
Zmluva o poskytovani verejných služieb 
uzavretá podfa z6kona e. 351/2011 Z.z. o elektronld<ých komonck6d6ch v zneni neskortlch predpisov 
(chlol Ion "Zmuva") modzi 

PODNIK 
ObcllodM mono SkWik etekom, a.s. 

Karo1W<ova 10, 125 U Brotlalava 
Obchodnj ,.g~.,., Ot<,..Mho alldu Brat'-loval, oddiel Sa, vlo!J<a tlalo 201118 

• • • 

1 SidiO 1 adresa 
Zaplsanj 

IICO ll 7U 'It OIC 20202731U l IC pra DPH 
Zastliponj 

(lfOitJitn"l'-IIC')a 
Jana Paullkova, obchodnj ,.pr.untant K6d -ajaJ Ot.nt.IIYRON.PAUUKOVA.JANA 

ÚČASTN(K- PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
ObcllodM mono l rWoY M<lato liaM MonY<& 

Sldlo 1 mloiiD poclniUnla t . mijo z, H3 01 Zla,. Morav .. 
Reglslar. tislo zl pau podnlkatela 

l ICO 00301171 Ole:; 
Za.._ny Potar Ing. l..ociMr, CSc. 

(lfaloj ltn 'Utalb111<1 

ADRESA ZASIELANIA P(SOMNÝCH USTÍN 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
,/ CUP 
,/ CUR 
ol Povolenlo madzlMrodnjch hovorov 

/ Roamtng 
Stu.!ba: Euro Roaming 

ol Jazyk Uttu 
Jazyk; SJ 

'J t.adam o ZVEREJNENIE old&JOY v zoznam& útastnikov alnlorrnatntj JkdoeZl 

1 tíadam o NEZVEREJNENIE oldllfOY v zozname ueastnlkov a oniOfrn&tnal siutbo2) 
I"'zn.: 
21 lntonniclli o motnosd rl'lrejftovanta ud•v v zoznam. uta.rnlkov 1 lnfonnatnej slulbe: 

l IC pra DPH 

l MMS 
./ Notlf. SMS o vystaveni taktllry 

• • • • • 
ST -C 1 str. 

EVIdenčné čl alo zmluvy ...... -·-·-··-·-······-······ 

SIUOZOZUIU 
l K6d UoeM COOZO 

ol No<if. SMS o uhra da falctúry 
./Kontrola dtt v EU 

L.irn~; 50 
N-cie; IO'IIo 

úea.stnlk vetejnej te .. fónnej slutby mt prtw uplslf sa do verejn6ho letefónneho zoznamu a na sprfstupoenle svotk:tl Uda,ov poskytovatelom lnfonnatnfd\ •tu!leb o tetefónnyeh člslach 1tebo telefónnych zoznamov, • to v rouanu 
tolatónna tislo pridaloM Úta!Uifkovl na úkladt lmluvy a oldaje o útutnfkovl v ro ... IN. O mano, priezvisko a adresa 11Va16ho pobytu v pripode fyzldcoj oSGI>y • nepodnokatera, fO obChod nl mono a rnleslo podnikania fyzickeJ osoby 
• podniUtera, Ili) _.,.meno alebo nlzov a sfdlo v pr1pada pr*vnlckeJ osoby. V pripode ..-nor dollody s Podnikom mOhl byt' zwre)neM aj Cl~ oldii)O urtan6 úeastnlkom. ak aO rolovantn6 na úColy taltfónnoho zoznamu, 
V pripode flodoatl o zverejnenie oldajov zltow~ úeastnlk bone na vedomie a suhlool s podmienka"' zvtrtjnanoa uveclenyml v prislulneJ taSlJ V!eot>ecnich podmienok, upnowjl)~ podmienky zven~jt\ovonla Udajov i>tasbllkov v 
taltr.lnnom zoznama a lntormatných alut"'ch 

MOBILNÝ TELEFÓN 
l NOI<Ia CJ,_OZ l Ut751CWOOIOIH 

VYHLÁSENIE úCASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: YyiUIUjem, ie som sa zoznamrl ao V&eobecnymr podmloni<Aiml pre poskytovanie vore)nýc:h lluiJeb prostrednfctvom mobilneJ aiete Podniku (dalej aj len 
-vieobecn• podmienky"), a osobitnými podmlenl<emi slufleb, ok Ich Podnik vydal pre lluiby, ktcri potad<tem oktivovot (daleJ len ,osobitne podmienky') a CeMikom , ktore sa Ilko neoddelcterné sútasli tejlo 
ZITäNy zaYizr4em dodttlavat'. SYojrm podpraom potvn:ln.tem (i) prevzatle Vteobecných podmienok, osobMých podnuenok, Cemlka a vytile ipedllkovanej SIM karty (•) te Sl zavlzne objednévam v tejto Zmluve 
!peciftkOYané alutby Podniku (dalej ll) len ,SIIäby'). (i) te sa zavlzUjem t1adne a včas plnot vietky povr~ vyplyv..- z leJ IO Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Vteobecných podmrenok a osobilných podmienok. na,rna 
rilldne 1 vtos plobl' cenu za llkbváclu 1 poskytov.,.. ~eb. (lY) ok oom oko Účan'lik pre&rel z u!IYanra služby Easy na ubvonie po$lpllrdovych sluiJeb Pocnlw s ponechonlm ll SIM karty 1 telelómeho bsla 
.SSJX><Y-4twn SIM ...,_ a pndcllonYm 101e1ónnym bslom tok oko je bkU!e ipeaflkované v labUI<e pocfii0J10 ln'IJuYy klorá mo bola odovzdané Pochkorn v rámd poskytov.., alutby Easy 
Si:tll&slm s poskytovenlm ElektronickOJ formy tllklúty (dole, len EF) pocf1 VMobecných ~ 1 Cennlka 1...,...., 1 ..:Hisím s poskytovenlm EF prostrednldvom .,_ spnstupnon~m na rntometove, S!Janlc.e 
Podniku; benem na vec:lomle, t e na mo,u hadosl' Podnik riroven zaSiela EF na mnou uttenU ..".,.,..,. ldruu 1 ie v pn~ poskytovan• EF ml nebude zo strany Podniku zasre1aná praomne vyhotovena faktúra 

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poslcytovaroa Slu!Jeb Je cJzemle Slovenske, ropubllky podtl ipecilltcácle obscahnutOJ vo Vtecbecných podmcenkldt Cena za poskytované Slutby je atanovená 
Cemílcom Zmluva Nld- platnost 1 úCinnost dňom podpiiU oboma zmluvnými stronaml Zmluva u uzatvira na dobu neurbtil. Zmi\MJ J• I'I10!M manet nlel<lorým zo sp6sobOY uvedenýctl v tejto Zmluve, 
Vieobecnych podmienkach alebo Cennlku 

ZtnluvrW snny sa riroven dohocli, le ku dflu uzavretra te,to Zmluvy sa v plnom rozsahu ruti platnost a účrnno<t Zmluvy o posky1ovani lluileb - Slutba Internet Nonstop uzavr.,., vo vztahu k vyUre ipednkovarMI! 
SIM kena medzi zmluvnyml stranami <IM 

Ak Účastnrk .,.-ed uzavretlm le,to ln'IJuYy vyubvlll Služby Podnku proslrednravom vyttie ipeatlkovene, SIM karty na z.iklade p6vodnfll zmluvy o poskyt<>vanl -Ojnych slUŽieb. z:mkNn6 strany sa rymto zároven 
dohocli. i e p6vodni zmluva o poskylovanl verwjnych slubeb (v zneni vtelkych let dodalkov, :zmoen a doJ*leni l.llalvoranych o ui v plscmnet forme llebolnll<) sa v....." rozsahu nllridza toutO Zmlwou. Z**om 
p6voctnej zmluvy o poskytovani verejnych llubeb vtak nezaniluoju nétoky zmluvných •""' ut vznoknuti z pOvodne) zmluvy o poskytovani Yefljnych sluiJeb, ktor6 zostjyllú zachované oj po tol zánrku (n~~ml právo 
Podnílw 1111 úni'Bdu Slutleb posi<yti'Mjch úwtnílcOYI na základe p6vodnej ztnlwy o poskytovani ""'"'"ých sluileb. oko lj pravo Účastnlka reklamovar správnost únra<ly •lebo kvolrtu poskytovenych Sluileb na 
základe p6vodnej zmluvy o posky1ovani verefnych slutieb za podmienok uvedenych v Ukone a Vh~ecných podmienkach). 

v pripade, ak útastnik .,.-ed uz.avratlm t.jto Zrnlwy vyutJYII Služby Podrolw prostrednrctvom vytlie ipeafikovanej SIM karty na.-p6vodnej zmlwy o poskytovani v-..,nyc:h slutieb, ktcri v z.mylle prilluinych 
právnych predpisov z:ankla alcD závlllá z.rnkNe lllebo zanitda na- rných právnych s.lwtob>oatl (mmne alwtočnosti wadenjch v te,to Zmlwe). Účastnlk berie na vedomie a sc:Hasl s tym, te Podnk m6te po 
uz.rmllr te,to ZITäNy odovzdal' útastnfkovt do uilvenla rovnakU SIM ka-tu vyttie ipeafikovahu apolu s rovnakým ~m lllefómym bslom. ktor6 Účaslnok uiivlll Nl - p6vodnej zmtwy o poslcytovanj 
Ylf"'ných slUŽieb 

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU úCASTNIKA (ak je Útastnlk zastúpený): \lyhluutem. te oom oprávneny konaf v mene a na Učet Učastnlka na základe pisomného optnomoc:nena s liadne overwtym podpisom 
Účastnlka alebo na.-zál<onlalobo na z.iklade rozhodnuti~ tt*tnello orgänu. 

t'zasliľ".o/ 
Jana Paulikova , obchodný reprezentant 3 

111~11~11111~11 
10 4 7951782112 

Mesto Zlat• Moravce 

v zastú".nl 
Peler Ing. Lednár, CSc. 

C2012 Tower 



Dodatok 
k Zmluve o poskytovani vereJných služieb , • • • • • • • • Ulllvretj pocl'a z.Akona e. 35112011 Z.Z. o elektronockych komunkáoáál v zneni nesk0<$lch predpisov 
l e. 911368220. SIM karta e. 894210248()()()4291221 
(d'akj kn "Dodatok") 

ST ·C 1 str. 

PODNIK 
OCx:llocfnfmeno Slovak T•ltkom, a.1. 
SldiO/ Idreu 
Z..plunt 

IICO 

Karacltitova10, t251S Brat.iAava 
Obc-~ register Okresn6ho aO<Iu Bnltii ... YI l oddiel S., vlo1b tislo 2011/B 
lS 71Hit l OIC 202027Uts l IC pre DPH SK202027liN 

Zist-nt 
(a-.,oon """""'l' 

Jana Paullkovo. obch~ repruon"'nt KOd -•l<>l 01.lM.8 YRONPAUUKOVA.JANA Kôdlla~ couo 

ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA J FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Mesto onvce 
1. m 2., Hl 01 lJ.IU Moravce 

00~01171 Ol l p<e DPH 
P ... r Ing. tadnit, CSc. 

