Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavreté podla zákona č. 351/2011
(cfaloj Ion " Zmluva") modzl
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Jana PaulikoVII, obchodili' rwprezentan1
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C0020

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
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1. mija 2.. IU Ol Zlat6 Morovce
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OO~Oil78

Zaslllpenj
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Pet.r Ing. Ledn.tr, CSG,

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN
ov

0Dcnodn6 meno aJebo n

1. mija

Ul<:o. súp. tislo

z

2021011717

IC pre DPH

o

Ztat' Moravce

PS

tiSOl

Mesto Zlat6 Moravce

SPÓSOB FAKTURÁCIE:
Poskytovanie eielcltonlckel fonny fakl.ury (dNej len -efj na ln1emetovej stranke PodnKtu

Zasietanle na emaltow adresu

NM

Notiftl<otn6

11. aprtla 2012

IM21014&00042S2717
Od: a. dft.a mesiaca vritane

GSM / UMTS

REI-U 100

11117~547

Vere;nt tetef6nna sJu:fba

no
111173547

slo

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
/ CUP

/ MMS

l Notif. SMS o llhrodo faklúry

/CUR
Povotenie mecUIM.rodnýc.h hovorov

./ NoUf . SMS o vysbivenl taktU ry

l KontrOla .,.. v EU

./ Roaming
Slulba: Euro Roaming
./Jazyk Uttu
Jazyk: SJ
2
:l t.edam o ZVEREJNENtE Udajov v zozname Učastnlkov a lnformatnej skltbe )
./!~.dam o NEZVEREJNEN&E UdaJov v zozname UčaS1nlkov a \nformačneJ stu1be2)

1

UmH: 50
Nollflkicle: 1011

ozn:
2:) lnfonnJicia o motno.d zw:rejftovanla Udajov v zozname útutnikov a lnformatnej slu!be:
úeastnlk vere~•J telefónnej slulby mt pri vo zap'lsať sa do Yerefn,ho tetefônneho zoznamu a na $pf{stupnerne svoJ~ Udapv poskylovatefom •nformaenych slutteb o telefónnych člsiach atebo telefónnych zoznamov. a to v rouahu
te~fótln. tfsJo pndelen6 út.astntkoYi na UJdade lmluvy a Oda}e o úeastnlkovt v rozsahu. l) meno, prieZVISko a adresa IIVII6ho pobytu v prfpade tyztdl:ej osoby nepodnlkatera, 10 obch0dn6 meno a m.esto podnlkama fyzickeJ osoby
podnikatera,li) oben0dn6 meno *"bO nAzov a skHo v pripaae pr•vn~ej osoby. v pnpade osobitnej dohody s Podnikom mll:tu byf zverejnene aj ďal!le Udaje urtene útastnlkom, ak sO relevantne na Očely telefOn neM zoznamu.
v pripade !iadosti o zverejnenie Udajov Urovefl Účastník berie na Yftd<HT'IIe a súhlasi s podmienkam zverejnenae uvedenYmi v prisluS.nef času V!.eobecnydl podmienok, uprawjúcej podmenky zvef&jl\ovan•a Udajov Utaitnlkov v
lelef6nnom zozname a lnformaenjch .slu1bich
6

6

MOBILNÝ TELEFÓN

l Typ molliln6J\o telefónu

l Yytobn6 tislo (tMEl).

l Noklo ~oo

l S611160UH17U

VYHLÁSENIE útASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSl\JPCU: Vyhlas1.1em. že som se zománul so Vieobecnymt podiTlMiflkam1 pre poskytovanie vere;ných slu.!18b prostredniavorn mobilnO) Siete Podniku (ďale; aj len
J>O<*nienkYi. s osobitnými podmienltaml slu.!leb. ak ich Podnik vydal pre slutby. klocé požadu;em aktivOvať (daleJ len .osobitné podmienky") a Cemlkom , kloré sa ako neoddelrtolne sličasb ts;to
Zmluvy zavlzujem dodrtiavať. Svojim podpisom potvrdzujem {l) pn~vzatle V~eobecných podmienok. osobitných podmienok. Cemlka a vyt!ie lpeclfikovanej SIM karty (li) te sl mazne objedntvam v tejto zmluve
ipacitikOYllllé slu.!by Podniku (dalej aj len .Služby"), (Hl) te . . zaväzujem nadna a vw pln1ťvietlcy poVIMOSb vyplývajúce z te;to zmluvy, dodalltov k zmluve. Vieobecných podmienok a osobitnych podmienok, na;mA
nadne a vtas platit cenu za aktwéclu a poskytov..,le Služ>eb. (IV) ak som ako úeastnik prellel z utivan1a slutby Easy na u.!ivarue poslpaldových slu.!ieb Podniku s ponechanlm sl SIM karty a telelomeho čl sla
disponujem SIM kartou s pridelonj-m teletónnj-m tlstom tak ako je bllt.l1e špecifikovaná v tabult<e podla IBjto zmluvy. ktorá m1 bola OdOvzdaná Podn1kom v nimd poskylovarua slutby Easy.
Súhlasim s poskytovanlm Elel<ttonickej fonny faktúry (dalej len EF) podla Vieobecných podm18110k a Cam1ka a zároven a súhlasím s poskylovanim EF pros~ednlctvom lnlemetu spristupnenlm na tntemetovej stninke
Podniku: benem n. vedomie. že MITIOJU badosf Podnik zároveň zaslala EF na mnou určenú e-mallollli adresu, a ie v pripade poskytovania EF mi n - zo Slnlny Podniku zaslalw písomne vyhotovené fal<tura

"V&eobea>é

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovanlll Slubeb ;e .:.Zem1e SlovenskO) republiky podla !paafikaae obSiahnutej vo Vteobecných podmienkach. Cena za poskytCMIM Služby ;e stanovn
Cemikom. Zmluva nadobúda platnosť a ~nnosr dňom podpisu oboma zmluvnynu slnlnamL zmluva sa uzatvára r111 dobu neurätú. ZmltMJ je možné meruC nlei<IDIYm zo spôsobov uvedenych v te;to Zmluve
Vieobecných podmienkach alebo Canniku.

Zmluvne strany sa zároveň dohocli. ie ku dilu uzavretia tGjto Zmluvy 5a v plnom rozsahu ruil platnost a úônnost Zmluvy o poskytovani slUŽieb- Slufba Internet NonSiop uzavretej
SIM karte medz! zmkJvnj-m1 stranami dl'la ..... .........................••

vo vzťahu k vyUie ipadflkovane;

Ak útastnik pred twMeUm tejto zmlUvy využivaJ Služby Podnku prostrednictvom vy!lle lpaaftkovana; SIM karty na zaklade pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných slUŽieb, zmluvne strany sa týmto zároveil
dohodli. te pôvodná zmluva o poskytovani verOJných olu.!ieb (v :meni vtetlcych Jej dodatkov. zm1en a doplneni UZBIVO<anych či u! v plsomnej fonne alebo 1na1<) sa v celom roz.sahu nahrádza touto zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných slutleb vlak nezanikajú niroky zmluvných strán u! vzniknuté z pôvodnej zmluvy o pot~vanl verejných slutleb. ktocé ZostávOJú zachovane a; po jeJ zániku (1\ajma pnivo
Podroku na Uhradu Slu.!ieb poskytnutých Účaslnikovi na základe pôvodrMIJ zmluvy o poskytovani verejných sluZieb. ako aj právo Utastn1ka
pôvodnej zmluvy o poskytovani ver&jných služleb za podml800k uvedených v Zákone a Vteobecných podmienkach)

raklamovar s;rivnost" Uhrady -

kvalitu poskytovaných Slu.!ieb na

v pri~. ak Útaslnil< pred uzavretlm te~o zmuvy vyutival Služby Podnoku prostrednlctvom vy!!la ipaafikovanej SIM karty na základe pôvodiTflJ zmluvy o poskytovani varGjných slu.!l8b

~ v zmysle p<lsluinych
pnivnyc:h predpisov zanikla ako zaVIslá zmluva alebo zanikla na základe Iných právnych skUtočnosti (vrátane skutotnosli uvedených v tOjtO Zlrlwa), útastnlk bane na vedomie a súhlasi s tým, !e Podnk môže po
uzavreti tejto Zmluvy odovzdať úwtnlkoVI do u.!ivania rovnakú SIM kartu vyU,elpeci~kovanú spolu s rovnakj-m pndelen)"m teletónnym čistom. ktore Uwtnlk u.!lval na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani
-ejnych slutleb.

VYHLÁSENIE ZÁSl\JPCU útASTNIKA (ale je úeastnlk zast úpen ý): VyhlaSUfem, !e som opnivnený konaC v mane a na Učet Útastnlka na základe pisomneho s,p~nomoc:nen<a s úradne overanj-m podpisom
úeastnlka alebo na zaldade zákona alebo ne zaklade rozhodnutia itátneho orgánu.

V Zlatých

Moraveta~dňa t,!apribl 2~

~ s~í}§~~,

vzastú~hl
Jana Paulikova, obchodný reprezentant

v zastúpeni
Peter Ing. Lednár. CSc.
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Slovak Telel<om dbvemé

104792060Z112

Dodatok

• • •• • •

k Zmluve o poskytovani vereJných služ1eb ,

uzavretý pcxfa zakona c. 35112011 z.z. o mektton1Ckjcl1 kornut1ikäa8ch v zneni neskorSicll predpisov
le. 911873547 SIM karta C. 8942102480004232787
(cfllej Ion "Dodltok")
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1

Zmlu... polaM

progrom Slubeb

Podnik a úeestnlk uzar4rlj\J tento Dodatok. ktorým sa Zmluva o poskytovanlvweJ11Yc11 slubeb uzatvorenli 110 vzrMu k lč/SIM karte s Clslom uvedenlm v zihla'o/1 tohto Dodatku meni a upraVUJe v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (cfaletlen .Zmluva"). Ostatné ustanoventa Zmluvy ktor6 r11e IU týmto Dodatkom dotknut6 zosltlvaJÚ v ptatnosU bez zmeny
1.

