikom J8 dôvodom na postup podra 
bodu 3.3. týchto Osobitných podmoenok. 

. . . . . . ~ . . 
3.8 Účastník berie na vedomoe a súhlasi s tým, že s účinnosťou odo dňa doručenoa 

Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technockého prenesenoa 
~renášaneho čísl~ . resp do dňa doručenia odmoetnutla Objednávky 
UčastnikoVI noe J8 Učastník oprávnený realiZovať noektoré z práv uvedených 
v bode 5.1. Všeobecných podmtenok. ktorých obsah JB v rozpore s obsahom 
ObjBdnávky, naJmä 

a) nie J8 oprávnený pož~adať o zmenu svojho telefónneho či sla pod ra bodu 
5. 1. písm. e) Všeobecných podmoenok, 

b) noe JB oprávnený požoadať o dočasné prerušenie poskytovanoa Služteb 
podra bodu 5. 1. písm. l) Vieobecných podmienok 

3.9 Na zaklade ustanoveno& § 2 ods. 4 Opatrenia sa skuponové účastnícke čísla 
a voaceré telefónne čísla pndelené spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi 
vo vzťahu k JedneJ SIM karte prenášaJÚ výlučne ako jeden celok. Spoločnost' 

Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚCI podnok so preto na základe ustanovenia 
§ 20 ods. 4 Opatrenoa vyhradZUJ8 právo odmoetnuť prenesenoe všetkých 
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke z dôvodu rozporu s Opatrením v 
prípade, ak predmetom Objednávky JB žoadosf o prenesente 

a) Jedného alebo VIacerých Prenášaných čísel , ktore sú súčasťou skupony 
skuponových účastn lckych čísel pridelených spoločnosťou Slovak 
Telekom Účastnlkovo. pričom Účastník v Objednávke nepožiadal o 
prenesenie všatkých člsel patnacich v čase doručenoa ObJednávky 
spoločnosti Slovak Telekom do príslušneJ skupony skupinových 
účastníckych člsel , alebo 

b) Jedného alebo viacerých PrenUaných čísel , ktoré sú Účastnikovo 
spoločn?sfou Slovak Telekom pridelené vo vzťahu k jedneJ SIM karte. 
pnčom Učastnlk v Objednávke nepožiadal o prenesenoe všatkých čísel 
pridelených mu vo vzťahu k takeJto SIM karte. 

Skuponové účastnícke čísla sú na účely Prenosoternost mobilného čísla a 
týchto Osobitných podmoenok mnažJny dvoch alebo VIacerých telefónnych čísel 
pridelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastnikovo, ktoré sú využívané na 
VIacerých SIM kartách, ktorých prenesenoe JB predmetom JedneJ a leJ isteJ 
spoločneJ Objednávky, ako BJ množony dvoch alebo v~acerých telefónnych 
čísel pndelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastní kovo nachádzajúce sa 
v osobitnom technickom rež o me, napriklad či sla pridelené v rámci poskytovania 
Služby Partner a Služby Mobilná virtuálna pnvátna sieť. Podmoenkou 
prenesenia skuponových účastnlckych čísel alebo čísel pridelených vo vzťahu 
k JedneJ SIM karte JB výslovné uvedenie všetkých čísel nachádzaJÚCICh sa v 
takomto osobitnom techniCkom režome, resp. pridelených k Jednej SIM karte, v 
príslušneJ Objednávke. Pre prenesenoe každeho zo skuptnových účastn íckych 
či sei a každého z Prenášaných čísel pndelených spoločnosťou Slovak Telekom 
vo vzťahu k jedneJ SIM karte plati& rovnako ustanovenia bodu 3.2. týchto 
Osobitných podmoenok. 

3.10 Účastník bene na vedomoe a súhlasi s tým, že s účonnosťou odo dňa doručenoa 
Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technického prenesenoa 
Prenášaného čísla , resp. do dňa posúdenoa ObJednavky spoločnosť Slovak 
Telekom nebude realizovať niektoré z práv a povonnosti uvedených vo 
Všeobecných podmienkach, najmä neuskutoční prevod zmluvných práv a 
poVInnosti zo Zmluvy na tretiu osobu podra bodu 4 .2. plam. e) Všeobecných 
podmienok. 