TABUĽKA Č 1 
Progtamälbol> RELAX 100 AJaiYAtny pal>latolc 10,01 c 
Typ MTID6- zanodenle NoitjaC2 02 V'/tebn6 el>lo (IMEI/EUI) ~Jt7UMOOIHH 

M........,.IWpna cena u MT/061ow -·- 1,00( 
CIOOO\OoUnOSil. z•.,..iac<Jv Monrn6lnr-Piiiiiiiii1Siu2Jeb RELAX le 
zmuvNpak""' z.a.tsc 

Pod,.k a Útastnlk uzaMitajú 1en1o ~tok. ktorým sa lmluva o poskytovani Y8(8jllých slubeb uzatvorenú YO Yll'ahu k te/SIM karte s elslom uvedenlm v z.éhlavt tohto Dodatku meni 1 upraVUje v rozsahu 
1 ap6sobom uvedeným v tomto Dodatku (dalej len .ZilVuva"). Ostatne UStanOYenja Z/TIIuvy ktoré nta sú tý"mto Dodatkom dolknulé zostávajÚ v platnosti bez zmeny 

1. 

1) 

b) 

c) 

d) 

2. 

l. 

4. 

5. 

'· 
7. 

Predmetom tohto Dodatku je 

aktlv6cla programu Slu2Jeb uvedeného v tabul'ke t. 1 tohto Dodatku, a to YO vzt'ahu k SIM karte uvedenej v zéhlallltohto Dodatku, resp k 1ne] SIM kane. ktoré JU bude v budUcnosu nahradzovat' 
(dajej len "SSM karta") s tjm. te Ú~SinlkJ8 povlMý zaplaur akbvačný poplalol< za akbvacou SIM karty uvedený v tabull<e č. 1 tohto Dodatku, 

z6v6Zol< Účalnlka nedna a včas plabr cenu za zn&aenle a poskytova,.& Slutleb Podroku podla zvoleného programu SlutJeb a dodrt.avar SIIOfe powu>osb v sl.jade so Zmluvou. tjmto Dodatkom 
Viaobecllyml ~ pra poskylovarne verejnýchslubeb proSiredniCIYOITl moboln&l SJete Podroku (dalej len .V&eobecn6 podmienky"). Cennlkom pre poskytovan~& alubeb Podnoku (dal"! len 
.Cennll<") a ztvazok Učastnlka zaplatrt' Podniku admlnostratlvny poplatol< v sl.jede s Cennlkom za vyk01l81lle edmon<straUvnych alebo teclvltckých Zl1ll&n v systémoch Podroku v Súvlslosu s uz.avretim 
IChlo Oodatio:' k lmluve. a to YO výtke 3,98 E s DPH (dalej len .Adml"!'stratlvny poplatok1. pnčom Adnwlos"!lvny poplatol< bude ÚčastnikOV! vyťlčtovaný v JlMIJ faktúre za Slutby vysta-.ej Podnokom 
a doručeneJ Učastrókovo po podpise tohto Dodatku k ZITIIUYe ak sa Učaslnlk s Podnokom nedollodne ltl8k. Učastnlk roe J& powvlý Nplaur Podnoku Admlnostratlvny poplatok. ak sa uzatv11ra Oooatol< 
(o) súeasne s akt1118oou nol/llj SIM karty, kedy sa účtuje pif skJ~ akWačny poplatok. (1) pn preclloda zo slutby Easy na roeklotý z mesačných prt>g(8l1lOY kedy sa účn4• poplatol< za pnechod v $Uede 
s Cennlkom. Úč.astnlk podpisom tohto Dodatku vyhlasuJe te bol obozn6mený POO..kom. te aktUálne lnfonTlK!e o platných ceMch za Slutby J41 matné zlska! v aktuilnom C.Miku dostupnom na 
www.telekom.sk alebo onet onlemelOV8J slr6nke POO..ku ktoré )u v budúc:no$tl nahradi a na predajných 1111estach Podroku 

~vtzok Podniku zabezpetlr Úč.astnlkoVI predaJ zravneného mobilného lelefônu. ktorý Je biJ.t!oe tpeclllkovaný v tabu!l<e č. 1 (daleJ len "Mr). Účastnlk bene ne vedomoe. že MT J& v ~se jeho predaja 
Učastnlkovt zakódovaný len na použitie so SIM kanou Podnil<u a že bude odkódovaný na ulldede plsomn8j fjedosu Učastnlka po uplynut! doby 110ezanosb podľa tohto Oodatl<u a po uhradenl poplatku 
podle platného Cennlka Podnoku. Účastnlk svOJim podpisom zároven potvrdzuje prevzatie vyUielpec~ftkovaného MT. 

ztvazok Podniku poskytnú! ÚčaStnlkOVI. ktorý v SÚVIsloSU S týmto Dodatkom mé akbvovaný program Skdleb Relax 100 v SPOJeni s pravzatlm ulvazku Vlazanosb V zmysle labull<y C. 1 !ohlo Dodatku, 
YO Yll'lhu k SIM kane. zravu YO výlke 50% z ceny mesatnéllo pauUineho poplatku programu SlutJeb aktiYOvaného tý"mto Dodatkom. a to počas doby od uzavreba !Ohlo Dodatku do uplynutia doby 
vuozanosu -..ulej tjmlo Dodatkom. N6rok na poskytovarue zJavy z ceny mesatnéllo pautélneho poplatku pod' a predcll6dz.aJúc vety z&nlkne ak Účastnlk počas doby poskytova,.• z! evy požiada 
Podnik o zmenu alebo prerutenle poskytovania Slutleb alebo o dealrtlvllau prograrru SlutJeO ai<Uvovan6no týmto Dodatkom. pnCom lento nirok opatovne r~evmkne 11111 v pripllde ik Včaslrolk 
opttovne pobada Podnik YO Yll'lhu k SIM kane o akbv6au p10gn1mu Slutleb 8kbvovan6ho tjmto Dodatkom. útastnlk bane na ll8dornle a SUhlasl s tjm, te zraw posky1nutU na z6klede !ohlo bodu 
Dodatku roe J8 matné počas Jej poll<ytov81l18 YO mn k SIM "- kombonovar a sútasne vyutlvar s akOUkolllek 1nou zravou alebo e1<c1ovou ponU<ou Podnoku, ak z výslovných pokynov Podnoku 
nevyptjve niečo Iné. Za zúčtovaae obdoboe irvajúce ku dnu útlnnostJ tohto Dodatku Podnok poskytne prislulnú zJavu z abkvolnej času mesačného pau!álneho poplatku ÚČIOVIIIleJ za obdobie od 
ÚČIMOSU tohto Dodatku V pnpede z6nku nároku na poskytnutie z! evy podla !ohlo pi smena Dodatku l'laJn&skOr v!ak po uplyrouti doby poskytovanoa 7Jwvy, bude Podnik poskytoval útastnlkovo program 
Slo.dieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastnlkom zvolený 1ný program Slubeb za ltandardnú cenu podla Cenn! ka platnäho v čase poskytovania pri stolného programu SlutJeb. Dob<~ poll<ytovama 
zJavy podfalohto plsmena Dodatku sa v plfpade prerulenta alebo obmedzenoa poskytovanJa Skdleb PO<lroku poskytovaných Účastnlkovo YO Yll'ahu k SIM kal1e nepredltuJ8 a uplynie dflom. ktorý by 
bot posledným dflom doby poskylovanlazfavy v ptfpa<le. ak by k predmetnämu preru&erou alebo obmedZernu poskylovanoa Slutleb nedolto 

Účastnlk sa zavazuje, te po dobu vilU nosU uvedenO v !Bbull<e e. 1 tohto Dodatku (daleJ len .dobe Vlazanosb') nepotJada o vypojerne SIM karty z prevádzky a te sa nedopustl lakého konania a ano 
neumotnl také konanie, na z6klade ktorého by Podnoku vzniklo praYO zruSlr Zmluvu OdStúpenlm od net alebo pr6YO vypovedať Zmluvu z dOvodov poru,enoa poVIMOSb zo strany Účastnlka za tladosr 
o vypoj81'11e SIM kany z prevädzky sa pntom povatuJe na)ma vŕpoved Zmluvy zo strany Účastnlka, fjedos! o Jej vypoJenoe v pn pada straty alebo krádete SIM karty ako aJ odsiUpenie Úč.astnlka od 
Zmluvy z oného ~. net je porutenoe povlMOStl na strane Podroku. Úč.astnlk lkoveo'l bane na Y8dornoe a súhlasi s tým te (l) počas doby vlazanosb nemOže potladet' YO Yll'ahu k SIM karte 
UYeOeneJ v záhlavf lohto Dodatku o aktivádu alebo o zmenu aldlvovaného programu Slo.dieb na program Slutleb fTanff. okrem pripadu ak sa )edné o zmenu ut akbvovaného prognomu Slo.dieb 1Tanfl a 
za splneroa poctnoenok stanovených POO..kom M počas doby VI8Z8tlOsb nemote pobedaf YO vztahu k Sl M kalte uveden8j v zéhlavllohlo Dodatku o aktNaou alebo o zmenu akbvovaného programu 
Slutleb na program Slutleb Podla seba okrem plfpadu ak sa )edné o zmenu ut ekllvovaného programu Slutoeb Pocl'a seba a za splnenoa podmtenok stano.enych Podnikom Podrok a Účastnlk sa 
dohodlo te za tJadost' o VYPOJe<l'8 SIM tuwty z prev&dzky podla tohto bodu Oodatl<u sa povetuJe 8J tiadosr Účastnlka o preneserve telef6m&ho el sla uvedeného v zéhlavf tohto Dodatku od spoločnosu 
Slovlk Tetel<om. a. s. k Inému podnoku poskytuJúcemu v«eJnú mobllroi telefónnu slutbu v Slovensk&) republoke S ohradom na predmet pltlenla uvedený v bode 1 tohto Dodatku osobitne s ohladom 
na z6llazok Podniku zabezpečit Účastnlkovo ptedaf 7Javneného MT podla bodu 1 pf srn. c) tohto Dodatku a Podnokom poskytnutú 7Javu z kúpnej ceny MT sa POO..k a Účasmlk dohodil, te po ~ 
110azanosu uvedenú v tabull<e e. 1 tohto Dodatku Účastnlk nepot>ada o prenesenie el sla uvedeného v zAhlaiiiiC/llo Dodatku od spoločnosu Slovak Telekom. a. s .. útastnlk z6rowll bane na \18domoe a 
sUhlasl s tým. te v pnpade porutenta dOjednMia uvedeného v predch6clz8JUcaJ vete J8 v sUade s tjmto bodom Dodatku po110Mý uhredor Podnoku zmluvnú pokutu uvedenil vlebulk1 e. 1 tohto Dodatku. 