PrWnetom tohto Dodatku te

a)

aktlv6cla prog,..mu Sluileb uveden•ho v tabul1<e e. 1 tohto Dodetku, a to 110 vztahu k SIM karte uvedenej v zählavi tohto DodaUiu resp. k lll8f SIM karte, ktoré JU bude v budúcnosu nalnldzovat
(dolej len "SIM karta") s tým. te ÚčaatnlkJ8 pov!MÝ zaptabr aktJvatný poplatolc za aktrviau SIM karty uveelený v tabU'ke e. 1 tohto DodaUiu

b)

z6vlzok Účastnlka nedne a vCes plabr cenu za znaden•e a poskytovaroe Slubeb Podn1ku pcxfa zvoleného programu Slubeb a dodrtlavať •1101• povmnosb v stJade so Zmluvou týmto Dodatkom.
V&eobecnýml podm.enkaml pra poskytovat\18 11Wejnýcl1 slUfleb prostre<lnldVom mobtl""' Siete Podniku (cfalet len •V$eollecné podmienky"), Cennlkom pra poskytovanie slutleb Podniku (dalej len
. Cenn!k") a zavazok ÚCestnlka zaplallt' Podnll<u admtntstrativny poplatok v súlade s Cennlkom za vykonanie admrnstrativnych alebo technických zmten v systémoch Podniku v SÚVIslosb s uzavretim
tohto Dodatku k Zmluve. a to 110 výtke 3,98 € s DPH (ďalej len ,Admlr~~stratlvny poplatok"). pnCom Adm1111straUvny poplatok bude ÚCestnlkoVI vyuetovaný v pNej faktúre za Slufby vystavell8) Podnikom
a óo<utene) ÚčastnlkO\It po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa úeastnlk s Podnikom nedohodne 1nak. úeastnlk rue re poW'Iný zaplabt Podntku Ad"""'slnltlvny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok
(l) súčasne s akUWclou novej SIM karl)' kedy sa ueture prtslu~y akUvsCný poplatok, (ll) pn prechode zo slufby Easy na niektorý z mesaCnýcll programov. kedy sa uetuje poplatok za prechod v súlade
s C«vllkom. úeestnlk podpisom tohto DodaUiu vyhlasuje, te bol obozn6mený Podnikom. te aktualne .nformácle o platných cenách za Slufby J8 mo1n6 zlskať v ektualnom Cennlku dostupnom na
www.t-om.sk alebo lne) Internetovej strllnke Podniku ktoré )u v budúcnosti nehradia na predajných miestach Podniku

c)

uvazok Podniku zabezpeer úeastnlkoVI predaJ zfavnen6ho mobilného tate16nu. ktorý re bi1U•elpeclfikovaný v tabulke č. 1 (daleJ len ' Mr). úcastnlk berle na vedomie, te MT Je v case J8ho predata
úeastnlkOV1 zakódovaný len na použJtie so SIM kartou Podniku a te bude odkOdovaný na zilklada plsomnBJ bedosb Účastníka po uplynut! doby Vlazanosu podl'a tohto DodaiJcu a po uhradenl poplaUiu
podl'a pl811161lo CeMika Podniku. Účastnlk svojim podpisom zareve~ potvrdzuJe pravzat•e vy!A1e !pec:Jnkovaného MT

d)

z6vazok Podniku poskytnUt' úeastnlkOVI, ktory v siMslosu s týmto Dodatkom ma ekbvovaný program Slutleb Relax 100 v Spojeni s prevzaUm závezku VIazanosti v zmysle tabulky C. 1 tohto Dodatku
110 vzrMu k SIM karte, zraw 110 výtke 50% z ceny mesaCn6ho peutélneho poplatku programu Slubab ekbvovaného týmto Dodatkom. a to poCas doby od uzevreba tohto Dodatku do uplynUba doby
Vlazanosu dohodnutej týmto DodaUiom. Narok na poskytovame zfavy z ceny mesaeného pautélneho poplaUiu pocra predchAdzajUceJ vety :zanikne. ek úeastnlk poeas doby poskytovania zfavy pot.eda
Podnik o zmenu alebo preruie!Ve poskytovanta Slubeb alebo o deakbv6du programu Slubeb akUIIOV8ného týmto DodaUiom, pnCom tento n6rok opatovne nevzntkne ar11 v pripade, ak ueastnlk
opatovne pobeda Podnik 110 vzrMu k SIM karte o akiMidu programu Slufleb ekbvovaného týmto Dodatkom. Účastnlk bene na vedomie a súhlasi stým, te zravu poskytnUbl na zél<Jade tohto bodu
DodaUiu nie je mo1n6 poCas Jill poskytovan!B 110 vzrat... k SIM karte kombinovať a súčasne vyuflvať s ekoukol'vek •nou zi8110U alebo akCIOvou ponukou Podn1ku, llk z výslovnýcll pokynov Podniku
nevyplýva rueeo tné Za z.Učtovaae obdobie lMijUce ku dflu úáMosu tohto DodaUiu Podrllk poskytne prislu!nu ztavu z al•kiiOtnej easu mesaCn6ho pau&alneho poplatku uetovanet za obdobie od
UCinnosb tohto DodaUiu V prf~ zinku n6toku ne poskytnUbe zfevy podl'a tohto pi smena DodaUiu. na)neskOr v!ek po uplynut! doby poskytovarua zfevy bude Podnik poskytoval' ÚCestnlkOV1 program
Slubeb ekbvovaný týmto Dodatkom alebo úeastnlkom ZIIOiený 1ný program Slufleb za StandW'dnU cenu podl'a Cennlka platn6ho v case poskytovanto prisluWho programu SlufJab. Doba poskylovanoa
zJavy pocra tohto pismena Dodalku sa v pripade preruten1a alebo Obmedzerna poskytovan11 Slubeb Podniku poskytovanýcll ÚčastnikOV1110 vztahu k SIM kane nepredtUJ8 a uptyn•e dflom ktorý by
bo( posledným dflom doby poskytovanazrevy v pripade ak by k predmetn6mu preruAenju alebo Obmedzer~~u poskytovaniB Slubeb nedoUo
úeestnlk sa zavazu,e. te po dobu viazanosti uvedenú v tabufl<e e. 1 tohto DodaUiu (dalej len . doba vtaZanosb") nepobada o vypojerll8 SIM karty z prevédzky afe sa nedopustl takého konarua a ant
neumotnl tak6 kOIIIIrlle, na zéldade ktorého by Podrllku Vlnlklo pra110 zrut•t Zmluvu odstUpenlm od 1'181 alebo prävo vypovedal' Zmluvu z dOvodov porujelva pcnnnnosb zo strany Účastnlka. za badosf
o vyflOJ8'1HI SIM karty z prav~ sa pntom povafuje 1\afiT\8 výpoved Zmluvy zo slnlny úeastnlka badosť o 1"1 vypQJ""'e v prfpade straty alebo kridete SIM karty eko a, odslúperlle úeastnlka od
Zmluvy z tn6ho dOvodu. net je porutenie pcMMOSti na strane Podniku. úeastnlk zarovefl berle na vedomie a súhlas! s tým. te (l) poCas doby 111azanosb nelll61e pobadat vo vzrat... k SIM karte
uvadenej v zahiavltohto DodaUiu o akllváciu alebo o zmenu akbvovaného programu Slubab na program Slubeb iTanti okrem pripadu ek sa jedn6 o zmeno u1 akUvovaného programu Slubeb 1Tanf! a
za splner'll8 po<tnlenok stanovenýcll Podnikom (11) poeas doby VIazanosti nelll61e pobadal' 110 vztahu k SIM karte uvedenej v ztlttlavltohto Dodetku o akUv6ciu alebo o zmenu llktlvovaného programu
Slutteb na pn>gram Slutleb Podla seca. okrem pripadu, ak sa J8dn6 o zmenu u1 akbvovaného programu Slubeb Pocfa seba a za spl1'18r118 podm•enok stanovených Podnikom. Podnik a Úeastnlk sa
dohodli ta za !iadoSť o vypQJente SIM karty z prevádzky podl'a tohto bodu Dodatku sa povafute aj badost UCastnlka o preneS&rlle telelônneho Clsta ..-n6ho v z8Navltohto Dodatku od spoloCnosb
Slovak T..ekom. a. s. k Inému pcxt11ku poskytuJUcemu ve<ejnU mobilnú t-6Mu slutbu v SlovenskeJ republike. S chladom na predmet plnenta uvedený v bode 1 tohto Dodatku osobt1ne s chladom
na zavazok Podniku zabezpeér úeastnlkOV1 predaJ 1Javnen6ho MT podl'a bodu 1 plsm. c) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zlavu z kUpnej ceny MT, sa Podr~~k a úeastnlk dohodli, te po dobu
VIazanosti uve<lenU v tabulke e. 1 tohto DodaUiu úcastnlk nepo1Jeda o prenesen•• Cl sla uveden6ho v Uhlavltohto Dodatku od spoloenosu Slovak Telekom. a. s.. úeastnlk zarovet'l bene na vedomie a
suhlasls tým, fa v pripede poru&en1a dojednanta uvedeného v predchAdzajilcej vete je v siltede s týmto bodom DodaUiu poVImý uhrachr Podmku zmluvnu pokutu uvedenú v tabufl<e C. 1 tohto Dodatku.

3.

