Zmluva o poskytovaní verejných služieb
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uzavreli podl• zákona e. 35112011 Z.z. o elekttorickýctl kom<.nikaciách v zneni neskorilctl predp!sov

(ch loj Ion "Zmmu\111") mod:zl

••
ST ·C 1 str.

EV!denčn6 elolo zmluvy ···-···········-····-···············-·-·

PODNIK
SJovak Tttekom, ....
Kor11~0VI 10, 125 13 BrotdiiVI
ObchoOný r11gi010< OkrHMho súdu Bmotlovo l, odd lo Sl. vlofu t ltlo 2011/8
31 7U.Wt
Ole
ZOZOZ731U
ICp<eOPH
JIIM Paulllcova. obchodný ,.pn.nntant
K6dp<edejcu
01.zM.BYRONnUUKOVA.JANA

Ol>c:llodntmtno
SidiO/Idresa

Zapi..ný

!CO
Zastolptny
doiljlon "Podni!") 1

SIUOZ02731U
C:0020

K6dlliCIVI

ú tASTNIK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchoelne meno l nazov
Sldlo 1 miesto podnlklnla
Rogo-. tislo uposu podnlketoll
ICO

Zllt.

MHIO Zllt. M0r11~1
1. m. Z, tU 01
Mor11v..
00,01174

OIC

IC pro DPH

o

PS

" ' 01

P.ur Ing. ~n•r, csc.

· ZIJW~ny

( lllfoon·ucatn••l
Met1o &" Mor11vce
1 . m~

2

(dliiJ Ion "EF") no tntometovor strinkl Podniku

no

11117-.
11. llj>rlla 2012
GSM / UMTS

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
l Ro.ming

IC:U~

I MMS

Stu.tb&: Euro Roaming

IC: UR

1 Povolen.. m.CUiMrodn9c:h hovorov

/ NotJf'. S MS o vys-taveni faXtúry

1 J ozyk ilttu
Jozyk; SJ

l Nottf. S MS o uhndo lolltury
l Kontrota G6i v EU
Umlt: 60
NotHil<klo: 10'11

, liecum o ZVEREJNENIE úd-tov v ZOZI\IIme Citastnikov a lnformatnej w.tbe2)
l t..dom o NEZVEREJNENIE Udejov v zozn1mo iltastnllcov 1 U>lonnetneJ slu1t>e2 )
OVI

2) lntorm,ct. o mo1noatl zverejl\ovanla 6d.,v v zozname ututnlkov • tnronnt tnej t lutbe:
úeutnllc wre,JrttJ tttetónnej stu!by rM prtvo zapfsat' sa do verejnjho telefónneho zoznemu 1 na spristupnen.. svojiCh Ud1}ov poskytoVIterom ~nformatn)'ch slu!ieb o telefónnych tlslach 1lebo telefOnnycilloznamov. 1 to v rozsahu

lllllónno Clslo pndolene ueucnlkOYI no u - Zmluvy. Udlje o ueostnlkovt. r<>Z.Sihu ~ meno, prlezvbko. Odre.. IMII611o pobytu y prlpo<lelyzlckej ..oby. nepodnl!lloll. IO Obcllo<ln6 meno l miesto podnoklnlo tyz)ci<ej osoby
• podnUc.atefa. lf) obchodn• meno atebo nhov a sfd~ v pripade prtvnldteJ osoby. V pripade osobMej dohOdy s POdnikom mMu byf zverejnen41aj ďalSie Uda;. urten6 Účastnlkom, ak sú r.tevantn• n1 útety telefónneho zoznamu
V pripo<lo tiodoscl o zwrejnenlo Udljov uro..~ úeascnllt berle no vedomie 1 Sllhlosl s podmlonklml zvorejnenll uvedenými v prlslutnej Wil 1/teobe<:ných podmienok uprovujucoj podn..nky zverejllovonlo udlfOY utostnllcov v
te.. fónnom JOznlme a lnform~tnjeh slutb6ch