čl.4 

Ceny a platobné podmienky 

4 .1 Účastník je povinný za prenesenoe čista od spoločnosti Slovak Telekom 
zaplabť cenu podra platného Cenníka programov a služoeb spoločnosti Slovak 
Telekom, ak nie je dohodnuté inak. Účastnlk berie na vedomoe, že v pripade 
ObJednávky na prenesenie viacerých Prenášaných člsel JB Účastník povinný 
cenu za prenesenie čísla uhradil' za každé jedno Prenášané číslo obsiahnuté 
v Objednávke. V prípade predplatených Služieb (napr. Easy, Fix) cenu za 
prenesenoe čísla stiahne spoločnosť Slovak Telekom ÚčastnlkoVI z kreditu 
na SIM karte. prostredníctvom ktoreJ Účastnlk využíva Prenášane číslo, a 
to pn potvrdení Objednávky, alebo túto cenu vyúčtuJe nasledne. Účastn ík 
využívaJÚCI predplatené Služby spoločnosn Slovak Telekom pntom bene na 
vedomie, že vzhradom na charakter predplatených Služieb a účtovanie cien 
a poplatkov je pov1nný mať dostatočný kredotu na SIM karte k Prenášanému 
číslu aspoň vo výške ceny za preneseme Prenášaného člsla podra platného 
Cennlka programov a služieb spoločnost.o Slovak Telekom a to nepretržite 
po podani Žiadosti až do jej posúdenia a vyhodnotenia Odovzdávajúcim 
podnokom; v prípade nedostatočného kreditu je spoločnosť Slovak Telekom ako 
OdovzdávaJÚci podnok oprávnená ObJednávku nezreaiiZovať a nepotvrdil'. 
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čl. 5 
Spoločn6 a záverečn6 ustanovenia 

S. 1 r~eto Osobrtné podmienky tvona prílohu a súčasť Všeobecných podm~enok 
a spolu so Všeobe<:nými podmienkami a Cenníkom programov a sluiieb 
spoločnosti Slovak Telekom (daleJ len .Cenník") sú neoddehternou súčasťou 
Zmluvy o pripojeni uzavretej medzo spoločnosťou Slovak Telekom a 
Účastníkom. Pojmy pou!ívané v týchto Osobitných podmoenkach, ktoré tu me 
sú osobitne definované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované 
v podfa Zmluvy prísluiných Vieobecných podmoenkach. 

5.2 Povinnosť spoločnosti Slovak Telekom realizovať Prenosoternost' mobilného 
čísla sa nevzt'ahuje na člsla a člselné množiny. pri ktorých proces prenesema 
či sla nie je možné realizovať z d6vodov osobitných ipeafik týchto čl sei alebo 
číselných mnoiin. 

5.3 Ak Je v zmysle týchto Osobotných podmoenok alebo pokynov spoločnosb Slovak 
Telekom Účastník oprávnený uskutočniť prejav Wie voči spoločnosti Slovak 
Telekom inak ako len plsomne, najmä vyuiotím prostriedkov elektroniCkej 
komunikácie (zaslanlm SMS správy, volaním a pod), takýto preJaV vale bude 
spoločnosť Slovak Telekom akceptovať len za splnenia podmienok určených 
spoločnosťou Slovak Telekom (napr. uvedenie ID kódu Žiadosti, alebo iného 
dohodnutého identifikátora pre účely overenia totožnosti Účastnlka a pod). 
Účastnik berie na vedomoe a súhlasi, že spoločnosť Slovak Telekom je 
oprávnená pri akomkol'llek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podani 
Žiadosti/Objednávky v súvislosti s touto Žiadosťou/Objednávkou požadovať 
pre účely identifikáCie a overenia totožnosti Účastníka uveden~& identifikačného 
k6du prideleného k Žladosti/0bJ8dnávky, a tento Identifikačný k6d Žladosbf 
Objednávky považovať za jedonečný Identifikačný údaJ, ktorý jednoznačne 
odentifikuje Účastnika . 

5.4 Akékofvek práva a povonnosb spoločnosti Slovak Telekom a Účastnika 
výslovne neupravené 11 týchto Osobitných podmienkach sa pnmerane spraVUJÚ 
podra Zmluvy prisluinými Všeobecnými podmienkami. 