úeastnlk bene na vedomie, te Podnikom poskytnulll výSka zfavy z kupneJ ceny MT Je odll&n6 v záVIslosti od zvoleného progtamu Slubeb. úcastnlk sa zav82uJ8 te po dobu Vlazanosu uveelenu v tabulke
e. 1 tohto DodaUiu nepo1Jada o akUv6cru alebo zmenu programu slubeb na program sluf1eb s n~tslm mesaCnym poplatkom, ako mé m1nlmélny program slutleb uvedený v tabulke e. 1 tohto Dodatku.
v pripede poruAenia závazku úeastnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku v dôsledku Collo dOjde k n6sledn6mu vypojenlu SIM kar1y zo strany Podniku. Je
úcastnlk pov! my utvedir Podn•ku zmluvnu pokutu uvedenu v tabulke c.1. V prfpede tladosb úcastnlka o vyflOJerlle SIM karl)' z prevádZky v zmysle bodu 2 tohto DodaUiu 1e zmluvné pokuta podla
predchädzejUc:ej vety splatné okamihom doruCer11a badosb o vypoj&r~~e SIM karl)' z prevédzky Podniku

5.

..
7.

Tento Dodatok je platný a UC.nný dilem Jeho podplsa<lla zmluvnými stranamt. Tento Dodatok sa uzatv6ra na dobu urtrtU, a to na dobu Vlazanosu uvedanU v bode 2 tohto Dodatku ktcnl sa v
pripade praruAeróa alebo obmedzenia poskytovar~~a Slutleb Podniku na z4klade tJadosU úcastnlka alebo na zaklada vyutJua prava Podniku preru!tt alebo obrneáZJť úcastnlkOV1 poskytovarue Slubeb
vyplývajUceho z prislutnycll pr6vnycl1 predpisov alebo V~ch poclm;enok, automaticky predltJ o obdobie zodpovedafUc& skutoCnému uvantu preruwroa alebo obmedzenia poskylovanta Slubeb
Poánku. V prtpade al< po uplynutl doby viazanosti podla predcll6dz8jUceJ vety tohto bodu DodaUiu úeastnlk pokračuje vo vyuflvanl Slutleb. ll ak nedotlo k ukonCenu Zmluvy n1aktorým zo spôsobov
ukoneet1ia Z1nlwy ku dflu uplynutia doby viazanosb Slufby v rima dohodnutého programu Slubeb alebo programu Slubeb zmeneného v S(úde s dojedn8nlm uvedeným v bode 3 tohto DodaUiu
ako aj vtatky Slutby akUvovan6 vo vzrahu k SIM karte popn Slu1b8ch v rimcr dohodnutého ~ Slubab budU úeastnlkOV1 poskyl0van6 na zálclade Zmluvy na dobu neurOru za Standardnýcll
podmenok spoplatflovlllll8 týchto Slubeb pcxfa platného Cenn! ka. ak nebolo zmluvnym slt1ln8IT'Ii výslovne dohodnuté Inak.
Zmluvn6 svany sa dohocll. te v prtpade zmeny sadzby dane z pnd81l8J hodnoty J8 Podnik opnltvneny ktorukof\oek z koneenýcll cren slubeb Podnrku
upla1n1 sadZbu elene z pndanej hodnoty aktuélnu v case VIni ku dafloveJ povvvlOSII Podniku

~VIr

lak. te k Ukladu dane (cene bez DPH)

Tento Dodatok tvori neoddelitern.:. sUčast Zmluvy

Slovk Telat<orri

a.~ ~n

v zastúpen/
Jana Paul1kova, obchodný reprezentant
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Slovak Telekom d6vem6
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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy
l č. 911873547, SIM karta č. 8942102480004232787

... .. . . .
~

ST · C 1 str.

PODNIK
Obc:hodn6 meno
Sldlo/adtesa
~sany

l CO
ustupeny
(d'alej len "Podnik") a

Slovak Telekom, a.s.
KaracWtova 10, 12613 BmlataVa
Obchodn9 1e9later Olaun6ho oúdu Bntlllava , oddiel Sa, Vlotka tlolo 2011/B
2020273113
35 7634et
OIC
Jana Paul kova, obchodny reprezentant
11.00 predajCU

IC pn1 DPH

SK2020273113

l 01 .ZM.BYRoN.PAuUKOVA.JANA

ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
~meno/nazov
Mesto Zlat6 Moravee
sldlo l miesto poa.ikanla
1. mája 2, t63 01 Zlate Moravce
zapi SU
Regost«.
Clslo
pod,.katefa
l CC
00308171
OIC
Peter Ing. Lecln6r, CSc.
Zastúpený
Dttum rwodenla ")
o :tena
(d'alej len "UCaStnlkJ

202105878

IC pni DPH

o

O Mut

UDELENIE SÚHLASU:
Ja. Účastnlk. týmto oOhlaolm, eby spotaenost' Slovak Telekom, a.s., KaracttJOOva 10, 825 13 Bratislava (d'ai8J len .spoločnosr Sloval< Telekom")
(i)
./ÁNO
o NIE poutlvala mote ~·na markellngov6 účely (napr na vypracavan.e marketmgovjch pcnik spotaenostJ Slovak Telekom alebo lnjch OSOb). Tento súhlas sa vzfahuJe na Udaja
zlskan6 zo vteU<ých zmluvných vzrallov mec:IZJ rmou a spoločnosrou Slovak Telekom v zmysle ~ch ~ vydanjch spoločnostou Slovak Telekom pn1 prlslusroté slutb<My (elénok
.Sprac:ťNanie na markebngové účely") tzn. aj na údat•. k1or6 o ÚčastnikoV! apoločnosr Slovak Telekom ziska zo zmlúv, k1or6 budú uzavreté a1 v budúcno5b, ako &J zo zmlúv uzavratjch v mnulosb
a zahlfla ióentdikačn6. kontaktné, pn1védzkové a 1né Udaje, ktor6 spoločnosr Slovak Telekom ziska v siJvlslosb s poskytovanlm slutteb (napr. doba trvania zmlúv druh programu slutJeb ekbvované
slulby, objem pn1védzky, mnou volané telefónne čl sla), s vjntmkou mójho rodného člsla. čl sla identifikačného dokladu alebo Iného doldadu toto1nosb, Atatnaj prlslu!nasb a vj!ke mojich neuhradených
uvazl<ov. Tento sUhlas sa vzrahuje BJ na údaj o dátume mójho narodenia a na Udaj o majOm pohlavi (mu!ltena) uvadené vyt11e v t.abUI<e, Slovak Telekom mOte na zél<lade poskytnutého dátumu
natodenla sprac:úvar na marketingové úeely aJ údaj o majOm veku. Zérove/\ súhlaslm. eby ma spolotnosr Slovak Telekom kontaktovala pn1 účely pnameho markebngu produktov a slutleb spolotnastt
Slovak Telekom alnjch osOb najm& prostrednlc:tvom volanoa, automabckých volacfch systémov zasielania olek1ronick8) po!ty, "'*-SMS a MMS Súhlas podla tohto bOdu trvä do uplynuba 1 r01u1
po Uniku vteU<ých zmluvných vzreilav medZl mnou a spoločnosrou Slovak Telekom.
(o) nANo
./NIE posky'da údaje o mna v rozsahu uvedenom v bode (l) spoločnosb Zoznam, s.r.o.. Zoznam Mobile s.r.o.. PosAm. spol s r.o.. a d'aiSim dc6rskym spotaenostJam spotoC:nosb Slovak
T-om. Tieto osoby mOtu poutlvar poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode (1) (tzn. "' na vypracovanut marketingových ponU< a kontaktovana volanlm alebo elektronckou poitou),
a to po dobu 1 roka po tom. eo Im budú poskytnuté. Podmienky poskylnuba údajov sú uv-né 8j vo vieobealých podmtenkach vydaných spolotnasrou Slovak Telekom pre prlslu!núl• slutbu/y
(el*lak Poskytovanie údajov)
Spoločnoar Slovak Telekom mOte poutlvar 1110J8 údaJe na marketingové účely za podmienok uvedených vo v!aobecných podmoenkach vydaných spoločnosrou Slovak Telekom pn1 prlslusroté slutbu/y v
prlslu!nýctl prtvnych predpisoch. v~ s
súhlasmi, ek sú podmienkou spraeúvanla Banem na vedomie ta poskytnube údajov • súhlasov podla bodov Q) a/alebo (o) vyUie na Ich sprac:úvMe
na markebngové účely J8 dobrollol'né. Tteto súhlasy m6tem kedykol\lek odvolal' pnlfavorn vóle dotutaným spoločnost Slovak Telekom.
Banem na · te mOtem spoločnost Slovak Telekom pobadal' o tnforrnaau. ako sa mote údaJ& poutlvajú Deta11né vymedz.,.• fl'*v obsai'<Jje §20 zékona o ochrana osobných údaJOV a sú bllllla
Speatíkované ej vo v!eobacných podmienkalch vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prlsluSnúlé slutbul)l(člinak Poučen1a o privach c:1otl<nut8J osoby).

mostmi

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžfVANIA ÚDAJOV:
1) hadom o vyelenenle z dotoi>Uy pro zasielanie reklamných lnfonn•eu cez""):

./SMS
./ Telemarkebng (volan1a)

./MMS
./ Listy, letéky zasielané po!tou

./ ...-nall
./ Ponuky vo faktúre

2) 1ladam ""):
./ aby mo spoločnosr Slovak Telekom nezasletala reklarmé ponuky a lnformäde tý1cAifúca sa produktov a služieb tretieh stnln

Mesto Zlaté MOI'avce

v zastúpen/
Peter Ing Lednér

ese.