Účastnlk bane na vedomie, te Podnikom posky1nutä výika 7Javy z kúpneJ ceny MT 1• odloW v z6111S!osb od zvoleného programu SlutJeb Účastnlk sa zavazuJe, te po~ Vlazano&U uvedenú v tabufl<e 
č 1 tohto Dodatku nepobada o aktiv6clu alebo zmenu programu slo.dieb na program slutJeb s no.t!lm mesačným poplatkom. ako mé mon1m61ny program slutJeb uvedený v tabtJke e. 1 tohto Dodatku 

V pnpade porutenla zavazl<u ú~stnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku v dôsledku čoho dOjde k naslednému vypojenou SIM karty zo strany Podnoku. J& 
Účastnlk pov;mý uhrador Podnoku zmluvnú pokuW uvedenú v tabull<e č 1 V pnpade fjadosb ú~stnlka o vyPOJenle SIM karty z previdzl<y v zmysle bodu 2 tohlo Dodatku 1• zmtuvna pokuta podra 
predchaldza)úcej vert splatne okamihom doručenia tledosb o vypojenoe SIM karty z prevädzky Podniku 

Tento Oooatol< 1• platný a účoM~ dftom jehO podplsatlla zmluvnými stranami. Tento Dodalo!< sa uzatvtra na dobu utt.tú. a to na ~ lliazanosb uvedenú v bode 2 tohto Dodatku, klon\ sa v 
pripade prerulenla alebo obmedzenia poskytovaroa Slutleb Podniku na z6klade tledosb Účastnlka alebo na zél<Jede vyUŽitia pr6ve Podniku prerullr alebo ollmedzlt Účastnlkovo poskytovarue Slutleb 
vyplývajúceho z prisfujnj'ch pr6vnych pnldplsov alebo Viaobecllých poctnoenok. automabcky precitJ o obdobia zodpovedajúca skutočnému trv11111u pret\l&enla alebo obmedzenia pos~a SlutJeb 
POO..I<U V pripede. ak po uplyrouti doby voazanosu podla predcll8dzajúc8j vety !ohlo bodu Dodatku Účesmi k pokračuJe YO vyo.divanl Slutleb. l J. ak nedotlo k ukončenou ZITIIuvy l'llektorým zo sp6sobov 
ukončenia Zmluvy ku ~u uplynutia doby Y18Zanosll . Slutby v <*na dohoálutého programu Slutoeb alebo programu Slutleb zmeneného v sUade s dO)ednanlm uvedeným v bode 3 tohto Dodatku 
ako •1 vteucy Slutl>y aktovované YO vzrlhu k SIM karte popn Slutbách v rémC1 dohodnutého programu SlutJeb budú Účastnikov! poskytované na ulldade Zmluvy na dobu ll8UitltU za ttandardných 
poctnoenok spoplato'lovanla týchto SlutJeb pocl'a platného Cennlka ak nebolo zmluvnými stranami výslovne dohodnUié onak. 

Zmluvné strany sa dohodli . te v prlpade zmeny sadzby dane z pndanej hodnOiy je Podrok oprävnený ktorúkol'vek z konečných Cien slutJeb Podniku upra110f tak. te k z61dadu dane (cene baz DPH) 
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daflov&J poVInnosU Podnoku 

Tento Dodatok tvori neodd'ttefnú súčas! Zmluvy. 

v Zlatých MoravCiach, dlla 11 apfila 2012 

·?~é v~~ 3 

Slovak Telek . a s 

V ZB$1oipen/ 
Jana P aulokova, obchodny reprezentant 

Slovak Telekom d6vemé 

1111~111~1 11111 
1047951780110 

Maslo Zlaté Moravce 

v zastúpen/ 
Pe1er Ing. Lednát, CSc 

C 2012 Tower 



Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy 
l č. 911368220, SIM karta č. 8942102480004291221 

PODNIK 
oocnoane meno Slovak Tolekom, L L 

S clo l adresa Kare<WCova 10, 82613 Bntlatava 
Zapisaný Obchodnj regloter Ukr'Osn6ho a Odu Brltlalava , oddie i :;a, YIOZka_ctal() __ 20_a1/B 
l CC 35713448 Ol 2020273893 
Zastupany Jana Paullkova, obchodny repruenhtnt Koa predaJCU 

ta•"'"'" """"""l a 
ÚČASTNÍK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEC 
O!>Chodn6 meno 1 nazov Mesto Zlat6 Moravce 
Siclo l miesto pocroiC8nla 1. mi)a 2, 153 01 Zlat6 Moravce 
Reg. ster, elslo zápisu 
podnika lei a 
l CC 00308171 OIC 
Zastúpený Poter Ing. Ledn6r, CSc. 
DáUn narodenia •j l a l ena O Mui l 

lOIMJien "'VCIISlnllrj 

UDELENIE SÚHLASU: 

. . . . . . ~ . . 
ST·C 1 str. 

l pre DPH SK2020273at3 
01~.BYRON.PAUUKOV~JANA 

IC pre DPH o 

Ja, Účastnlk. týmto aOhlaalm. aby spolotnosť Slovak Telekom. a. a .. KaradbCova 10, 825 13 Bratislava (dalej len .spolotnosf Slovak Telekom.) 
(l) ./ ANo Cl NIE poutivala moja údaja na mar1<etJngov6 ~ (napr. na vypracovanoa marketJngo.,Ycn ponúk spoloenosb Slovak Telekom alebo onýcn osób). Tento súhlas sa vzťahuje na Udaje 

zlskan6 zo v!alkýcn zmluvnýcn vzťahov medzJ rMOU a spoloenosrou Slovak Telekom v zmysle v!eobecnýcn podmienok vydanýcn spoloCnosťou Slovak Tefel<om pre prfslu$nú/6 slulbuly (člilnok 
.Spracúvanoe na marketingové účely) tzn. aj na údaje, ktoré o úeastnikovi spoloenosr Slovak Telekom ziska zo zmlUv, ktoré budU uzevrelé at v budúcnosti. ako ej zo zmlUv uuvretýcn v mlnulosb 
a zaM'Ia ldenllfikačné kontaktln6, prev6dzkov6 a 1n6 údaje, ldor6 spoloCnosť Slovak Telekom ziska v súvtslosb s poslcytovanim slubeb (napr. doba trvna zmlUv, druh programu slutleb akbvovan6 
slu!by, objem prev6dzl<y. mnou volan6 telef6nne el sla), slljnlmkou mOjho rodn6ho eisla, čislaldenbfikaen6ho dOidadu alebo oného dOidadu lototnosll, $UIInej prisluinosb a .,Y!ke l'nOIICh n&lllradenýcn 
zilvazkov T«tto aUhlas sa vzťalklje aj na Ud8J o dätume mOjho narodenoa a na Udaj o mopn polllavf (rnuvtena) uvedenil vy!!le v lllbttke Slovak Telekom mOže na zilldade posl<ytnut6ho dátumu 
narodenia spntQ)var na markebngov6 úeely aJ údaj o mopn veku. Zkovel\ ..:Hasim. eby ma spoloCnosl Slovak Telekom kontaktovala pre~ pnameho matltebngu prodtAdov a slutleb spoloCnoso 
Slovak Telekom a oných os6b Nllmé prostradnlctvom volania, automalickýcn vclaclcn syst6mov, zaslelanoa eleldtonock&~ po!ty, vnll- SMS a MMS. Súhlas podl'a tohto bodu trvá do uplyoolta 1 roka 
po úroku v!elkýcn zmlwnýcn vzťahov medzi mnou a spoloenosrou Slovak Telekom. 

(") O ANO ./ NIE poskytla Udaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (l) spoločnosti Zoznam. s.r.o .. Zoznam Mobile. s.r.o .. PosAm, spol. s r.o .. a dal! Im dcérskYm spoloenosbam spoloCnosb Slovak 
Telekom. nato oSOby I'I'IO!u použi var posky1nUié Ud8J8 na markebngOVé úeely uveden6 v bode (o) (tzn. ej na vypracovanie markellngovýcn ponúic a kontaktovanie votanim alebo elektronickou potlou), 
a 10 po dobu 1 roka po tom, eo im budú poskytnutá. Podmienky poslcytnutia údajOV sú uvedené aj vo vteobecnýcn podmienkach vydanýcn spoločnosrou Slovak Telekom pre prislu!nú/6 slutbu/y 
(č18n01< Poskytovanie Ud8jov) 

Spolotnoar s- Telekom m6te poutlvať moje údaje na markebngov6 ~za podmienok uvedenýcn vo Weobecnýcn podmoenkech vydanýcn spoloCnosfou Slovak Telekom pre prislutn:J/6 slutbuly v 
prislu~ p.Tmycn pradplsocn a v súlade s m<ljm súhlasmo. ak sú podmienkou spt1ICilvanla Benem na vedomie, te poskytnUbe údajov a súNasov podra bodov (•) a/alebo (i) vy!!la na 1c11 spracúvane 
M ma11<etingov6 ~ J8 dobmvorn6. Tieto aúhlasy mOžem kadykol'vek odvclat prejavom vOle donJčeným apoločnosb Slovak Telekom 
Barfem ne vedOmie. ta mOžem spolotnoaf Slovak Telekom potiada!' o lnlorméau, ako aa ITlOj8 Udaje použlVaJú. Dalalln6 vymedzeroe pr6v obsahuje §20 zilkona o ochrane osobnýcl1 Ud8JOV a ou blot!le 
tpealíkované 11 vo v!eobecnYcl1 podmlenkec11 vydanýcl1 spoločnosrou Slovak Telekom pre prfslutnU/é slutbuly(článok PDUCanle o pr6vacn doll<nutej osoby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžiVANIA ÚDAJOV: 

1) Ďldam o vyelenenle z dltabUy pre u alelonle reldomných infonn6cU cez .. ): 
l SMS ./ MMS ./ &-mad 
./ Telemarkaong (volana) ./ Usty, leláky zas~elan6 po!lou ./ PonukY vo faktúre 

2) Žlodam .. ): 
./ aby mi spoločnosť Slovak Telekom nezaslelala reklamné ponuky a informllcle týkajúce sa produl<tov a slubeb lrelicnstrén 

... ) 

Mesto Zlaté MO<avce 

v zastúpen/ 
Peter Ing Ladnár. CSc. 