5.5 Tieto Osobitné podmienky nadobúdajú platnost' a účinnost' 22.decembra 201 O. 

5.6 ÚČinnosťou týchto Osobitných podmienok sa ruila doteraz platné Osobrtné 
podmienky pre službu prenosrternosti čista spoločnosti Slovak Telekom 
vzt'ahujúce sa na prenositernosf čísla v mobolneJ s~eb • (daleJ len .doteraj~oe 
podmoenky"). Konanoa o prenesenie Prenášaných čísel začaté podra 
doteraJšieh podmienok sa dokončia podra týchto Osobotných podm~enok. 

Slovak Telekom. a.s. 

. . . . . . ~ . . 
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Preberaci protokol: 6190VA00617/1 2 
DODA V A TEĽ: 

Ing. Juraj Mikler- BYRON 

Nám. A. Hlinku 30 

953 01 ZLATÉ MORAVCE 

IČO: 33401799 

ldentifik. č. pre DPH: SK1020413680 

Vybavuje: Paulikova Jana 

Zmluva/Obj. : 

Por.l Kód loVMI INáov 

ODBERATEĽ: 

Mestský úrad Zlaté Moravce 

1.mája 2 

95301 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 

ldentifik. č. pre DPH: 

Dátum vystavenia: 11.04.2012 

1 SIM.PO.E64.2 2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB 1 48000429121 

2 MTE.NK.300 NOKIA 300 1 351686053748977 

BYRON 
T- tne 

2~Jana ) 

Odovzdal 

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený. 
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-
Ing. Juraj Mikler - BYRON 
Tekovská 16 
953 01 Zlate Moravce 
Prevádzka: T - Centrum 

Nám. A. Hlinku 30 
953 01 Zlaté Moravce 

IC DPH: SK1020413680 !CO: 33401799 

3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K. 
8.340 1.000 ks 

NOKIA 300 
Doklad : 6190VA00617/12 
CELKOM 

NEW 
8.34@ 
0.83~ 

11. oo 

o 
o 
ll 
€ 

====================;=================== 
Hotovosť 11.00 € 
CELKOM 11.00 € 
KURZ EUR=30. 1260 Sk CELKOM 331.39 Sk 
==============~=-=======~=============== 

20% ZAKLDAŇ 
CELK ZAKLOM 

9. 17 DAŇ 
9. 17 DAŇ 

1.830 
1. 83 

======================================== 
OKP:6291020413680005 SN: TPG1100448 
11/04/2012 14.22 C. ú/Z.00014/00509 I'F" 

""'u~' l"' 1\UtJuJui..IIJUVIIIIIY JJU UIJIC:IVe vyiUUUK ~ltNLiill. 

A853200 

................. ;3 

Batéria: 7 
Typ. 

l Výrobné číslo: 

Nabíjačka: / 
Typ: 
Výrobné číslo: 

' . /1 tl~ /t?/,U Datum predaJa: ............ : .............................................. . 

1esmcov na mob riny telelonny prístroj. 24 mesracov na pnslušenstvo (vrat;me baterre). 
uuku na serv1sne prace. Zmuka sa vzťahuje na akost, kompletnost a funkčnos! vyrobkLJ. Zaruč na doba 
doba sa predlžuje o dobu, ktorá plyn re odo dňa u plat nema prava zo zodpovndnostrza vady az do dňa, 

2. Obsah záruky: Počas plynutia záručnej doby zabezpečí predajca prostrednrctvom Jutorizovaných servisných stredrsk bezplatne odstrane111e vad vzniknutych 
preukázateľne v dosledku vady matenálu. vady sučrastok, vady konštrukcie ;~lebo vadneho zhotovenia vyrobku V pnpade zrs ten ra neodstrélrutelnej vady, ktora 
bran1 riadnemu uzivan1u vyrobku ako výrobku bez vady, má kupUJUCilil splnen1a podm1enok uvedených v Reklamačnom nonadku rarok na výmenu vyrobku 
''' •bo n· 1 prava od kupne1 zmluvy odstúprt. 