") na Uklada poskytnutého údaju o dlltuma narodenia mOte byr spracúvaný aj vek Učaslnlka
""} oznatanlm prlsluln6ho polltka Účastnlk vyj8druJ8, te Sl natal8 byr kontaktovaný daným k8nilom alebo s daným ponukamt
···1doplni sa obchodné meno/nazov, meno a pnezvtsko fUnkc:la. podpos a peeo&tkl podptS'4úceho

111 1 111 1~11111111~11 1 1 111 111

1047920600196
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Žiadosť o prenos čísla v mobilnej sieti
k spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

• ••• • •

• •
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ORDER 10· M0100<16085TMSK
ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK·
bchodné meno
Sl dio l adresa
Zaplsaný
l CO

Orange Slovensko, a.s.
PrtevozsldiiJA, 821 09 Btltlalava
v Obchodnom registri vedenom prt Okresnom aOde Bratlslova 1, oddiel Sa, Ylotka čisto 1142/B
35 697 270
OIC
2020216748
IC pre DPH

l
SK2020310578

(ďalej ten "UUOYZOIYIIfUCI podnik")

PRIJÍMAJÚCI PODNIK·
Slovak Telekom, a.o.
Klnuweova 10, 125 13 Bratlllavo
Zapisaný
Obchodný regloter Okreontho oúdu Brotlslava l , oddie S., Ylotko tislo 2081 /B
l CO
35763489
DfC
2020273893
Zastúpený
1 Jo na Poullkova, obchodny reprezentant
Kód pradajCU
(ďalej ten "spoloenosr Slovak TelE om J

1

ObCilO<Iné meno

l

l Slclo l adresa

IC pre DPH
SK2020273893
01.ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA

l

ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA l F'fZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
1

Meoto Zlat• Moravce
Obchodné meno 1 nazov
Sl clo 1 moes10 podnikania
1. mija 2, 953 01 Zlatt Moravce
zápisu
R09ster,
tislo
podnikatela
l CO

00301676
Peter Ing. Ledn6r, CSc.

Zastúpený

2021051787

DfC

o

l :pre DPH

(Cl'alej Ian "tJaelatef")
tladatera):
Pner.nsko

ROdné tislo
.Ustupcalladatoroje oprávnený konol' na úklade výpisu 1 obchodntho reglotro
.Ustupca tlodoteraje opravnený konol' na dklode plnomocenotva
Splnomocnenie

Cl NIE
Cl NIE

n

Súhlosy 1 plnomocenotvo:
tiadeter bene na Yadome te spolotnost Slovak Telakom ;e oprávnená spr.IO)Yat jeho osobné Udaje v roz.sahu U<latOY uvedených v IOJtO Ladosb na ÚČ#JI'I preneseroa katdého F'ren6hného tisla
~van6ho v IOJ10 Ladosb V rama !Ohlo spr.IO)Yana ;e spotoenosr Slovak Telekom oprtvnená medzl 1ným poutlvar beto UdaJ" zo ue.etom overet11a Splnen.a podmienok pre prenesen10 tisla
badalelom u Odovzdivajúoeho podOlku Spoločnosť Slovak Telekom JO tllktlet oprávnené poskylnú1' belo osobné údOJO Odovzdáva)ÚCemu podniku za U6elom prenesenoa Prená$aných elsei Spoločnos!
Slovak Telekom bude osobné úde;e spracúvať s poutrtlm automatlzov...,Ych. e.asločne automatiZovaných alebo Iných ako automatrzovaných proslt1adkov sprecúvanoa
ttadater bone na vadomte, te po prenesen! Prenátaných el sei k spotoenosb Slovak Telekom ako PnJim&Júcemu podniku spoločnost Slovak Telekom
a) sprtsrupnl verejnosti Informáciu o tom, te volame na Prenálané elsla .U volanlm do mobilnej Siete spoloenosU Slovak Telekom.
b) poskylne 1ným podnikom poskytU(úclm voreJnú telefónnu atutbu v SlovenskeJ republik& a osobe zabeZpečUJúcej prevadzku cenlr.IJI'Iej nánxtl'lej referentnoj databázy prenáianých el sei v SlovenskOJ
repulljlke nlorm&au o lom. te Prená&ané elsla boli pr-sené do mobilneJ SMile spoločnosb Slovak Telekom.
a 10 vtdy výtuene na U6el iderlllikécoe .-ejnej mobill'lej felefónnej Siete spolotnosb Slovak Telekom ako Ciel'ovej vwtiJI'IeJ teletônnej Siete na lrtenHI tanfy a 10 8J v prtpade ak belo mobilné tisla 01e .U
zver8jrl8né v telefonnom zozname účaslt11kov spoloenosb Slovak Telekom pod'a Ulcona a Vteobecných podrnoenok a to počas caého ltVBnla Zmluvy YO vztahu ku katdém.l Pnonesenérnu čislu medzi
spoloenosfO<J Slovak Telekom a tladatefom ako ~lkom spolotnosb Slovak Telekom
Upozornenie:

Zru!iľ tUto Ladosr a odst.:,P.r od zmluvy o prenose tisla úkonom voči spoločnosti Slovak Telekom ;e motné v lehote do dvoch (2) pracovných dni prad dflom Iechnického prenosu/akuvlloe slubeb v SHib
spoločnosti Slovak Telekom.

a. s

sp6sobom uvadeným v prtslutných Osobolt1ých podm1enkach pre slutbu prenosnel'nosb čl sla spotoenosn Slovak Telekom, a.s

( pre mobilnú Sieť)

t.adater bane na vedomie. te ak sa súčasne s touto Ladostou neuzatvéra 8J Zmluva predmetom ktorej J<! poskytovone slubeb spoločnosb Slovak Telekom badala!oVI v sUvlslosb s Prenéianými elslaml.
aktivácia slutJeb spolotnosn Slovak Telekom prebeiVle et po uzavreU tak8jto Zmluvy a v lehotéch v I'I8J ..-e.enych. Lada!&~ teda bene na Yadome te v takýchto prtpedoch nemusi byť vyU1e uvedený
pradpol<iadaný dlfl al<Ume dodrtaný
T6to tladOSr sa pove.Wje zätoven za návm na uzatvorenoe zmluvy o prenose člsla YO vztahu k Pren.Uaným tlslam uvedených v tejto Ladosb. Podmienky uzatvorenia zmluvy o prenose Císla a
nadobudnuna jej ilelnnosti, ako"' prava a povínnosb s tým IÚYislace, vratane 1ch prtpadného ulniku sa spraw;ú prtllutnýml ustanova111amt prtslu!ných Osobitných podmienok pre slutbu prenos,ternosn

tisla spolotnosu Slovak Telekom a s (pre mobilnú SHII').

Prt1ohou a neoddelitel'nou súčasrou te;10 ŽladOsb sú Osobt~ podmierô<y pre slutbu prenoSltelnosb či sla spoločnosb Slovak Telekom. a s (pre rnol>*lú Sial'). VMtky pojmy a skratky pclutité v teJtO tiadoSII
majú rovnaký Yýlnam. ako pojmy a skratky definované v Osobilt1ých podmienl<ach pre slutbu pr
a spoločnosb Slovak Telekom. a.s. (pre mobtlnú Siet).
Zoznam prenUaných Clsel:
1 905848025

l

Žlodam o prenos Cllel uvedených v tejto Žlodostl k spoločnosti Slovo k Telekom. '
SVOjim podpisom polllldzujem sprävnost' vlalkých údajov uvadenych v teJtO Ladosn

V Zlatých Moravciach, di\a 11. apllla 2012

Spoločnost' Slovak Telekom týmto vyhlasuje a potvrdzuje, te vhtky údaje obsiahnuté v tejto Žlaďostl oú pravdivé a úplné a boli spolotnostl Slovak Telekom posky1nut• tladaterom

t'?~L

sidvak~;.;;(11, •.•

V Zlatých MoravCiach, dl\a 11 . aprlla 2012

N

v zastúpe(ll

• 6 Jana Paulíkova obchoďoý ceprezemam

ll i i~I~UIII I ~II~I

1047920740138
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Príloha k Všeobecným podmienkam poskytovania verejných elektronických komunikač ných 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.
(ďaleJ len spoločne ako "Všeobecné podmtenky")

Osobitné podmienky pre službu prenositef nosti
(ďaleJ

čísla spoloč nosti

2.2

Účastník bene na vedom1e, že okamihom podan~a Žiadosb su spoločnosť
Slovak Telekom a príslušný OdovzdávaJÚCI podn1k oprávnení spracúval'
osobné udaje ž1adatera v rozsahu údajov uvedených v Žiadosb podra
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podm1enok po nevyhnutne potrebnú
dobu naJma na účely overenia splnenia podmtenok pre preneseme čísla
ž1adaterom u spoločnosb Slovak Telekom a u OdovzdávaJÚceho podn~ku ako
aJ na účely prenesenia každého čísla špecifikovaného v Ž1adostJ, osobrtne
na poskytnutie uvedených osobných údaJOV žiadatera spoločnosťou Slovak
Telekom eko PnJíma)uetm podnikom pnslušnému OdovzdavaJúcemu podn1ku
za učelom overenia všetkých skutočnosti potrebných pre reahzác.u prenesenia
príslušného Prenášaného čisla.

2.3

V prípade, ak sú splnené podmienky a náležitosti uvedené v čl.2 Všeobecných
podmienok, uzatvori po podani Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom so
ž1adatefom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným číslam obsiahnutým v Žiadosb,
ak n~e JO v špeCifických prípadoch dohodnuté mak. Spoločnosť Slovak Telekom
J8 opnivnená do troch (3) pracovných dní od prijatia l1adosti odm1etnuf Ž1adosť
a prenesen1e Prenášaných člsel obsiahnutých v Žiadosti nezrealizoval' v tých
prípadoch, v ktorých J8 spoločnosť Slovak Telekom oprávnene odmtetnuť
uzavrebe Zmluvy so Žllldaterom pod fa čl. 2 Všeobecných podmienok, naJma ak
poskytovanie Služby na požadovanom m1este alebo v požadovanom rozsahu
Je techn~cky neuskutočniterné, alebo ak žiadater nedáva zánJku, že bude
dodrž~avaf Zmluvu, naJ má preto, že .te dlžn i kom spoločnosti Slovak Telekom
alebo mého podn1ku alebo n1ektorý z týchto podmkov už pred tým odstúp1l
od zmluvy s ním alebo vypovedal zmluvu , alebo ak ž1adater nesúhlasí so
Všeobecnými podmienkami.