•J na základe poskytnut6ho Udaju o détume narodenoa mOže byť aprac(Nany aj vak úeastnlka 
-) oznaCenlm prislutn6ho poliek& úeaslnlk vy)8dru)8 ta so natale byť kontaktovaný daným kanélom alebO s danýmo ponukami 
-, dOplni sa obchodn6 mano/n8zov meno a pnezvtSkO, funkcia, podpis a pečiatka podpo51.4Uceho 

Slovak Telekom dówmé 

1047951780196 

l Obsallovt SMS - Slutby moblln&f Ub8vy 

C2012Tower 



Žiadosť účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb -
zmena údajov účastníka, resp. adresáta 
k Zmluve o pripojeni, l č./ EUI 911873654 
(d'o~ Ion "Zmmuva") modzl 

PODNIK 
Obchodn6 n.no Stovure .. kom. a.s. 
Sidlo l adresa Kar.cltltOYO 10, IU 1S Bmltlov o 

Zaplunj Obc_hc>clnt ro9o1er otu...nóho IOdu BtwtJolova ~ oddiol Sa, vtotka t-201118 

'""' SI7~4CI l OIC 1020:tUUJ 
bstolpený JAN Pauilllova. obchodný ,.preun&ant l KOd predajcu 

(d'allj IOn 'Podn•1• 

ÚČASTNiK - PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obc:hodn411 meno l niz.ov Mesto iDat6 Moravce 
Sldlo , ......, podnlkonla 1. mAJa z.. HJ 01 z~ Mon~vce 
Rt<,~btof, elslo z:ip<SU poctnol<Atolo 

l 0<:0 OOSOU7S OIC 
bstupeny P ... r tna.l.ldnir, CSc. 

(d'a!Oj len ~S1nlk1 

• • • • • • • • 
ST -C 1 s tr. 

IC pre DPH SK202027SIU 
01.zM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 

IC p<e DPH o 

Jo Ut.amlk ~o tiodam v sOiodo 1 prlsluinyml. VS.obealými poclmoenkAml pre poslty1ovonlo vorojnýcllllubeó prostnldn""-n mobilnej 5leto Podlllku (d'olor Ion 'VIeobocn6 podrMnky") , o vyllonoNO n"lodujUcic:h zmoen 
zmu.y o posl<ytovanl Vlfejnjdl sluheb (d'llt) len 'Ztr*lvo1 

ZJMna údajov uustníkll l ZnMna bydllska/slclla /miesta podnikania 
POvodM lldaje: Novt Odaje: 
Mesto Zlaté MO<avce Mesto Zlate Moravce 
1. mill• 2 1 m8j8 2 
953 01 Zlat6 Moravce 953 01 Zlat6 Moravce 

útastnRt zodpovedA u spri'lnOit' uvedených ldenlifikatnjch údajov. 
utaslnll< týmto polvnlzuje .to zmenou obellodn8ho menotzmenou prjlo;nej formy zoslivojú ...el Podniku zothovon6 Yk1ky jeho ú vilky zo zmluvy o oldstuJU<e ku d~u vyllononla zmeny. Táto tlodOsf po JOJ oke<~p<Acd Podnikom 
bude rvonr neoddeiitetnU slleuf ZtriArvy v zneni Jet ~orSich zmien a dodatkov. Vktky ~a povtMostt la0f6 nHl sú dotknut6 touto liadosťou 1 )eJ akcti)Cjdou Podnikom, ost.ival') nchovan6 v póYOdnom zneni. 

Zmenu Zmluvy Podnik tjnl.o &kcep<u,. Zmenu v ildojoch úw.,llto Podnik ovonl no predlotenom doklode 

V Zlatych Moravc:.ach, dha ,1. april. 2012 

1~ 
" ' Slovak Telelcom. a s 

y, 

v zastúpeni 
Jana Paufikova, obchodný reprezentant 

Slovak Telekom d0vem6 

1 04 7 9 5 1 7 9A 1 0 7 
ll 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing. Lednár CSc. 

C2012 Tower 



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

ST -C 1 str. 

ORDER ID M010046179TMSK 

ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK· 
l Obc:hOdn6 meno Orange Slovensko, a.a. 

Slclo l adrese Pr1avouk6 8/A, 821 ot Bratlalna 
Zaplsaný v Obchodnom reg str1 vedenom pr1 Okresnom aode Bratislava 1, oddiel Sa, vtotka Clalo 114ZIB 
l CO 35197 270 ' Die 20202187411 

(dai8J len ""UCIOIIZdaVIIjua podnik J 

PRJJÍMAJÚCI PODNIK· 
b<:hoá'lé meno Slovak Telekom, a. s. 

S dio l adresa KaracWeova 10, szs 13 Brwa~ava 
Zapisanj Obchodný register Okresn'llo slldu Br&tlalava , oddiel Sa, vtotka Clalo ZOS IB 
l CO 35 763 .... IDIC 20202 3883 

IC pre DPH SK2020310578 

IC pre DPH SK%020273893 
zastúpený Jana Pa u l kova, obchodny ~epruontant Koa preoaJCU 01~M.BYRON.PAULIKOVA.JANA 

(dalej len "spolotnosr Slovak Tele om1 

ÚČASTNiK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZJCKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obc:hOdn6 meno 1 nazov Mesto Zlat6 Motavee 

l Si clo I ITIIIIS!O podnokanla 1. m6ja 2, 153 01 Zlat6 Moravca 
R091ster Clslo zllpisu 
podnika lala 
!CC 00308876 l OIC 
Zastúpený Poter Ing. Lednir, CSc. 

(OaiOflen -naaator 1 

Osoba 
Meno 
PnOZ\IIskO 
Rodn6Cislo 

Ustupca tladatora Je oprivnený konaf na úklade výpisu z obchodn6ho registra 
Zlstupca tladatera jo oprivnený kon at' na ziklade plnomoeonatva 
Splnomoenanlo 

Súhlasy a plnomocenstvo: 

Cl ÁNO 
Cl ÁNO 
n 

IC pre DPH 

O NIE 
O NIE 

o 

Žiadala! bone na --.... že spoloenost Slovak Telekom je oprivnené spracúvat Jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedenýcn v t"'IO badosb na utel)' preneS8nla ka!do!ho Pren6tnoo Cisla 
lpeafikovan611o v teJto Zíadosti. V r6ma tohto spracúvanoa je spolotnosr Slovak Telekom opravnenA medzi Iným pou!lvar beto Udaje za Učelom overena splnenia podmienok pre prenese""' Clsla 
badalalom u Odovzd6vajUcello podniku. Spolotnosr Slovak Telekom je taktie! oprivnené poskytnút' beto osobn6 Udaje OdovzdAva)ÚC:emu podniku za Učelom preneseota Pr8náunycn Cl sei Spoločnosr 
Slovak Telekom bude osobné údaje spracúvar s poutrtlm automauzovenýcn, e.astoene automataovanýcn alebo lnýcn ako automatJZovanýcn prostnedkov spracúvania. 
Žiadate! beno na vedomie. to po prenesen! Prenélanýcn Cl sei k spoločnosti Slovak Telekom ako PnJimaJUc:emu podnoku spolotnosr Slovak Telekom 

a) spr1stupnl verejnos~ lnformACiu o tom. te volanie na PronéUnt Cl sla sú volanlm do mobolnot soete spolotnosb Slovak Telekom. 
b) poskytne oným podníl<om poskyt<4Uclm Vtlfl)nU telefónnu llutbo v Slovenskej republike a osobe zabezpečujUcej prevAdzku centralnot nArodnej raferentne) dataWzy prenäanýcn Cl sei v SlovenskeJ 

repl.éllolte. ir"ofonMdu o tom. te PreMtan6 Cl sla boli pr _ _,. do mobilnej soete spolotnosu Slovak T-om. 
a to v!áy výlu(:ne na Učet odemfik.éde v&reJ""' moboln<!J telefómeJ Siate spoloenosb Slovak Telekom ako aeiOVOf -9Jn&J telefónneJ Siete na Lrtenoe tanfy a to.., v ptfpade ak tieto mobilne eJ sla roe sú 
zverej1>8116 v t...,onnom zozname útostnlkov spolotnosb Slovak Telekom po<fa ZAkona a VtoobecnYcn podmonok. a to potas c:etello trvanoa Zmluvy vo vzrahu ku ka!domu Pranosen6mu Clllu medzi 
spoloCnosť ou Slovak Telekom a toadatelom oko Účastníkom spoloenosb Slovak Telekom. 

Upozornenia: 

Ztutif túto 2ladosr a odstúprt' od zmluvy o prenose Cl sla úkonom voó spolotnosti Slovak Telekom 1• motné v lehote do dVocn (2) pracovnýcn dni pred dflom tecllnlckého prenosulakbvécle slutleb v s~eti 
spolotnosti Slov.~< Telekom, a.s. sp6sobom uvedeným v ptfslu!nýcn Osobotnýcn podmoankacll pre službu prenosotelnosb Cl sla spolotnosU Slovak Telakom. a. s. ( pro mobilnú s1et) 

t;ad31el beno na vodoml8 te ak sa súCasnO s touto badosrou neuzatvára 3J Zmluva predmetom ktorej Je poskytovanoo slutoeb spoločnosti Slovak Telekom badatelovo v sťMslostJ s ~nýml eJslaml. 
aktováao stutoo1> spoloCnosb Slovak Telekom prebeMe at po uzavrot1 tak8flo zmuvy a v lehotäch v ""l .rt.nýcn. badatel teda bena na vodomoe te v takýcnto ptfpadocll nemusi byt' vyi~e uvedený 
prodpOidadaný deň akbvécle doatúný 

T6to ÍJadosf sa povatuje úrovefl za n6vm ne uzatvorenie zmluvy o prenose Cl ala vo vztahu k Prenéianým člslam uvedenýcn v I9Jlo badosb. Podmienky uzatvorema zmluvy o prenose člsla a 
nadobudnuba JOJ úbnnosti, ako aj prllva a povinnosti s tým súvisiace vr6tano och pr1padn6ho z.llnoku sa spravujú ptfllu!nYn>o ustanoveniami ptfsluAnýcn Osobotnýc:h podmienok pre slutbu prenosotelnosb 
Cl sla spoloenosu Slovak Telekom. a.s (pni mobilnú siet'). 

Pr11ohou a nooddelotolnou sútastou totto tladosu sú Osobitne podmienky pre sJutbu pronos~telnosu Cisla spoloenosu Slovak Telekom. as (pra mobolnú soet'). Vlolky pojmy a skratky poutrte v l8flo badosD 
m8jú rovnaký význam, ako pojmy a skratky definované v Osobotnýcn podmoenkacll pre slutbu prenoso su Slovak T-om. a. s (pre mobilnú soet'). 