3. Podmienky záruky: Ak sa v záručne1 dobe vyskytne vada vyrobku, ktora nevznikli:l zavmen1m kupujúceho, bude výrobok bezplatne opr::weny za predpokladu, že: 
• ~ Jpujuc odovzda pn reklamácu platny origmiil záručného dokladu, nad ne vyplneny a potvrdený peč1atkou predajcu. 
• vyrobok nebol poškodeny mechamcky alebo tekutmou, 
• pn obsluhe boli dodržane predp1sy a postupy pod ra navodu na obsluhu, 
• na vyrobku neboli urobcne i1adne úpravy, opravy alet.Jo neoprávnené man,pulac1e, 
• výrobok rebol skladovany a použrvany mimo teplotných podmienok predprsanych v navode na obsluhu. 
• výrobok nenes1e stopy po skladovani alebo použ1van1 vo vlhkom, pra~nom. chem1cky é1111ak agresívno rP prostredi, 
• vyrob• ~~ rol dl>orne nau1štalovaný autonzovanym 1n~talnčnyrn stred1skom a kupUJ UCr predlOŽI platny lnštalačny protokol. 

4. Rozsah zaruky: Zaruka sa nevztahuje na poruchy vzni knute n<1sledkorn. 
• prudkHho narazu spôsobeného pádom, haváriou vozidla, v ktorom bol vyrohok nainštalovaný a pod. 
• Živelnej pohromy, 
• vystavenia vyrobku nepnrnerane nepriazmvým podrn1enknrn alvho neprrazn1vérnu vplyvu počasra. ako je napr. nadmerne slnečnr~ žraren1e, dažď, sneh. 

kondenzat zapriélneny prechodom z mrazu do te pli!, vodná pam il nod , 
• prrrodzenym opotrebovaním v dosledku pouz1vanra vyrobku vr ata ne ubyt lo. u éruplne1 straty kapac1ty batene 

5. Osobitný rozsah záruky pri batériách -dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu: Výrohnou vlastnosrou predávanej batérie 1e 
chopno•.t z ach wat 1 rovna ku 1kost ako v čase pwda1a len po dobu š1es!lch mr ;1acov odo dna zaéatra 1e1 uíwania, pričom po lP.JlO lehote srj nkekorvek preJavy 

vo vlastnost1ach baterre v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom 1e1 prrrodzeného opotrebovania, čo nie je povaiov<me za vadu barerre. Na tento účel 
sa povazu1e dátum predaja mobilného telefónu za zač1atok uz,vanlil baténe a za začratok uz1van1a mobilného telefonu, ku J..roremu bola tato batena dodaná 
KupuJUCI nre,nvom záu,mu o kúpu tohto mob1lneho telefonu spolu s batenouznroveň prejavuJe vôľu smefiiJUCu k začat1u ui1van1a batér1e spolu s mobrlným 
telefonom v deň 1ch predaJa. Základnou podm1enkou zachovan ra si nadnych funkcnych vlastnost' predavanej batérie počas lel•oty šre~t.ch mesracov odo 
dria začalla jeJ uiM1n1a Je ui1van1e tejtO batenc vylučne s mob1lnym telefónom, s ktorym je dodaná baténa predáva na Nedodržanrc lt~JlO nodm1enky z,1kladá 
právo predávajÚCeho neuznal reklamáciU dodávaneJ baténe ako dôsledok nedodržania zaručnych podm1enok predavanej baterie. Prejav Z<HIJmu kupujuceho 
o dodavanu bilterru s vlastnosfam1 uvedenym1 v navode sa v zmysle u!>t § 496 ods. 1 Občransl\eho zakonnika považuJe za dohodu o vlastnostiach, učele a akosll 
pre iavandj b1t~rr 

6. Nezaručna oprava: Ak pn opmve mob1lného telefónneho pnstrojá alebo pnslušenstva bude ZIStemi vada. na ktoru sa nevzfnhu1e za ruka. kupufuCi bude 
upozorneny na te Zf' 1de o nezáručnu opravu, a bud•: vyzvany na udelen1e suhlasu <~lebo nesuhlasu s jCjUskutočner11m. Po udelenr su hlasu s vykonnn1m 
nezáručne1 opravy kupujúcim cenu za opravu a náhradu na kladov spoJcnych s oprílvou hrad1 kupujÚCI v plne1 vyške. 

• • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . ~Jl? . . 