2.4

Žiadater berie na vedom10. že po prenesení Prenášaných člsel k spoločnosti
Slovak Telekom ako PriJímajúceho podniku spoločnosť Slovak Telekom
a) sprístupni vereJnOSti 1nforrnác1u o tom, že volame na Prenášané císla
sú volaním do s1ete spoločnosti Slovak Telekom, a
b) poskytne Iným podnikom poskytujúc.m vereJnú telefónnu službu v
SlovenskeJ republike a osobe zabezpečuJuceJ prevádzku centrálneJ
národneJ referenčneJ databázy prenášaných čísel , mforrnac.u o tom. že
Prenášané čísla boh prenesené do siete spoločnosb Slovak Telekom, a
to vždy výlučne na účel identifikácie vereJnej mobílneJ telefónneJ siete
spoločností Slovak Telekom ako cierovej vereJn&) telefónneJ. s1ete na
určenie tanfy, a to aJ v prípade, ak tlelo čísla n1e su na Žiadosť Učastníka
zverejnené v zo.zname účastníkov spoločnosti Slovak Telekom podfa §
61 ods. 3 Zákona a čl. 5 bod 5.1. písm. c) V§eobecných podmienok, a
to počas celého trvama Zmluvy vo vzťahu ku každému Prenesenému
číslu medz1 spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom.

2 .5

Podstatnými náležJtost'am1 Ž1adosb su
a) označenie každého Prenášaného čisla , o prenesenie ktorého žJadater
žiada Žiadosťou,
b) osobné udaJe ž~adatera v rozsahu titul, meno, pnezv1sko a adresa
trvalého pobytu ž1adatefa, rodné číslo ž1adatera alebo dátum naroden~a
ž1adatera, číslo dokladu totožnosti.
c) označenie PriJímaJuceho podniku a OdovzdávaJúceho podn1ku,
Spoločnosť Slovak Telekom ako Pn]ímaJúci podnikpridelí Ž1adosb lden!Jfikačný
kód, ktorý služ1 na jednoznačnú iden!Jfikác.u liadosb v ďalšom postupe
prenesenie Prenášaných čísel. V Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom označí
aJ predpokladaný dátum aktiváCie služ1eb vo vereJneJ mob~neJ telefónneJ
s~eb spoločnosti Slovak Telekom ako PnjlmaJúceho podn1ku Žladater bene
na vedom1e a súhlasí, že spoločnosť Slovak Telekom .te oprávnená pn
akomkol'vek ďalšom úkone ž1adatera po podani Ž~adosb uskutočnenom v
suv1slosb so Žiadosťou požadovať pre účely overen~a totožnosti ž1adatefa
uvedenie identifikačného kódu pndeleného k Žladosb.

2.6

V nadvaznosb na podanie Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom v deň prijatia
Žiadosti od Účastnlka požiada prislu§ný OdovzdávaJÚCI podn1k o prenesenie
Prenášaných člsel uvedených v Žiadosti. V prípade. že Žiadosť nebola
spoločnosťou Slovak Telekom pnJBtá v pracovný deň, spoločnosť Slovak
Telekom požiada OdovzdávaJÚCI podnik o prenesenie Prenášaných čisel v
zmysle Ž~adosb na]biiŽil pracovný deň .

čl .

1
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov
1.1

1.2

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok Je stanovente pniv a
povinností spoločnosti to lnllne "Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžočova
1 O, 825 13 Brabslava, IČO 35 763 469, zapísaná v obchodnom reg1stn
vedenom Okresným súdom Brabslava 1, oddiel Sa, v1ožka č. 2081/B (ďaleJ
len .spoločnost' Slovak Telekom") a Účastníka , SÚVISiaCich s prenosrtefnost'ou
telefónneho čísla v mobílneJ telefónneJ steb podfa ustanovení § 48 zákona
č. 0061012003 Z.z. o elektroniCkých komumkác1ách v znení neskoriích
predpisov (ďaleJ len ako " Zákon") a Opatrema Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky č. D-1912009, ktorým sa ustanovujú podrobnosb
za bezpečenia prenositefností telefónneho člsla, (dalej len spoločne ako
" Opatrenie"). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuJe prenositefnosľ
telefónneho čísla prevádzkovaného v mob1lnej vereJneJ telefónneJ síeb na
základe príslušných ustanoveni vyššie uvedených právnych predpisov a
v rozsahu a spôsobom podfa týchto Osobitných podmienok (daleJ len
ako " Prenosltefnoar mobilného čísla" alebo "Siulba prenosltefnostl
mobilného čisla") .
Odovzdávaj úci podnlkJe podmk poskytuJÚCI v súlade so Zákonom mobilnú
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike. ktorého účastník požiadal o
prenesenie čísla prideleného účastníkovi na základe zmluvy o pnpojenl týmto
podnikom. k inému podniku poskytujúcemu mob~nú verejnú telefónnu službu
(ďaleJ len ako " Odovzdi vajúcl podnik" ). V prípade procesu prenášania
čísla k spoločnosti Slovak Telekom podfa čl. 2 týchto Osobitných podmienok
Je OdovzdávaJÚCim podmkom podnik poskytujúci mobdnú vereJnÚ telefónnu
službu. ktorého účastnlk podal u spoločnosb Slovak Telekom Žiadosť podfa
bodu 2.1 . týchto Osobitných podmtenok. V prípade procesu prenUan~a císla
od spoločnosti Slovak Telekom podfa čl. 3 týchto Osobitných podmtenok Je
OdovzdávaJÚCim podn1kom spoločnosť Slovak Telekom.

1.3

Prljimajúci podnik .te podnik poskytuJúci v súlade so Zákonom mobilnú
verejnú telefónnu službu v SlovenskeJ republike, o využívame služ1eb ktorého
prejavil záu_,em na základe ž1adosb o prenesenie čísla účastník 1ného podn~ku
poskytuJúceho mobilnú vereJnÚ telefónnu službu (dalej len ako " Príjim aj úci
podni k"). V prípade prenUania člsla k spoločnosti Slovak Telekom podfa
čl. 2 týchto Osobitných podmienok Je PrijímaJÚCim podnikom spoločnosť
Slovak Telekom. V prípade procesu prenášania čísla od spoločnosb Slovak
Telekom podfa čl. 3 týchto Osobitných podmienok Je pnJímaJÚCim podnikom
podn~k. u ktorého Účastník podal ž1adosť (objednávku) podfa bodu 3 .1. týchto
Osobitných podmienok.

1.4

Prenášané číslo Je telefónne číslo v mobilneJ verejneJ telefónnej steb pndelene
OdovzdávaJÚCim podnikom učastníkoVJ na základe zmluvy o pnpoJení. o
ktorého preneseme k PnJímajúcemu podniku tento účastník pož~adal . a
ktoré J& možné premesť podfa ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrenia a
týchto Osobitných podmienok (dalej jednotlivo ako " Prenáiané číslo" alebo
spoločne ako " Prenášané čista").

1.5

čísla

sa rozumie každý deň od 00.00 hod do 06.00 hod. alebo od 12.00 do
18.00 hod. (ďaleJ len ako "čas ový rámec")
čl.2

Prenesenie

2 .1

Slovak Telekom, a.s.

len "Osobitné podmtenky")

čista

k

s poloč nosti

Slovak Telekom

O prenesenie člsla pndeleného žíadatefov1 1ným podnikom poskytUJUCim
mobUnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom móže ž1adater
pl somne pož1adať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podanim Žiadosti o
prenesenie čísla k spoločnosti Slovak Telekom (dalej len ako "Žiadosr) na
Predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom
móže určď aJ mý spôsob podan~a i~adosb , ktorý umožní dôveryhodným
spôsobom ovenf totožnosť ž1adatefa, pričom v takom prlpade sa ž1adatef bude
pn podaní Ž~adosb nadlf pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V prípade, ak
pre n~ektoré z Prenášaných čísel už začal proces prenesenia čisla na základe
skoršeJ Žiadosti, dal§lu Žiadosť o preneseme Prenášaných čísel k spoločnosti
Slovak Telekom .te možné podať len po vybavení a ukončení predchádzaJuceho
prenesenia už Prená!aných čísel na základe skoršeJ Žiadosti.
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2.7

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v pripade, ak
a) OdovzdávajúCI podnik odmietne prenesenie mektorého z Prenášaných
čísel uvedených v Žiadosti a túto skutočnosť spoločnosti Slovak
Telekom spôsobom dohodnutým medzo spoločnosťou Slovak Telekom
a OdovzdávajúCim podmkom oznámi v lehote do dvoch (2) pracovných
dni od pnjaba Žoadosti, alebo
b) OdovzdávaJÚCI podnok sa v teJ osleJ lehote k prenesemu mektoreho z
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti nevyJadrí, spoločnosť Slovak
Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel uvedených v Žiadosb
zastavi ku dňu doručenoa oznámenia OdovzdávaJÚCim podnikom, resp
uplynutim posledného dňa lehoty v prípade. ak sa OdovzdávaJúci
podnik nevyJadrí.
Účastník ďaleJ berie na vedomoe a súhlasi s tým, že v prípade, ak uzavrel so
spoločnosťou Slovak Telekom v rámci procesu prenášanoa čísla k spoločnosb
Slovak Telekom Zmluvu s voazanosťou na dobu určitú a spoločnosť Slovak
Telekom pôvodne pndehia ÚčastnlkoVI k teJtO Zmluve číslo z vtastneJ číselneJ
množony, a zároveň sa preneseme Prenášaného čísla neuskutočnolo z dôvodov
na strane Odovzdávajuceho podmku alebo na strane Účastníka , budu prava
a poVInnosb spoločnosti Slovak Telekom a Účastníka z takejlo Zmluvy nadne
trvať po celú dojednanú dobu vo vzťahu k telefónnemu číslu pndelenému
pôvodne spoločnosťou Slovak Telekom z vtastneJ číselneJ množony.