Zoznam prtna&aných Clsel: 
1. 918344690 

Žiadam o prenos Cloel uvedenýcn v tejto Žiadosti k spolotnostl Slovak Telekom. 
Svojom podpisom potvrdzuJem spr6vnost vutkýcn údajov uvedonycn v tejlo Žíadosb 

v ZJatýcn Moravaach, dl'la 11. aprtJa 2012 

V Zlatých MoravClacll, dňa 11. aprila 2012 " Slovak li!lek"om, a.s 

vzlislúpen( 
Jana Paulikova. olx:l1odn9 reprezentant 

l 

Slovak T-om-

IIIIIIIIIIIIIUI 
0 2012Tower 

1047951990138 



. . . . . . ~ . . 
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 "Vieobecné podmienky") 

Osobitné podmienky pre službu prenositefnosti čísla spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
(daleJ len ' Osobitné podmtenky") 

1.1 

1.2 

1 3 

1.4 

1.5 

2 .1 

č l . 1 
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov 

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok Je stanovenie práv a 
povtnnosti spoločnost fo.1nhne "Slovak Telekom, a.s. so sídlom KaradŽIČOva 
10. 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469, zapísaná v obchodnom reg1stn 
vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa. vtožka č. 2081/B (ďaleJ 
len ,spoločnost' Slovak Telekom') a Účastníka . súvts1aCich s prenosrtelnost'ou 
telefónneho čísla v mobilnej telefónnej s1eti podla ustanovení § 48 zákona 
č. 0061012003 Z.z. o elektronických komunikáCiách v zneni neskorších 
predpisov (dalej len ako " Zákon") a Opatrenia Telekomunikačného úradu 
Slovenskej republiky č. o-1912009, ktorým sa ustanovuJÚ podrobnost 
zabezpečema prenositelnosti telefónneho čísla , (dalej len spoločne ako 
"Opatrenia"). Spoločnost' Slovak Telekom zabezpečuje prenositelnosť 

telefónneho čísla prevádzkovaného v mobilnej ven~jnej telefónnej sieti na 
základe prisluiných ustanoveni vyššie uvedených právnych predp1sov a 
v rozsahu a spôsobom podla týchto Osobitných podmienok (daleJ len 
ako "Prenositernosť mobilného čís la" alebo "Služba prenositernostl 
mobilného čista"). 

Odovzdávajúci podnlkJe podmk poSkytuJÚCI v súlade so Zákonom mobílnú 
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike, ktorého účastník požiadal o 
prenesenie čista prideleného účastníkovi na základe zmluvy o pnpoJení týmto 
podnikom. k inému podniku poskytujúcemu mob~nú verejnú telefónnu službu 
(dalej ten ako " Odovzdávajúci podnik"). V prípade procesu prená!ania 
čísla k spoločnosti Slovak Telekom podla čl . 2 týchto Osobitných podmienok 
je Odovzdávajúcim podmkom podnik poskytujúc• mob~nú verejnú telefónnu 
službu, ktorého účastník podal u spoločnost Slovak Telekom žiBdost' podla 
bodu 2.1. týchto Osobitných podmtenok.. V prípade procesu pn~nášanía čísla 
od spoločnost Slovak Telekom podla čl. 3 týchlo Osobitných podm~enok Je 
Odovzdávajúcim podnikom spoločnost' Slovak Telekom. 

Prijimajúcí podnik je podmk poskytujúci v súlade so Zákonom mobilnú 
ven~Jnú telefónnu službu v Slovenskej republ1ke. o využívame služ1eb ktorého 
preJavil záujem na základe žiadosti o prenesenie čísla účastník iného podmku 
poskytujúceho mobílnú ven~jnú telafónnu službu (dalej len ako "Prijimajúcl 
podnik"). V pripade prenUania čísla k spoločností Slovak Telekom podla 
čl. 2 týchto Osobitných podmienok je PriJímajúetm podmkom spoločnost' 
Slovak Telekom. V prípade procesu pn~nášania čísla od spoločnosti Slovak 
Telekom podla čl . 3 týchto Osobitných podm1enok je pnjlmaJúCim podmkom 
podmk. u ktorého Účastník podal žiadost' (objednávku) podla bodu 3.1. týchto 
Osobrtných podm~enok. 

Prenášané čisto je telefónne číslo v mobilneJ vereJneJ telefónneJ stetl pndetené 
OdovzdávaJúcim podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pnpoJeni. o 
ktorého pn~nesenie k Pnjimajúcemu podniku tento účastník požiadal, a 
ktoré je možné preniesť podla ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrema a 
týchto Osobrtných podmienok (dalej jednotl1vo ako " Pranáhné číslo" alebo 
spoločne ako " Prenálané člala"). 

člsla sa rozumie každý deň 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 

O prenesenie čista pndeleného ž1adatelov1 1ným podnikom poskytuJÚCim 
mobílnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom móže žiadate! 
písomne požiadať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podaním Žladosh o 
prenesenie čísla k spoločnosti Slovak Telekom (dalej len ako •žiadost") na 
Predajnom m~este spoločnost Slovak Telekom. Spoločnost' Slovak Telekom 
móže určiť aj iný spôsob podania Žiadost. ktorý umožni dôveryhodným 
spôsobom overil' totožnosť ž1adatela, pričom v takom prípade sa ž1adater bude 
pri podani ŽIBdostl nadiť pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V prípade. ak 
pre niektoré z Prenáianých čísel už začal proces prenesenia čísla na základe 
skoršeJ Žiadosti. dalš1u Ž1adosr o preneseme Prenáianých čísel k spoločnost 
Slovak Telekom je možné podať len po vybaveni a ukončení predchádzajúceho 
prenesenia už Prenášaných čísel na základe skoršeJ ŽIBdosb. 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Účastník bene na vedomie, že okam1hom podama Ž1adost1 sú spoločnost' 
Slovak Telekom a príslušný Odovzdávajúci podmk oprávnení spracúvať 

osobné údaJe žiadatela v rozsahu údaJOV uvedených v Ž1adosU podla 
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podmienok po nevyhnutne potrebnú 
dobu naJmä na účely overema splnema podmienok pre preneseme čísla 

žiBdatelom u spoločnosti Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podmku ako 
aJ na účely prenesenl8 každého čísla špecifikovaného v Ž1adost1. osob1tne 
na poskytnutie uvedených osobných údaJOV žiBdatera spoločnosťou Slovak 
Telekom ako PnjimaJÚCim podnikom príslušnému Odovzdávatúcemu podmku 
za účelom overeniB všetkých skutočnosti potrebných pre realiZáciu pn~nesema 
príslušného Prenášaného čísla . 

V prípade, ak sú splnené podmienky a nálež.itosti uvedené v čJ .2 Všeobecných 
podmienok. uzatvori po podani Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom so 
žiadatelom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným číslam obsiahnutým v Ž1adosti. 
ak me Je v ŠpeCifických prípadoch dohodnuté 1nak.. Spoločnost' Slovak Telekom 
Je oprávnená do troch (3) pracovných dní od pnjatia Žiadosti odm1etnuť Ž1adosr 
a prenesenie Prenášaných čísel obsiahnutých v Žiadosti nezrealiZoval' v tých 
prípadoch. v ktorých J8 spoločnosť Slovak Telekom oprávnená odmietnuť 
uzavrete Zmluvy so žl8datelom podla čl. 2 Všeobecných podmienok. najma ak 
poskytovante Služby na požadovanom m1este alebo v požadovanom rozsahu 
je techniCky neuskuločnrtelné . alebo ak žiadate! nedáva záruku, že bude 
dodržiavať Zmluvu. naJmä preto. že je dlžníkom spoločnosb Slovak Telekom 
alebo mého podniku alebo mektorý z týchto podmkov už pred tým odstúpil 
od zmluvy s nim alebo vypovedal zmluvu, alebo ak ž1adatel nesúhlasí so 
Vleobecnými podmienkami. 

Ž1adatel berie na vedomie. že po prenesen i Prenášaných čisel k spoločnosti 
Slovak Telekom ako PnJlmajúceho podmku spoločnost' Slovak Telekom 

a) sprístupni vereJnosb 1nfonnáciu o tom, že volame na Prenášané čísla 
sú volaním do s1ete spoločnost Slovak Telekom. a 

b) poskytne 1ným podmkom poskytujúcim vereJnú telefónnu službu v 
SlovenskeJ republ1ke a osobe zabezpečuJÚceJ prevádzku centrálneJ 
národneJ referenčneJ databázy prenášaných čísel. 1nfonnaetu o tom, že 
Prenášané čísla bol1 prenesené do siete spoločnosb Slovak Telekom, a 
to vždy výlučne na účel Identifikácie verejneJ mobilneJ telefónneJ siete 
spoločnostJ Slovak Telekom ako c~eroveJ verejneJ telefónneJ. stete na 
určen1e tarify, a to aJ v prípade. ak tieto čista n1e sú na žiadosť Učastnika 
zverejnené v zozname účastnikov spotočnosb Slovak Telekom podla§ 
61 ods. 3 Zákona a čl . 5 bod 5.1. písm. c) Všeobecných podmienok. a 
to počas celého trvama Zmluvy vo vzťahu ku ka!dému Prenesenému 
číslu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom. 

Podstatnými náležltosťam1 Ž1adosb sú 
a) označenie každého Prená!aného či sla, o prenesenie ktorého žiadatel 

ž1ada Žiadost'ou, 
b) osobné údaje ž1adatela v rozsahu trtul. meno. pnezv1sko a adresa 

trvalého pobytu ž1adatela. rodné číslo žiadatela alebo dátum narodema 
žíadatera. čisto dokladu totožnosti. 

c) označenie Prijimajúceho podniku a OdovzdávaJúceho podniku. 
Spoločnosť Slovak Telekom ako Prijimajúci pod mk pndeli Ž1ados1J 1denbfikačný 
kód, ktorý slúž1 na Jednoznačnú IdentifikáciU Ž1adost1 v daliom postupe 
prenesen1e Prená!aných čísel . V Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom označi 
aJ predpokladaný dátum aktiVáCie služieb vo ven~JneJ mobilneJ telefónneJ 
sieti spoločnosb Slovak Telekom ako PnjimaJúceho podniku. Ž1adatel bene 
na vedom1e a súhlasí. že spoločnost' Slovak Telekom je oprávnená pn 
akomkolvek daliom úkone ž1adatela po podani Ž1adosb uskutočnenom v 
súvtslostl so Žiadosťou požadovať pre účely oven~nla totožnosb ž1adatela 
uveden1e Jdenbfikačného kódu pndeleného k Žiadosti. 

v nadväznosti na podan1e Žiadosb spoločnosť Slovak Telekom v deň priJatia 
Ž1adosb od Účastníka pož1ada príslušný OdovzdávaJÚCI podmk o preneseme 
Prenášaných čísel uvedených v Žladosb. V prípade, že Ž1adosf nebola 
spoločnosťou Slovak Telekom pnjatá v pracovný deň , spoločnosť Slovak 
Telekom požiada OdovzdávaJÚCI podmk o preneseme Prenášaných čísel v 
zmysle Žladosb naJbhžši pracovný deň. 
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2.7 Účastník bene na vedom1e a súhlasi s tým, že v prípade, ak 
a) Odovzdávajúci podnik odmietne prenesen1e n1ektorého z Prenášaných 

čísel uvedených v Žiadosti a túto skutočnost' spoločnosti Slovak 
Telekom spôsobom dohodnutým medzi spoločnosťou Slovak Telekom 
a OdovzdávaJúcim podmkom oznámi v lehote do dvoch (2) pracovných 
dni od pnjaba ŽJadosb, alebo 

b) Odovzdávajúci podnik sa v teJ 1stej lehote k prenesemu mektorého z 
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti nevyjadrí, spoločnost' Slovak 
Telekom proces prenesema Prenášaných čísel uvedených v Žl8dosti 
zastavi ku dňu doručenia oznámenl8 OdovzdávaJÚCim podmkom, resp. 
uplynutím posledného dňa lehoty v prfpade, ak sa OdovzdávaJÚci 
podnik nevyJadrí. 