MOBILNÝ TELEFÓN

l !'ti> mobiiMho tolel&iu

l Noklo JOO

l U 11UOU 7100Z3

l Vjrol>ft6 tislo {IME~

VYHLÁSENIE ÚČASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: ~asUjem, te som S8 lozNmol so 1/~ podmoenkanu pr1 posky1o';..., V-"Ýcll slubeb proslredn<ctvom mobilnej Olele Podniku (daleJ OJ len
-v~ podmienky"). o oiObotnjml ~ slut>eb. 111< Ich Podnok vydoJ pr1 61utby. ~ poi8d'4«'! llkbvov.r (d aleJ len .osoboiM ~ o C8Ml<om kle... ao Ilko neoóclelit.rne súeasu lej10
závtzM objeclnávom v 111110 Zrnl.rve
tpecrfikov- slutby Podnolw (ci'INj OJ Ion .Siužl>Y"). (01) te sa zavil>Jtem 1\adne o vtu J*lrt" VMClcy poVInnosb vyplyv..,:.C. z lejto Zlrlwy, dodalkov k ZmluYe 1/Mobecnjcll poänoonolc o o~ podmienok. na)!Tia
nodnl o vQI plollť cenu u 1kt1Váou o poskylovanoe Slu2Jeb. (ov) 11k som Ilko Úč8slnllc pr1ilol z utovonoo sll4l>y E1$y no utlv- pootpaodovych slubeb Podnku 1 pon«honnm " SIM k.ltty 1 leM!ónneho čisla
dispo<lUjem SIM kortou 1 pridolenym lllltefómým tislom lak ako bi!Hoe tpeafi...,._ v cab<.t<.o pocl81ej10 Zmluvy, ~ mo bola odovzdane Podnikom v r6mo poslcytov.".. slutby Easy
So.Hu•m s poslcyloYWIIm Elllklronld<lj ronny llk1úry (cl'allj len EF) poclol/teobecnych podrNonolt o Cemokl• zánoveflo siJQslm s poskylovancm EF prostrednlctvom onwnetu spristupnenlm no ontemetove, stranl<e
Podnku, - n o vedomoe to nolTIO)U -~ PodnoJ< ZMOVIII usoel8 EF no mnou urt.nU ....,.lovU ocnou. a te v pnpade poskytova""' EF m o n - zo strony Podniku us...- po101TV141 vyl1ocoveni laklúra

zmu,y zav~ ciOdrtlov.t Svojom podposom pocvrdn.jem ~) pr.....-1/teobecnych pod"_,.,." o~ podmoenolc, Cennlb o vyUoe lj>eafikovonoJ SIM k.ltty (oo) to "

re

re

MIESTO POSKYTOVANIA SUJbEB A CENA: MI8Siom poskylov""'" Slubeb útomoe Slovonsl<lj rwpubltky podlo ipecfi~ obslllhnutej vo 1/ieobecnl'ctl podml-. Cono U poskytovon6 Služby J4l slan0Yen6
platnos! o úbnnos! dloom podposu obomi zmluvnymo str11nom1 Zmluvo so uutvm na dobu _.-alú. Zmluvu JO motné menlt' nloklo<ym zo sp6sobov ~ v l"ffD Zmluve
VMobecnjcll podmoenklch- Cenno ku.

Connlkom. Zmluva -

k8rle-

~

SIM

sctony 11 zánovefldohocll, to ku dhu uzavreba llljlo lJnlwy sa v plnom nozaohu Nt! plolnOOf o utomosr Zrnlwy o poskycovanl slutleb • Slut.bo lncemec Nonscop uzavret~~ vo vzrohu k vyiioe ipeofoi<OIIarlef
unluvnyml SltaniiTII dl'la .......................- ......

AJc Utastnll< Pl'od uuvrOIÍm cerco Zmluvy vyutlvaJ Služby Podnku pnoscrednlctvom vyUio tpecoftkovoneJ SIM karty no základe p(>vodrlej zmlwy o poskycoviUll veriJf1ÝCII slutleb, zmluvne scrany sa cymco zárove/l
· to p6V<><IM zmluv• o posl<ytovanl veretnl'ctl•lubeb (v zneni vielky<:h )ll dodatkov, zmoen o doplneni uzacvoc-enýctl b Id v pfsomnej forme alebo ono!<) S8 v c.lom rozsahu nalddza touco Zmluvou. Zánokom
póvodniJ zmlwy o poskytovoni vere,nyctl slutleb viek nezarok"tu n6roky zmluvnycll srin ut vznoknuli z p6vodnet zmlwy o poskycovllnl vereJnycll slutoeb, klcri zostavajú uchoviM Oj po JOl zánoku (n3jml právo
Podniku no úhr1ldu Slutleb poskytnutý<:h úastnlkovo na záldllde p6vodnej zmlwy o poskytoviUll -ejnýcll slutleb lko"' po'ávo úastmka reklomover správnos! úhrody lllebo kvalotu poskytovanl'ctl Slu!ieb na
záldllde p6vodnej zmlwy o poskytovani verejnýcll slu.beb za podmoenolc uvedenýcll v lakone o Vieobecnýc:h podmoenkoch).