2.8

Žiadater je oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dni od podanoa
Žiadosti prenesenie Prenášaných čísel zrušiť u spoločnosti Slovak Telekom
alebo u príslušného Odovzdávajúceho podniku a to písomne, alebo iným
spôsobom podra podmienok určených tým podnokom. u ktorého žiadater
prenesenie Prenášaných čísel zrušuje. V prípade, ak Účastník v uvedeneJ
lehote prenesenoe Prenášaných čísel zruši, spoločnosť Slovak Telekom proces
prenesenl8 Prenášaných čísel zastavi. v opačnom prípade bude v procese
prenesenoa Prenášaných čísel pokračovať. Na ukon Učastnika smeruJÚCI k
zrušenou prenesenoa noektoreho z Prenášaných čísel urobený neskôr ako v
lehote do troch (3) pracovných dni od pedanta Žoadosb spoločnosť Slovak
Telekom nebude prihloadaf. Spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhhadať ano
na ukon zrušenia prenesenoa Prenášaných čísel uskutočnený vočo spoločnosti
Slovak Telekom v pripade, ak tento ukon nebude urobený spôsobom a vo forme
podra pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osobitných podmoenok.

2.9

Účastník uderuje spoločnosu Slovak Telekom SVOJ súhlas na zaznamenávame
volaní realizovaných s Účastníkom za účelom zrušema Žoadosb o preneseme
Prenášaných čísel Účastníkom a ukladanoe zvukových záznamov z týchto
volaní, lJ. záznamov týkaJÚCich sa osoby účastníka a Jeho prejavov osobneJ
povahy, na účely evodencoe a archovácte pre účely preukázama zrušenoa
Žiadosti o prenesenoe Prenášaných čísel spoločnosťou Slovak Telekom.

2.1O

Spoločnosť Slovak Telekom a ko PnJimaJúct podnok za predpokladu obdržanoa
potvrden.ia alebo odmietnutia Žiadosti zo strany OdovzdávaJúceho podniku
oznámi Učastníkovi do troch (3) pracovných dni od podanoa Žiadosti písomne
alebo zaslaním SMS správy na Prenášané číslo potvrdenie alebo odmietnutie
Žiadosti. V prípade potvrdenoa Žoadosto a márneho uplynuba lehoty na zrušeme
Žoadosti podra bodu 2.8. týchto Osobitných podmienok spoločnosť Slovak
Telekom oznámi Účastnikov• deň a časový rámec reallzácte technického
prenesenl8 čísla , a to písomne alebo formou SMS správy odoslaneJ na
Prenášané číslo.

2.11

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnutia náležoteJ súčonnostl zo
strany Odovzdávajúceho podnoku ukonči technocké preneseme Prenášaných
čísel k spoločnosti Slovak Telekom najneskôr do poabch (5) pracovných dni
odo dňa prijatia Žiadosti, ak nie je s Účastníkom dohodnutá dlhšoa lehota na
ukončenie preneseme čísla.

2.12

Účastník v zmysle ustanovenoa čl. S bodu 5. 1. plsm. b) Všeobecných
podmoenok beroe na vedomoe a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom
vykoná akbváctu SIM karty a začne ÚčastníkoVI k Prenášanému číslu
poskytovať Služby prostredníctvom tejto SIM karty až v okamohu reahzácte
technického prenesenoa príslušného Prenášaného čísla medzo verejnou
mobilnou telefónnou Sieťou Odovzdävajlieeho podmku a vere1nou mobilnou
telefónnou soeťou spoločnos~ Slovak Telekom, naJneskôr v lehote podra bodu
2.11. týchto Osobrtných podmienok, ak nie J8 s Učastnlkom dohodnuté onak
Využívanie Služieb spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom Prenášaného
čísla je podmoenené uzavretím a nadobudnutím účinnosti Zmluvy uzavreteJ vo
vzťahu k Prenášanému číslu.

••

čl. 3
Prenesenie čísla od spoločnosti Slovak Telekom

3.1

O prenesenoe telefónneho čista v.mobolneJ verejneJ telefónneJ soe~ pndeleného
~poločnosťou Slovak Telekom UčastnikoVI k Pnjimajucemu podnoku môže
Učastnik pomdať výlučne príslu!ný PnJimaJÚCI podnok spôsobom určeným
príslušným Pnjimajúcom podnokom (ďaleJ len ako "Objednavka"). Ďalšie
úkony popísaná v tomto čl . 3 týchto Osobotných podmoenok realiZUJ&
spoločnosť Slovak Telekom len v prípade, ak v nadväznosto na podanoe
Objednávky PnjimaJúct podnik požiada spoločnosť Slovak Telekom o
prenesenie pri slušných Prenášaných čísel uvedených v Objednávke naJneskôr
v deň podania Objednávky alebo najbližši pracovný deň, ak ObJednávka nebola
poJatá PnJimaJÚctm podnokom v pracovný deň.

3.2

Objednavku považuJ& spoločnosť Slovak Telekom (o) za žoadosť o vypoJenoe
SIM karty, ku ktoreJ Je Prenášané číslo v čase jeJ podanoa pndelené, z
prevadzky, a súčasne (li) za. návrh dohody na ukončeme Zmluvy, na základe
ktoreJ je Prenášané číslo Učastnikovo pridelené (ďalej len ako " Dotknutá
zmluva"). Predpokladom a podmoenkou prenesenoa čísla od spoločnosti
Slovak Telekom Je predchadzaJÚCB dohoda Účastníka a spoločnosti Slovak
Telekom o ukončeni platnosb DotknuteJ zmluvy v súlade s ustanovenl8mo
všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s obsahom Dotknutej
zmluvy (vrátane prfslušných Vieobecných podmoenok). Spoločnosť Slovak
Telekom v lehote do dvoch (2) pracovných dni odo dňa pnJatla Objednávky od
Pnjimajúceho podmku obsah Objednávky posúdo a
a) prenesenoe všetkých Prenášaných čísel uvedenych v Objednávke
potvrdi Pnjimajucemu podniku, alebo
b) prenesenoe všetkých Prenášaných čísel uvedených v ObJednavke
odmoetne z noektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3. týchto
Osobrtných podmoenok, a túto skutočnosť oznámo PnJimaJúcemu
podniku.
Preneseme čísla od spoločnosti Slovak Telekom je nezlučoterné s trvaním
platnosti DotknuteJ zmluvy po prenesen! čísla. Objednávka Účastníka nemusí
byť spoločnosťou Slovak Telekom zrealizovaná. a to v prípade,
o) ak by ukončeme DotknuteJ zmluvy a následné prenesenoe čísla od
spoločnosti Slovak Telekom bolo nezlučoterné s obsahom Dotknutej
zmluvy (naJmil príslušných Všeobecných podmoenok napr. bodu
15.15. Všeobecných podmoenok poskytovan oa verejných elektronockých
komumkačných služoeb prostredníctvom vereJneJ mobilneJ telefónneJ
soete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.), alebo
n) ak by poskytnUtie Služby prenosoternosb čista bolo v rozpore
a neziučoterné s obsahom DotknuteJ zmluvy (naJma príslušných
Všeobecných podmienok. napr. bodu 1 7. Všeobecných podmoenok
poskytovama predplateneJ vereJneJ elektromckeJ komunokačneJ služby
Easy prostredníctvom vereJneJ telefónneJ siete spoločnosb Slovak
Telekom, a.s.). V prípade, ak spoločnosť Slovak Telekom prenesenie
':'renášaných člsel odmoetne alebo Objednávku Účastníka nezrealozuJe,
Učastnlk môže pokračovať v prenášani ktoréhokoľvek z Prenášaných
čísel výlučne na základe noveJ ObJednáviky. V prípade, ak spoločnosť
~lovak Telekom Objednávku PnJimaJúcemu podnoku potvrdi, oznámo
Učastnlkovo písomne alebo zaslaním SMS správy na Prenášane číslo
podmoenky ukončema DotknuteJ zmluvy. Účastník beroe na vedomoe,
že v prípade, ak podal ObJednávku pred uplynutim doJednaneJ doby
využívame Služoeb podra DotknuteJ zmluvy, v zmysle ktoreJ sa zaVIazal
nepretržote využívať objednané Služby spoločnosti Slovak Telekom po
určrtú dobu (tzv. záväzok voazanosti), potvrdením Žoadosto spoločnosťou
Slovak Telekom noe Je dotknuté právo spoločnosti Slovak Telekom
na zmluvnú pokutu alebo iné peňažné nároky, ktoré bolo dojednané
s Účastníkom pre prípad predčasného ukončema DotknuteJ zmluvy.
Odmoetnube Objednáviky oznámi žoadaterovo do troch (3) pracovných
dni od pnjaba Objednávky PrijlmaJÚCI podnok. V prípade potvrdenoa
Objednáviky oznámo ÚčastníkoVI PriJimaJÚCI podmk dátum a časový
rámec pre prenesenoe Prenášaných čísel.
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3.3

3.4

3.5

Spoločnosť Slovak Telekom
ako OdovzdávaJúci podnik prenesenoe
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke odmietne z dôvodov uvedených
v§ 6 ods. 5 Opatrenoa, a to v prípade. ak
a) noektoré Prenášané číslo nebolo ÚčastníkoVI spoločnosťou Slovak
Telekom pridelená na užívame. alebo
b) ak je prenesenie niektorého z Prenášaných čísel obsiahnutých v
Objednávke v rozpore s Opatrením, najmä ak.
i) niektoré z Prenášaných čísel noe Je alebo prestane byt' kedykoľvek
počas procesu prenesenoa Prenášaných čísel prevádzkovo
využívané vo verejnej mob~nej telefónneJ soeto spoločnosti Slovak
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia); za prevádzkovo nevyužívané
sa považuje aj číslo, ktoré je v čase prijatia Objednávky alebo
počas procesu prenesenoa Účastnikov! dočasne odňaté z dôvodu
obmedzenoa alebo prerušenoa poskytovanoa Služoeb v súlade so
Zmluvou a Všeobecnými podmoenkamo alebo trvale odňaté z
dôvodu zániku Zmluvy, ktorej zánok nastane pred samotným
technockých prenesenim čísla do času posúdenoa Objednávky
spoločnosťou Slovak Telekom na základe oneJ skutočnosb ako v
dôsledku podan oa Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobrtných
podmoenok. alebo
li) 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 Opatrenoa). alebo
iii) niektoré z Prenábných čísel nie Je prenosítefné podra Opatrenia ( §
2 ods. 1 a § 5 Opatrenia). alebo
iv) obsah Objednávky alebo prenesenoe noektorého z Prenášaných
čísel uvedených v Objednávke Je v rozpore s ustanovenoamo
všeobecne zäväzných prävnych predposov alebo s ustanovenoamo
Opatrenoa alebo týchto Osobitných podmoenok upraVUJÚCich
podmoenky prenesenoa čísel . ktoré sa prenašaJÚ ako Jeden celok
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia). alebo
v) pre noektoré z Prenášaných čísel sa už začal proces prenesenoa na
základe skoršeJ Objednávky doručeneJ spoločnosto Slovak Telekom
Prijimajúcim podnokom ( § 2 ods. 5 Opatrenoa).