Účastník dalej berie na vedomJe a súhlasi s tým, že v prípade, ak uzavrel so 
spoločnosťou Slovak Telekom v rámci procesu prenášania čisla k spoločnosti 
Slovak Telekom Zmluvu s vJaZanostou na dobu určítú a spoločnost' Slovak 
Telekom pôvodne podelila Účastnikov! k tejto Zmluve číslo z IAastneJ číselneJ 
množmy, a zároveň sa prenesenie Prenášaného či sla neuskutočnilo z dôvodov 
na strane Odovzdávajúceho podmku alebo na strane Účastnlka, budú práva 
a povmnosb spoločnosti Slovak Telekom a Účastníka z takejto Zmluvy nadne 
trval' po celú do)Bdnanú dobu vo vzťahu k telefónnemu číslu pndelenému 
pôvodne spoločnosťou Slovak Telekom z vlastnej číselnej množmy. 

2.8 ŽJadater J8 oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dni od podama 
Žiadosb prenesenJe Prenášaných čísel zruM u spoločnosb Slovak Telekom 
alebo u príslušného Odovzdávajúceho podmku a to písomne, alebo 1ným 
spôsobom podra podm1enok určených tým podnikom, u ktorého žladater 
prenesenie Prenášaných čísel zrušuJe. V prípade, ak Účastník v uvedenej 
lehote prenesenJe Prenášaných čísel zruši, spoločnost' Slovak Telekom proces 
prenesema Prenášaných čísel zastavi, v opačnom prípade bude v procese 
prenesenia Prenášaných čísel pokračoval'. Na úkon Učastnlka smeruJÚCI k 
zrušeniu prenesenia niektorého z Prenášaných čísel urobený neskôr ako v 
lehote do troch (3) pracovných dni od podanl8 Ž1adosb spoločnost' Slovak 
Telekom nebude pnhhadat'. Spoločnost' Slovak Telekom nebude prihliadal' am 
na úkon zrušenia prenesema Prenášaných čisel uskutočnený voä spoločnosti 
Slovak Telekom v pripade, ak tento úkon nebude urobený spôsobom a vo fonne 
podra pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osobitných podmJenok. 

2.9 Účastník uderuJ8 spoločnosti Slovak Telekom SVOJ súhlas na zaznamenavame 
volani realizovaných s Účastníkom za účelom zrušenia Žiadosti o prenesenie 
Prenášaných čísel Účastnikom a ukladanie zvukových záznamov z týchto 
volani, tj. záznamov týkajúCich sa osoby účastnika a jeho prejavov osobneJ 
eovahy, na účely eVIdencie a arch1váCJe pre účely preukázanl8 zrušema 
Ž1adosb o prenesenJe Prenášaných čísel spoločnosťou Slovak Telekom 

2.1 O Spoločnost' Slovak Telekom ako PrijímajúCJ podnik za predpokladu obdrtania 
potvrdenia alebo odmietnutia Žiadosti zo strany Odovzdávajúceho podmku 
oznámi Účastníkovi do troch (3) pracovných dni od podama Žl8dosb písomne 
alebo zaslaním SMS správy na Prenášané čislo potvrdenJe alebo odmietnutie 
Žiadosti. V prípade potvrdenia Ž1adost1 a márneho uplynutia lehoty na zrušenie 
Žiadosti podra bodu 2.8. týchto OsoMných podmienok. spoločnost' Slovak 
Telekom oznámi ÚčastníkoVI deň a časový rámec realizáCie techniCkého 
prenesenl8 čísla , a to písomne alebo fonnou SMS správy odoslaneJ na 
PrenUané číslo. 

2.11 Spoločnost' Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba náležiteJ súčinnosti zo 
strany Odovzdávajúceho podniku ukonči technické prenesenie Prenášaných 
čísel k spoločnosti Slovak Telekom naJneskôr do p1abch (S) pracovných dni 
odo dňa pnjatia Žiadosti, ak nie JB s Účastnikom dohodnutá dlhš18 lehota na 
ukončen1e prenesenie čísla . 

2. 12 Účastník v zmysle ustanovenl8 čl. S bodu 5. 1. písm. b) Všeobecných 
podmienok bene na vedom1e a súhlasi s tým, že spoločnost' Slovak Telekom 
vykoná aktiváciu SIM karty a začne ÚčastnikoV! k Prenášanému číslu 
poskytovať Služby prostrednictvom tejto SIM karty až v okamihu realizácie 
techniCkého prenesema prislu!ného Prenášaného čísla medz1 vereJnou 
mob1inou telefónnou s1et'ou OdovzdávaJúceho podniku a verejnou mobilnou 
telefónnou sieťou spoločnosti Slovak Telekom, naJneskôr v lehote podra bodu 
2. 11. týchto Osobitných podm1enok. ak me Je s Uéastnikom dohodnuté 1nak. 
Využivanie Služieb spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom Prenášaného 
či sla je podm1enené uzavretím a nadobudnutím účinnosti Zmluvy uzavreteJ vo 
vzťahu k Prenášanému čislu. 

3.1 

3.2 

. . . . . . ~ . . 
Cl.3 

Prenesenie Cisla od spoločnosti Slovak Telekom 

O prenesenie telefónneho čísla v mobilneJ vereJneJ telefónneJ sJetl pndeleného 
~poločnosťou Slovak Telekom ÚčastnikoV! k Pnjlma)úcemu podniku môže 
Učastník pož1adat' výlučne príslušný Prijímajúci podmk spôsobom určeným 
príslušným PrijimaJÚCim podmkom (dalej len ako "ObJednávka"). Ďalšie 
úkony popísaná v tomto čt 3 týchto Osobitných podmienok realiZUJ& 
spoločnost' Slovak Telekom len v pr!pade, ak v nadvaznosb na podanJe 
Ob)Bdnávky PnjimaJÚCI podnik požiada spoločnosť Slovak Telekom o 
preneseme príslušných Prenášaných čl set uvedených v Objednávke na,neskór 
v deň podan ~a Objednávky alebo naJbližši pracovný deň, ak ObJednávka nebola 
pnJatá PnJímaJÚCim podmkom v pracovný deň. 

Objednávku považuJe spoločnosť Slovak Telekom (i) za žiadost' o vypoJeme 
SIM karty, ku ktorej Je Prenášané číslo v čase Jel podama podelené, z 
prevádzky. a súčasne (ii) za návm dohody na ukončenJe Zmluvy. na základe 
ktOreJ Je Prenášané číslo ÚčastníkoVI podelené (daleJ len ako "Dotknutá 
zmluva"). Predpokladom a podmJenkou prenesema čísla od spoločnosb 
Slovak Telekom je predchádzajúca dohoda Účastníka a spoločnosb Slovak 
Telekom o ukončení platnosti DotknuteJ zmluvy v súlade s ustanovemam1 
všeobecne závazných právnych predpisov a v súlade s obsahom DotknuteJ 
zmluvy (vrátane príslušných Všeobecných podm1enok). Spoločnosť Slovak 
Telekom v lehote do dvoch (2) pracovných dni odo dňa pnJatia Objednávky od 
Pn)ímajúceho podniku obsah Objednávky posúdi a 

a) prenesenJe všetkých Prenášaných čísel uvedených v Objednavke 
potvrdi PnJíma)úcemu podmku, alebo 

b) prenesenJe všetkých Prenášaných čísel uvedenych v Objednávke 
odm1etne z niektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3. týchto 
Osobitných podmienok, a túto skutočnosť oznám1 PnjímaJúcemu 
podmku. 

Preneseme čísla od spoločnosti Slovak Telekom J8 nezlut.terné s trvaním 
platnosti DotknuteJ zmluvy po prenesen! člsla. Objednávka Účastníka nemusi 
byť spoločnosťou Slovak Telekom zrealiZovaná, a to v prípade. 

i) ak by ukončenJe DotknuteJ zmluvy a následné preneseme čísla od 
spoločnosti Slovak Telekom bolo nezluérterná s obsahom Dotknutej 
zmluvy (naJmá príslušných Všeobecných podmJenok, napr. bodu 
15.1 5. Všeobecných podm1enok poskytova ma vereJných elektromckých 
komunikačných služieb prostredníctvom vereJneJ mobHneJ telefónneJ 
s1ete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.), alebo 

1i) ak by poskytnUtie Služby prenositernostl čísla bolo v rozpore 
a nezluérterné s obsahom DotknuteJ zmluvy (naJmä príslušných 
Všeobecných podm1enok, napr. bodu 1.7. Všeobecných podm1enok 
poskytovania predplatene1 verejneJ elektronickeJ komunikačneJ služby 
Easy prostredníctvom verejneJ telefónneJ s1ete spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s.). V prípade, ak spoločnosť Slovak Telekom prenesenJe 
r:>renášaných čisel odm1etne alebo Objednávku Účastníka nezreaiiZUJe, 
Učastník môže pokračovať v prenášani ktoréhokorvek z Prená!aných 
čísel výlučne na základe novej Objednávky. V prípade, ak spoločnosť 
Slovak Telekom ObJednávku PnJimaJúcemu podmku potvrdi oznám1 
Účastnikov1 písomne alebo zaslaním SMS správy na Prenášané číslo 
podm1enky ukončema DotknuteJ zmluvy. Účastník bane na vedom1e, 
že v prlpade, ak podal Objednávku pred uplynutim dOJednaneJ doby 
využívame SiuŽJeb podra DotknuteJ zmluvy, v zmysle ktoreJ sa zaVIazal 
nepretrtite využívať ob)Bdnané Služby spoločnosb Slovak Telekom po 
unértú dobu (tzv. záväzok VIazanosti), potvrdenim Žiadosti spoločnosťou 
Slovak Telekom nie je dotknuté právo spoločnosb Slovak Telekom 
na zmluvnú pokutu alebo 1né peňažné nároky, ktoré bol1 dOJednané 
s Účastníkom pre prípad predčasného ukonéema DotknuteJ zmluvy 
OdmJetnube Objednávky oznámi žiBdateroVI do troch (3) pracovných 
dni od pnJaba Objednávky PriJimajúC1 podmk. V prípade potvrdema 
Objednávky oznámi Účastníkovi PrijímajúCI podmk dátum a časový 
rémec pre preneseme Prenášaných čísel. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Spoločnosť Slovak Telekom ako Odovzdávaju<:l podn•k preneseme 
Prená!aných čísel uvedených v ObJednávke odmietne z dôvodov uvedených 
v § 6 ods. 5 Opatrenia, a to v prlpade, ak 

a) niektoré Prenášané čislo nebolo Účastnikov• spoločnosťou Slovak 
Telekom pndelené na užívanie, alebo 

b) ak Je prenesenie niektorého z Prenášaných čísel obsiahnutých v 
Objednávke v rozpore s Opatrením, najmA ak, 
l) niektoré z Prenášaných čísel nie je alebo prestane byť kedykorvek 

počas procesu prenesenia Prenáianých čísel prevádzkovo 
využívané vo ver&Jn&J mobineJ telefónneJ sieti spoločnosb Slovak 
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia), za prevádzkovo nevyuživane 
sa povaiu)8 aj člslo, ktoré Je v čase prijatia ObJednávky alebo 
počas procesu prenesenia Účastnikov• dočasne odňaté z dôvodu 
obmedzenia alebo prerušen.a posky1ovama Služieb v súlade so 
Zmluvou a Všeobecným• podm•enkam•. alebo trvale odňaté z 
dôvodu zániku Zmluvy, ktoreJ zánik nastane pred samotným 
technických prenesenlm čísla do času posúdenia Objednávky 
spoločnosťou Slovak Telekom na zaklada 1nej skutočnosti ako v 
dôsledku podania Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobitných 
podm1enok. alebo 

1i) mektoré z Prenášaných čísel Je používané výlučne na vnútorné. 
testovacie alebo systémové účely alebo na pri stup len k vlastných 
službám spoločnoSb Slovak Telekom ( § 2 ods.1 Opatrema), alebo 

111) mektoré z Prenášaných člsel me Je prenosrtelné podla Opatrenia ( § 
2 ods. 1 a § 5 Opatrenia), alebo 

IV) obsah Objednávky alebo prenesenie niektorého z Prenáianých 
čísel uvedených v Objednávke JS v rozpore s ustanovemam1 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo s ustanoveniami 
Opatrenia alebo týchto Osobitných podm.enok upraVUJÚ<:lch 
podmienky prenesema čísel, ktoré sa prenášaJÚ ako jeden celok 
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia), alebo 

v) pre niektoré z Prenášaných čísel sa už začal proces prenesema na 
základe skoršej Objednávky doručeneJ spoločnosti Slovak Telekom 
Prijímajúcim podnikom ( § 2 ods. 5 Opatrema). 

Účastník je oprávnený do troch (3) pracovných dni od podania Objednávky 
zru§rt' prenesen.e Prenášaného čísla u spoločnosti Slovak Telekom alebo 
u Pnjíma)úceho podn•ku a to doručením písomného preJaVU vôle zruš1ť 
prenesenie Prenášaných čísel podla Objednávky spoločnosti Slovak Telekom 
alebo Prijlmajúcemu podniku alebo Iným spôsobom podla podm1enok určených 
tým podmkom, u ktorého žiadatel prenesenie Prenášaných čisel zru!uje. Na 
úkon Účastníka smeruJúci k zrušemu prenesenia niektorého z Prenášaných 
čísel urobený neskôr ako v lehote do troch (3) pracovných dní od podama 
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhhadaf. V prípade. ak 
Účastník v uvedenej lehote prenesenie Prenášaných člsel zruší, spoločnosť 
Slovak Telekom proces prenesema Prenášaných čísel zastavi, v opačnom 
prípade bude proces prenesenia Prenášaných čísel pokračovať. 

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba náležiteJ súČinnosti 
zo strany Prijlmajúceho podniku zrealizuje technické preneseme Prenálaného 
čisla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a v časovom rám<:l určeným 
v súčinnosti s PnjÍmaJúam podmkom, naJneskôr do p!abch (5) pracovných 
dni odo dňa pnjaba Žiadosti, ak me J8 s Účastníkom dohodnuté 1nak. 
Deň a časový rámec technického prenesema Prená!aných čísel je povmný 
Účastníkov• oznámil' Pnjimajúc• podmk. TechniCké prenesenie Praná!aného 
čisla sa realizuJ& na základe vzáJomneJ komund<áCle Informačných systémov 
spoločnosb Slovak Telekom a PnJimaJúceho podniku. 

Účastnik v nadväznosti na ustanovenie čl . 5 bodu 5.1. pism. b) Všeobecných 
podm1enok barle na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Slovak Telekom 
vykoná deaktivác1u SIM karty, ku ktoreJ Je Prenášané číslo podelené, a 
prestane Účastnikov• posky1ovať vo vzťahu k Prenášanému číslu Služby 
prostrednictvom tejto SIM karty v deň technického prenesenia či sla podla bodu 
3.5. týchto Osobitných podmienok. 

A V pripade. ak by maJ zámk DotknuteJ zmluvy nastať na základe IneJ 
skutočnosti ako návrhu Účastnika podaného podla bodu 3.2 týchto Osobitných 
podmienok (napr. na základe výpovede, odstúpenia ), na takúto skutočnosť sa 
nebude pnhliadať a bude sa naňu hladieť akoby nenastala, ak táto skutočnosť 
alebo jeJ učinky by Inak nastali až po tom, čo spoločnosť Slovak Telekom 
ako OdovzdávaJÚCl podmk potvrdila Objednávku PnjimaJúcemu podmku. 
Uskutočname iného (platného) úkonu smeruJÚceho k zámku DotknuteJ zmluvy 
ako ja podanie Objednávky podla bodu 3.2. týchto Osob1tných podmienok 
vykonaného pred podaním ObJednávky alebo po podaní Objednávky, ktoreho 
účinky nastanú kadykoiVek do času posúdenia Objednávky spoločnosťou 
Slovak Telekom ako Odovzdávajúcim podnikom Je dôvodom na postup podla 
bodu 3.3. týchto Osobitných podmienok. 

. . . . . . ~ . . 
3.8 Účastník barla na vadom1e a suhlasl s tým, že s úČinnosťou odo dňa doručenia 

Objednávky spoločnosb Slovak Telekom do dňa techniCkého prenesema 
~renášaneho čísl~. resp. do dňa doručenia odmietnutia Objednávky 
UčastnlkoVI me JB Učastnik oprávnený realizovať n.ektorá z práv uvedených 
v boda 5.1. Všeobecných podm.enok, ktorých obsah J8 v roz.pora s obsahom 
Objednávky, naJmä 

a) me JB oprávnený požiadať o zmenu SVOJhO telefónneho či sla podla bodu 
5.1 . písm. a) Všeobecných podmienok, 

b) me Je oprávnený požiadať o dočasné prerušen~e posky1ovanl8 SluŽieb 
podla bodu 5.1. pism. f) V!eobecných podm•enok. 

3.9 Na základe ustanovema § 2 ods. 4 Opatrema sa skupinové účastnícke čísla 
a v1aceré telefónna čísla pndelané spoločnosťou Slovak Telekom Účastnikov• 
vo vzťahu k JednaJ SIM karte prenášaJÚ výlučne ako Jeden celok. Spoločnosť 
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚO podmk Sl preto na základe ustanovenia 
§ 20 ods. 4 Opatrema vyhradzuje právo odm~etnut prenesen.e všetkých 
PrenUaných čísel uvedených v Objednávke z dôvodu rozporu s Opatrením v 
prípade. ak predmetom Objednávky JB žiadosť o prenaseme 

a) Jedného alebo VIacerých Prenášaných čisel, ktoré sú súčasťou skup1ny 
skup1nových účastníckych čísel podelených spoločnosťou Slovak 
Telekom Účastníkovi, priČOm Účastník v Objednávke nepožiadal o 
preneseme všetkých čísel patriacich v čase doručenia ObJednávky 
spoločnosb Slovak Telekom do príslušneJ skupiny skupinových 
účastníckych či sei, alebo 

b) tedného alebo VIacerých Prenášaných čísel. ktore sú Účastníkov• 
spoločn?sťou Slovak Telekom pndalené vo vzťahu k JednaJ SIM karta. 
pnčom Učestnik v Objednávke nepožiadal o prenesenie všetkých čísel 
pridelených mu vo vzťahu k takeJto SIM karte. 

Skup1nove účastnícka čísla sú na účely Prenosrternosb mob~neho čísla a 
týchto Osobitných podm1enok množ1ny dvoch alebo viacerých telefónnych či sei 
podelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi, ktoré sú využivané na 
VIacerých Sl M kartách, ktorých prenesenie J8 predmetom JednaJ a teJ ISteJ 
spoločneJ Objednávky, ako aJ množmy dvoch alebo VIacerých telefónnych 
čísel podelených spoločnosťou Slovak Telekom ÚčastnikoV! nachadzaJÚce sa 
v osobitnom technickom režime, napriklad čísla pridelené v rám<:l poskytovania 
Služby Partner a Služby Mobilná virtuálna privátna sieť. Podm•enkou 
prenesema skup1nových účastnickych čisel alebo čísel podelených vo vzťahu 
k jednej SIM karte JB výslovné uveden.e všetkých čísel nachádzaJÚClch sa v 
takomto osob1tnom techniCkom režime, resp. podelených k jedneJ SIM karte, v 
prtslulneJ ObJadnilvke. Pre prenesenie kaidého zo skupinových účastn íckych 
čísel a každého z Prenášaných čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom 
vo vzťahu k jedne) SIM karte platia rovnako ustanovama bodu 3.2. týchto 
Osobitných podm1anok. 

3.1 O Účastník bane na vedomie a súhlasi s tým, !a s účinnosťou odo dňa doručenia 
Objednávky spoločnosb Slovak Telekom do dňa techniCkého prenesenia 
Prená!aného čísla, resp. do dňa posúdema Objednávky spoločnosť Slovak 
Telekom nebude realizovať n.ektoré z práv a poVInnosti uvedených vo 
Všeobecných podmienkach, naJmä neuskutočn í prevod zmluvných práv a 
povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu podla bodu 4.2. pism. a) Všeobecných 
podm.enok. 