Účastník je oprävnený do trodl (3) pracovných dni od podania Objednávky
zruiit' prenesenie Prená!aného čísla u spoločnost Slovak Telekom alebo
u Prijimajúceho podnoku a to doručením písomného preJaVU vôle zrušoť
prenesenie Prenášaných čisel podra Objednávky spoločnosti Slovak Telekom
alebo PrijímaJúcemu podnoku alebo oným spôsobom podra podmoenok určených
tým podnikom. u ktorého žoadater prenesenoe Prenášaných čísel zrušuJe. Na
úkon Účastníka smeruJÚC. k zrušenou prenesenoa noektorého z Prenášaných
čísel urobený nesk6r ako v lehote do trodl (3) pracovných dní od podanoa
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhloadať. V pripade. ak
Účastník v uvedenej lehote prenesenoe Prenášaných čísel zrull. spoločnosť
Slovak Telekom proces prenesenoa Prenášaných čl sei zastaví. v opačnom
prípade bude proces prenesenia Prenášaných čl sei pokračovať.
Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnutia náležiteJ súčonnosb
zo strany Pojí majúceho podnoku zrealizuje technocké prenesenie Prenášaného
čísla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a v časovom rämco určeným
v súčmnosb s PnjimaJÚCim podnokom. najneskôr do poabch (5) pracovných
dni odo dňa prijaba žoadosb, ak noe je s Účastníkom dohodnu1é onak.
Deň a časový rámec technockého prenesenia Prenášaných čiset J8 poVInný
Účastníkovi oznámit' PnJÍmaJÚCl podnok. Technocké prenesenoe Prenášaného
čísla sa realiZUJ" na základe vzáJomnej komunikácoe Informačných systémov
spoločnosti Slovak Telekom a Prijímajúceho podnoku.

3.6

Účastník v nadväznosto na ustanovenie čl. 5 bodu 5.1. písm. b) Všeobecných
podmienok berie na vedomie a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom
vykoná deaktiváciu SIM karty. ku ktorej J" Prenälané číslo podelené, a
prestane Účastnikovo poskytovať vo vzťahu k Prenábnému číslu Služby
prostredníctvom tejto SIM karty v deň techniCkého prenesenoa čísla podľa bodu
3.5. týchto Osobitných podmoenok.

3.7

A. V prípade . ak by mal zánok DotknuteJ zmluvy nastať na základe inej
sku1očnosti ako návrihu Účastníka podaného podľa bodu 3.2 týchto Osobotných
podmoenok (napr. na základe výpovede, odstúpenoa ). na takúto skutočnosť sa
nebude pnhliadllf a bude sa naňu hľadoef akoby nenastala, ak táto 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 podanoe ObJednávky podľa bodu 3.2. týchto Osobitných podmoenok
vykonaného pred podaním ObJednávky alebo po podaní Objednávky, ktorého
účonky nastanú kedykoľvek do času posúdenoa Objednávky spoločnosťou
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚCim podnokom J8 d6vodom na postup podfa
bodu 3.3. týchto Osobrtných podmoenok.

3.8

Účastník bene na vedomoe a súhlasi s tým, že s účinnosťou odo dl\a doručenia
Ob)8dnávky spoločnosb Slovak Telekom do dňa techniCkého prenesenia
~renábného čísl~. resp. do dňa doručenoa odmletnutoa ObJednávky
Učastnikovo nie je Učastnik oprävnený realizovať noektoré z präv uvedených
v bode 5.1. Všeobecných podmoenok. ktorých obsah J8 v rozpore s obsahom
ObJednavky, najma
a) noe J8 oprävnený požoadať o zmenu SVOJhO telefon neho čt sla podľa bodu
5.1. písm. e) Všeobecných podmoenok,
b) noe J" oprävnený požoadať o dočasné prerušenoe poskytovanoa Služoeb
podľa bodu 5.1. písm. f) V§eobecných podmoenok

3.9

Na základe ustanovenia § 2 ods. 4 Opatrenia sa skuponové účastnicke čísla
a viaceré telefónne člsla podelené spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovo
vo vzťahu k jedne) Sl M karte prenábjú výlučne ako jeden celok. Spoločnosť
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚC. podnok so preto na základe ustanovenia
§ 20 ods. 4 Opatrenoa vyhradzu)8 prävo odmoetnuť prenesenoe všetkých
PrenUaných či sei uvedených v Objednávke z d6vodu rozporu s Opatrením v
prípade ak predmetom Objednávky Je žoadosť o prenesenoe
a) Jedného alebo voacerých Prenášaných čísel . ktore sú súčasťou skupony
skuponových účastnickych čísel pndelených spoločnosťou Slovak
Telekom ÚčastníkoVI, pnčom Účastník v 0b)8dnávke nepožiadal o
prenesenie všetkých čísel patnacich v čase doručenoa ObJednávky
spoločnosto Slovak Telekom do príslušnej skupony skuponových
účastníckych čísel. alebo
b) Jedného alebo viacerých Prenášaných čísel. ktoré sú ÚčastníkoVI
spoločn?sťou Slovak Telekom pridelené vo vzťahu k Jednej SIM karte,
pričom Učastník v Objednavke nepožoadal o prenesenoe všetkých čísel
podelených mu vo vzťahu k takeJto SIM karte
Skuponová účastnícke čísla sú na účely Prenosrtefnosb mobilného čísla a
týchto Osobitných podmoenok množony dvodl alebo voacerých telefónnych čísel
podelených spoločnosťou Slovak Telekom ÚčastníkoVI , ktoré sú využívané na
voacerých SIM kartách, ktorých pranesenoe Je predmetom JedneJ a teJ osteJ
spoločneJ ObJednávky, ako aJ množony dvodl alebo voacerých telefónnych
čísel pndelených spoločnosťou Slovak Telekom ÚčastnikoVI nachádzajúce sa
v osobotnom technickom režime. napriklad čísla pridelené v rámci poskytovania
Služby Partner a Služby Mobolná vortuálna pnvátna soeť. Podmienkou
prenesenoa skuponových účastníckych čísel alebo čísel podelených vo vzťahu
k )8dneJ SIM karte l" výslovné uvedenoe všetkých čísel nachádzaJÚCich sa v
takomto osobitnom technickom režome, resp. podelených k JedneJ SIM karte. v
príslušne) ObJednávke. Pre prenesenoe každého zo skuponových účastníckych
čísel a každého z Prenábných čísel podelených spoločnosťou Slovak Telekom
vo vzťahu k JedneJ SIM karte platoa rovnako ustanovenoa bodu 3.2. týchto
Osobrtných podmoenok.

3.10

Účastník berie na vedomoe a súhlasi s tým, že s účonnosťou odo dňa doručenoa
0b)8dnávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technockého prenesenoa
Prenášaného čista . resp. do dňa posúdenia ObJednávky spoločnosť Slovak
Telekom nebude realizovať noektoré z präv a povonnostl uvedených vo
Všeobecných podmoenkach, naJmá neuskutoční prevod zmluvných präv a
povonnosti zo Zmluvy na trebu osobu podľa bodu 4.2. písm. e) Všeobecných
podmoenok.
č l.4

Ceny a plat o bn6 podm ien ky
4. 1

Účastník Je povonný za prenesenie čísla od spoločnost Slovak Telekom
cenu podľa platného Cenníka programov a služoeb spoločnosb Slovak
Telekom. ak nie je dohodnuté onak. Účastník berie na vedomoe, že v prípade
ObJednávky na prenesenoe voacerých Prenášaných čísel jB Účastník povonný
cenu za prenesenoe čísla uhradiť za každé jedno Prenábné číslo obsoahnuté
v Objednávke. V pripade predplatených Služoeb (napr Easy FIX) cenu za
prenesenoe čísla stiahne spoločnosť Slovak Telekom ÚčastníkoVI z kreditu
na SIM karte. prostredníctvom ktorej Účastník využova Prenábné číslo. a
to pn potvrdení Obj8dnávky, alebo túto cenu vyútluje následne. Účastník
využívaJÚCI predplatené Služby spoločnosb Slovak Telekom pntom bene na
vedomoe . že vzhľadom na charakter predplatených Služoeb a účtovanoe c.en
a poplatkov J8 poVInný mať dostatočný kreditu na SIM karte k Prenabnému
číslu aspoň vo výške ceny za prenesenoe Prenábného čísla podľa platného
Cenníka programov a služoeb spoločnosb Slovak Telekom a to nepretržite
po podaní Žiadosti až do Jej posúdenia a vyhodnotenoa OdovzdávaJÚCim
podnikom. v prípade nedostatočného kreditu je spoločnosť Slovak Telekom ako
OdovzdávaJÚci podnok oprávnené Objednávku nezrealozovať a nepotvrdil'.
zaplabť
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čl . 5
a úverečn é ustanovenia

5.1

Tieto Osobitné podm1enky tvona prílohu a súčasť Vieobecných podm~enok
a spolu so Všeobecnými podm~enkam1 a Cennikom programov a služieb
spoločnosb Slovak Telekom (daleJ len . Cenník") sú neoddehtelnou súčasfou
Zmluvy o pripojeni uzavreteJ med.zJ spoločnosťou Slovak Telekom a
Účastníkom . Pojmy používané v týchto Osobitných podmienkach. ktoré tu me
sú osobitne definované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované
v podla Zmluvy príslušných Vieobecných podmienkach.