čl. 4 
Ceny a platobné podmienky 

4 1 Účastník JB poVInný za praneseme čísla od spoločnosb Slovak Telekom 
zaplabf cenu podla platného Cenníka programov a služieb spoločnos u Slovak 
Telekom, ak me JB dohodnuté Inak. Účastník bane na vedomiB, !a v prípade 
Objednávky na pranesenia v1acerých Prená!aných čísel je Účastník povinný 
cenu za preneseme čísla uhradil' za každé jedno Prenášané čislo obs•ahnuté 
v Objednávke. V prípade predplatených Služ~eb (napr. Easy, Fax) cenu za 
prenaseme čisla sbahna spoločnosť Slovak Telekom Účastníkov• z kreditu 
na SIM karte, prostredníctvom ktoreJ Účastník využíva Prenášané číslo, a 
to pn potvrdení ObJednávky, alebo túto cenu vyúčtuJe následne. Účastník 
využivaJÚ<:l predplatené Služby spoločnostJ Slovak Telekom pntom bane na 
vedomiB, že vzhladom na charakter predplatených Služ1eb a účtovame Clan 
a poplatkov J8 povmný mat' dostatočný kreditu na SIM karta k Prenášanému 
čislu aspoň vo výška ceny za prenesen1a Prenášaného člsla podla platného 
Cenníka programov a služieb spoločnosb Slovak Telekom a to nepretrž1te 
po podani ŽIBdosb až do JIIJ posúdenia a vyhodnotema Odovzdáva)U<:lm 
podmkom, v prípade nedostatočného kred1bu J8 spoločnosť Slovak Telekom ako 
OdovzdávaJÚ<:l podmk oprávnená Objednávku nezreahzovať a nepotvrdil'. 
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čl.5 
Spoločné a z.ávarečné ustanovenia 

5.1 Tieto Osobilné podmienky tvona prílohu a súčasť V~becných podm1enok 
a spolu so VAeobecnými podmienkami a Cennlkom programov a služ~eb 
spoločnosti Slovak Telekom (dalej len .Cennlk") sú neoddeliternou súčasťou 
Zmluvy o pripoJeni uzavretej medzi spoločnosťou Slovak Telekom a 
Účastníkom . PoJmy používané v týchto Osobilných podm1enkacl1, ktoré tu me 
sú osobitne definované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované 
v podra Zmluvy prislušných V~becných podmienkach. 

5.2 Povinnost' spoločnosti Slovak Telekom realizovať Prenositernosf mobilného 
čisla sa nevzťahuJe na čísla a číselné množmy, pri ktorých proces prenesema 
čísla nie je možné realizoval' z dôvodov osobitných špeciflk týchto čisel alebo 
číselných množin. 

5.3 Ak je v zmysle týchto Osobitných podmienok alebo pokynov spoločnosti Slovak 
Telekom Učastnik oprávnený uskutočniť preJ8v vôle voči spoločnosti Slovak 
Telekom inak ako len plsomne, najmä využrtím prostriedkov elektronichj 
komunikácie (zaslaním SMS správy, volaním a pod), takýto preJav vôle bude 
spoločnost' Slovak Telekom akceptovať len za splnenia podmienok určených 
spoločnosťou Slovak Telekom (napr. uvedenie ID kódu Žiadosb, alebo iného 
dohodnutého identifikátora pre účely overenia totožnosti Účastníka a pod). 
Účastnik berie na vedomie a súhlasi, že spoločnost' Slovak Telekom Je 
oprávnená pri akomkol\lek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podani 
Žiadosti/Objednávky v súvislosti s touto Žiadosťou/Objednávkou požadoval' 
pre účely identifikácie a overen1a totožnosti Účastníka uvedenie Identifikačného 
kódu prideleného k Žiadosti/ObJednávky, a tento identifikačný kód Žiadosti/ 
Objednávky považovať za jedinečný identifikačný údaJ, ktorý Jednoznačne 
Identifikuje Účastníka . 

5.4 Akékol\lek práva a povmnosti spoločnos~ Slovak Telekom a Účastníka 
výslovne neupravené v týchto Osobitných podmienkach sa pnmerane spravujú 
podra Zmluvy prislušnýml Všeobecnými podmienkami. 

5.5 Tieto Osobitné podm~enky nadobúdaJú platnosť a ÚČinnost' 22.decembra 201 O. 

5.6 Účmnosl'ou týchto Osobilných podmienok sa ruš1a doteraz platné Osobitné 
podmienky pre službu prenositernosti čísla spoločnosti Slovak Telekom 
vzťahujúce sa na prenositernosl' čísla v mobilnej sieti . (dalej len .doteraj!ie 
podmienky"). Konania o prenesenie Prenášaných čísel začaté podra 
doterajšieh podmienok sa dokončia podra týchto Osobitných podm~enok. 

Slovak Telekom, a. s. 

. . . . . . ~ . . 
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Preberaci protokol: 6190VA00618/12 
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 tovwu INDw 

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 48000429122 

2 MTE.NK.C2_02 NOKIA C2 02 

8YR -<J.~.,A 
tfliíii<OVa Jana 

Odovzdal 

1 359758040080699 

3 Prijal 

Odberateľ svoj fm podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený. 

Spracované programom FlexG3, (c) Flex· IS, spol. s r.o., www.flexis.sk Strana 1 z 1 



Ing. Juta j Mikler - BYRON 
Tekovská 16 
953 01 Zlaté Moravce 
Prevádzka : T - Centrum 

Nám. A. Hlinku 30 
953 01 Zl até Moravce 

IC DPH: SK1020413680 ICO: 33401799 

3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K. NEW 
8. 340 1. 000 ks 

NOKIA C2 02 
Dokl ad . 6190VA00618/ 12 
CELKOM 

8. 34@ 
0.8~ 

11. oo 

o 
o 
~ 

€ 
=====================~================== 
Hotovosť 
CELKOM 11.00 

11.00 € 
€ 

331.39 Sk KURZ EUR=30. 1260 Sk CELKOM 
======================================== 

20% ZAKLDAt~ 
CELK ZAKLDA~ 

9. 17 DA~ 
9. 17 DA~ 

l. 830 
l. 83 

======================================== 
DKP:6291020413680005 SN: TPG1100448 
11/ 04/2012 14.41 C. 0/Z : 00015/00509 l'f 

A85320 1 

----< 

3 

···· · · ·· ··· ···· ~·· 

Batéria: / 
Typ: 

l Výrobné číslo: 

Nabíjačka: l 
Typ: 

J Výrobné číslo: 

Iné: /lŕ 
1 

,H'E?'"?' LC~ 

D . d . //t?~ k/L/ atum pre a1a: .. .. ........ : ...... .... ...... ... .................. ... .... .. . 

nesiacov na mobrlny telefônny pnstroj. 24 mesracov na prislušenstvo (vrátane baténe}. 
aruku na servrsne práce. Zaruka sa vzťahu te na akosi". kompletnost a funkčnos! výrobku. Záručná doba 
3 doba sa predlžuJe o dobu. ktora plyn re odo dr'ta uplatnenra prava zo zodpovednosti za vady až do dňa. 

1'\t:U JC 1\U~UfU\..1 tJUVIIIII'J f.IV V)..JtOYG ~~'1•VIJVA. tJIVVL.oU,, 

2. Obsah záruky: Počas plynutia zaručne1 doby zabezpečr predatca prostrednrctvom autorrzovanych servisnych stredisk bezplatné odstránenre vád vznrknutych 
preukazatefne ~dôsledku vady matenálu, vady súčiastok. vady konštrukcre alebo vadneho zhotovenia vyrobku. V pnpade zrstenra neodstránrtefneJ vady. ktora 
bränr nadnemu uživanru výrobku ako v}•robku bez vady, má kupujuci za splnenra podmrenok uvedenych v Reklamačnom poriadku narok na výmenu vvrobku 
alebo má právo od ku pnej zmluvy odstuprt. 

3. Podmienky záruky: Ak sa v záručnej dobe vyskytne vada v-trobku, ktorá nevznikla zavrnenrm kupu,uceho, bude vyrobok bezplatne opraveny za predpokladu, ie 
• kupuJú r odovzdá pn reklamácH platny origrnal zaručneho dokladu. nad ne vypi neny a potvrdeny pečratkou predajCU. 
• vyrobok nebol poškodený mechanrcky alebo tekutinou. 
• pn obsluhe boh dodržané predprsv a postupy podfa mivodu na obsluhu, 
• na vyrobku neboli urobené žradne upravy. opravy alebo neopravnene manrpulacte, 
• vymbok nebol skladovaný a pouirvaný mr mo teplotných podmrenok predorsanych v navode na obsluhu, 
• vyrobok nenesre stopy po skladovanr alebo pouirvanr vo vlhkom. prašnom. chemrcky čr mak agresívnom prostredr, 
• ~l'rnbok bo' odborne narnštalovany autorrzovanym rnštalačnym streclrskom a kupuJUCI predloži platny lnštalačny proto~ol 

4. Rozsah za ruky: Záruka sa nevzťahuJe na poruchy vznrknuté následkom: 
• prudkeho narazu spôsobeného padom. havanou vozrdla, v ktorom bol vvrobok narnštalovany a pod .. 
• irvelne1 pohromy, 
• vystavenoa vyrobku nepnmerane neprraznrvym podmrenkam alebo nepnazr1vemu vplvvu počasra. ako je napr. nadmerne slnečne irarenre, dážď. sneh, 

kondenzát zapnčinený prechodom z mrazu do tepla. vodná para a pod. 
• prrrodzenym opotrebovanrm v dôsledku použovanra vyrobku vratane ubytku čo uplne1 straty kapacrty batene 

5. Osobitný rozsah záruky pri batériách - dohoda o vlastnostiach. účele a a kosu baténe mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnostou predávanej batene je 
schopr• •st zachoval sr rovnaku akost al.o v čase predaja len po dobu šrestrch mesracov odo dna začatia JeJ uzrvanra. pnéom PO te110 lehote su akékofvek preJavy 
vo vlastnostiach baténe v podobe ubytku jeJ vykonnostr už: len prejavom jeJ prrrodzeneho opotrebovanra, čo nre je považova ne za vadu baténe. Na tento uče• 
sa považuje datum predaja mobilneho telefonu za začiatok užívania batérie a za začratok uirvania mobilného telefonu, ku ktoremu bola tato batérra dodaná 
KupuJUCI preJavom záujmu o kúpu tohto mobrlného telefónu spolu s baténou zaroveň preJaVuje vôfu smeru1úcu k začatru užrvanra ba tene spolu s mobilnym 
telefônom v deň rch predaja Zakladnou podmrenkou zachovania si nadnych funkčnych vlastnosti predávaneJ batérre počas lehoty šrestrch mesiacov odo 
dňa začatra 1e1 uiivania 1e uirvanre tejtO batérre vylučne s mobrlným telefónom. s ktorym Je dodaná baténa predavaná. Nedodrianre tejto podmrenky zakladá 
pravo predavajuceho neuznat reklamacru dodávaneJ baténe ako dôsledok nedodržanra zaručnych podmrenok predavaneJ batene. Prejav záujmu kupu1uceho 
o dodávanú batérru s vlastnost"ami uvedenymi v navode sa v zmysle ust.§ J96 ods. 1 Občranskeho zákon nr ka považuje za dohodu o vlastnostiach. učele a akostr 
pr.,d,l'laneJ batene. 

6. Nezáručna oprava: Ak pn oprave mobrlneho telefonneho pnstro1a· alebo pnslušenstva bude zrstená vada. na ktoru sa nevztahu1e záruka, kupujucr bude 
upoz,.,rnen~ na to. že 1de o nezaručnu opravu, a bude vyzvany na udelenre súhlasu atebo nesuhlasu s 1e1 uskutočnenrm. Po udelenr suhlasu s vykonan rm 
nezaručne1 opravy kupujucim cenu za opravu a náhradu nákladov spo1envch c; opravou hradí kupu1ucr v pinet vyške 

• • • ...................... tF .. 