5.2

Povinnosť spoločnosti

Slovak. Telekom realizovať Prenosttefnosť mobilného

čista sa nevzťahUJ& na čísla a číselné množmy. pri ktorých proces prenesema
čista nie je možné realizovať z dôvodov osobitných špecifík týchto čísel alebo
číselných

množín.

5.3

Ak JB v zmysle týchto Osobitných podmienok alebo pokynov spoločnosb Slovak
Telekom Účastník oprávnený uskutočniť prejav vôle VOČl spoločnosti Slovak
Telekom inak ako len plsomne. najmä využ1tlm prostnedkov elektromclleJ
komunikácie (zaslaním SMS správy, volaním a pod), takýto preJav vôle 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 Účastníka a pod).
Účastník berie na vedomie a súhlasi. že spoločnosť Slovak Telekom JB
oprávnená pn akomkolvek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podani
Žiadosti/ObJednávky v súvislosb s touto i~adosťou/Objednávkou požadovať
pre účely identifikácH! a overema totožnosti Účastníka uvedenie idenbtikačného
kódu prideleného k Žladosti/Obj8dnávky, a tento identifikačný kód Žladosbl
Objednávky považovať za jed i nečný idenbtikačný údaJ, ktorý Jednoznačne
idenbtikuje Účastníka.

5.<4

Akékofllek práva a povmnosb spoločnosti Slovak Telekom a Účastnika
výslovne neupravené v týchto Osobitných podmtenkach sa pnmerane spravujú
podla Zmluvy príslušnými Všeobecnými podmienkami.

5.5

Tieto Osobitné podmtenky nadobúdajú

5.6

Účinnosťou týchto Osobitných podmienok sa rušia dotera: platné Osobitné
podm1enky pre službu prenosrtefnosb čisla spoločnosb Slovak Telekom
vzťahuJÚce sa na prenosttefnosl' čísla v mobdneJ Sieti , (daleJ len .doteraJŠie
podmtenky"). Konanta o prenesenie Prenášaných člsel začaté podla
doteraJších podmienok sa dokončia podla týchto Osobitných podmienok.

platnosť

a účinnosť 22.decembra 2010.

Slovak Telekom. a.s.
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Preberací protokol: 6190VA00606/1 2
DODAVATEĽ:
Ing. Juraj Mikler - BYRON
Nám. A. Hlinku 30
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Dátum vystavenia: 11.04.2012
ODBERATEĽ:

Mestský úrad Zlaté Moravce
1.mája 2
95301 Zlaté Moravce
IČO: 00308676
ldentifik. č. pre DPH :

IČO: 33401799
ldentifik. č. pre DPH: SK1020413680
Vybavuje: Paulikova Jana
Zmluva/Obj.:

Por.l Kód toveru

lNáoY

llllnot.

SN

1 SIM.PO.E64.2

2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB

1 48000423278

2 MTE.NK.300

NOKIA 300

1 351686053561735

BY RON

T-Mob1' Partner

Nam
9">.3
IC DP~
ll l i

ŕJ

'>r.

/P~ovaJana

3

Odovzdal

Prijal
Odberateľ

svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený.
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Ing. JuraJ Mlkler - BYRON
Tekovská 16
953 01 Zlate Moravce
Prevádzka: T - Centrum
Nám. A. Hlinku 30
953 01 Zlaté M
oravce
IC DPH: SK1020413680 !CO:
33401799

A855453

Výrobné čís lo:

--

]

Nabíjačk;?
Typ:

lVýrobné číslo:

----------------------------------------

3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K. NEW
8.34@ o
8.340
1 000 ks
O. 83~ o
NOKIA 300
ll
Doklad : 6190VA00606/ 12
€
11.
00
CELKOM

Batéria7

Typ:

Iné: Rŕ

-------

3

========================================

11. oo €

Hotovosť

CELKOM

11 . 00

€

KURZ EUR=30. 1260 Sk CELKOM 331.39 Sk

========================================
ZAKLDA~

20%
CELK

ZAKLDA~

9. 17 DA~
9.17 DM

1.830
1. 83

========================================

3

.

. ft

tJŕ: ............................................
t!o<u
Datum predaja: .............
..

DKP :6291020413680005 SN:
TPG1100448
11/04/2012 10:04 c. ú/Z:00004/00509 I'F'
·s1acov na mobilny telefónny pnstroJ. 24 mes1acov na prislušenstvo (vratane baténe),
uku na servisné práce. Zaruka sa vztahuje na akosi'. kompletnosť a funkčnos! výrobku. Zaruč na doba
foba sa predlžuJe o dobu. ktora plyme odo dňa uplatnen1a prava zo zodpovednost1za vady až do dňa.
2.

3.

4.

5.

6.

keO Sl 1e kupuJUCJ povmny po oprave vyrobok prevz1at.
Obsah zaruky: Počas plynutia zaručne1 doby zabezpeči predajca prostredmctvom autonzovaných serv1snych stredisk bezplatne odstránenie vád vzniknutych
preukázaterne v dôsledku vady materiálu, vady suč1astok. vady konštrukCie alebo vadného zhotovenia výrobku. V pnpade z1sten1a neodstran1teľne1 vady. ktora
bran1 nadnemu užwaniu výrobku ako vyrobku bez vady, má kupUJÚCI za spi nema podmienok uvedených v Reklamačnom ponad ku nárok na výmenu výrobku
alebo má právo od ku pnej zmluvy odstup1i.
Podmienky záruky: Ak sa v záručneJ dobe vyskytne vada vyrobku, ktorá nevznikla zavinen1m kupujuceho, bude vyrobok bezplatne opravený za predpokladu že:
• kupujúCI odovzdá pri reklamácii platný orig1nál záručného dokladu, nadne vypi neny a potvrdený pečiatkou predajcu.
• vyrobok nebol poškodený mechanicky alebo tekut~nou,
• pr· obsluhe boli dodržané predp1sy a postupy podľa návodu na obsluhu.
• na vyrobku neboli urobené žiadne upravy. opravy alebo neoprávnené man,pulac1e,
• vyrobok nebol skladovaný a používaný muno teplotných podm1enok predpisaných v navode na obsluhu,
• výrobok nenesie stopy po skladovani alebo použ1van1 vo vlhkom. prašnom. chem1cky Čl Inak agres1vnom prostredi,
• vyrobok bol odborne nainštalovaný autonzovanym inštalačným strediskom a kupujÚCI predloži platny lnštala~ny protokol.
Rozsah záruky: Zaruka sa nevztahuJe na poruchy vzn1knuté následkom:
• prudkého nárazu spôsobeného pádom, havánou vozidla, v ktorom bol vyrobok na~nštalovany a pod.,
• ŽivelneJ pohromy.
• vystaven1a vyrobku neprimerane nepnazmvým podmienkam alebo nepriazn1vemu vplyvu počas1a, ako je napr. nadmerné slnečne ž1arenie. daid. sneh,
kondenzát zapnč1nený prechodom z mrazu do tepla, vodná para a pod.,
• prirodzenym opotrebovan1m v dôsledku použJVania vyrobku vrátanE: ubyt ku č uplneJ straty kapacity baterie.
Osobitný rozsah záruky pri batériách -dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnosťou predávanej batene 1e
sc:hopnost zachovať Sl rovnaku akosl ako v čase predaja len po dobu š1eslich mes1acov odo dňa začalia jej už1van1a, pnčom po te] to lehote su akekofvek preJavy
vo vlastnosuach baténe v podobe ubytku 1e1 vykonnost1 už len preJavom jej pnrodzeného opotrebovania. čo n1e 1e povai:ovane za vadu batérie. Na tento učel
sa považuje datum predaja mob1lneho telefónu za zaČiatok už1vania baténe a za za~1atok už1vania mobilného telefónu, ku ktorému bola tálo baléria dodaná
KupuJúCi prejavom zaujmu o kupu tohto mobilného telefónu spolu s batériou zaroveň preJavuJe vôľu smeruJÚCu k zaéat1u už1van1a batene spolu s mob1lnym
telefónom v deň 1ch predaja. Zakladnou podm1enkou zachovania s1 riadnych funkčných vlastnosll predávanej batene počas lehoty ŠieStich mesiacov odo
dňa začat1a 1e1 uživan1a je uživan1e teJtO batene vylučne s mobilnym telefónom, s ktorym 1e dodaná baténa predavaná. NeClodrian1e tejtO podm1enky zakladá
pravo predáva1uceho neuznal reklamac1u dodavane1 batene ako dôsledok nedodržania záručnych podm1enok predavane1 baténe. Prejav záujmu kupu1uceho
o dodávanu baténu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. § 496 ods. l Obč1anskeho zákonníka považuJe za dohodu o vlastnostiach. učele a akosti
predavaneJ baténe
Nezaručná oprava: Ak pn oprave mobilného telefónneho pristro1a alebo prislušenstva bude ZJSiena vada na ktoru sa nevzťahuJe zaruka, kupujÚCI bude
upozornen~ na to, že 1de o nezáruénú opravu, a bude vyzvaný na udeleme suhlasu alebo nesuhlasu s 1e1 uskutočnenim. Po udelen' súhlasu s vykonan1m
nezaručne1 opravy kupujúcim cenu za opravu a nahradu nakladov spOJenych s opravou hrad' kupuJUCI v plnej vyške.
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