v po'lpade, 111< út:aslnlk pred uuvre~Jm te jco Zmlwy vyutlval Slutby POdniku pnostrednlctvom vyUie ipoclflkovanej SIM ketty na základe póvoelnej zmi'!V)' o poskytovonl ••r~~tnl'ctl slutleb, ~v zmysle prislujnyc:h

(w,._

prävnycl1 prodpiiOY zonokla oko dvtslá zmluvo alebo zanikla na záldlde lnl'ctl pr6vnych lkutoá>o$U
skuloäoostl uvedených v tojlo Zmluve), Učaslnik bo<le no vedomie • suhlosl stým. te Podnk móte po
.....,.ti llljlo lJnlwy odovzda( Ueaslnlkovo do utívanla novnaJW SIM katiu vyUoe ipodlllcovenú spolu s novnlkym pndelenym talerónnym bslom, kiO<e Utlslnik utívll na záldllde p6v0Cinej zmluvy o poskycovani
vwojných slutleb
VYHLÁ SENIE ZÁSl\JPC U úť:ASTNI KA (ok jo útastnll< ustúpený): 1/yNuujem.
Úč8slnlkl- n.o ~ uJ<ona na záldllde rozhodnuuo i"tneho organu

to som oprävnony

kone! v " , _ 1 na Učec Účastníko no dldllde plsomneho oplnomocnoroa s ..-lldno ovenonym podpooom

V Zlatých Moravaactl, dňa 11. ~ 2

ll~
Mesto Zlaté MoraVC8

Slovak Tatel!om, a. s.
vzastupenl
Jena P•ullkova, obchodný reprezencant

Slovlik Telekom dóvem6

3

v zastúpen/
Pet8< Ing Ledn&r CSc

1 11~11~1101 1114~1117938
~111~~1410Z1 11 111 112
1~11 1~1111

Cl2012 Tower

Dodatok

• •••• •

k Zmluve o poskytovani verejných služieb ,
uzsvretý podfa zékona č. 35112011 Z.z. o elektronod<ých komurokáciäch v zneni neskortlch predposov
L č. 911873654. SIM karta č. 8942102480004232688
(lh lej len " Dodotolc")

••
ST -C 1 str.

PODNIK
Slovak Tt•kom, 1.1.

Obcllodn6 mono
Sldlolldtesa

Karad.tit:ova10, 12513 &r.1lst.ava
Obc hodr'ly registet Oktesneho sudu Bn~ttslava l, oddiel S., vJotka t:fslo 201118
)$7134C9
OIC
20202731U
IC pre DPH
Jana PaulikOYJI, ob<: hodny ,.ptuenWtt
_1\ód predajcu·
01-ZM.BYRON.PAUUKOVA.JANA

Zaplnn;
!OCO
Z&stUj)ený
alej len "l'Odnlll")a

Kód tlaCIVI

SK.20202UU3
C0030

ÚČASTN(K ·PRÁVNICKÁ OSOBA. / FVZICKÁ OSOBA. PODNIKATEĽ
Mesto Zla"' MOfllvce

Obcllodn6 mono l názov
S kilo /miesto podnikania
R"!!lller. tislo Uplsu podnikateli
IICO
Zutupan;
(dalo! len -ueastnlk'")

1. mi,JI 2, Hl 01 Zllt6 Moravc-e
0030IC76
Peter Ing. Lectnir, CSc.

OIC

o

l P"'DPH

TABUĽKA Č 1
Programslu!leb

Typ MTI{liJOW zariaden re
Maxin'láN kúpna een.a u MTIDitoW zanacsen.1e
Doba YW:anosU:
Zmluvno pokuta:

Al<llvačný

RELAX tOO
Noklo300
1,001
%4 mesiacov
Ul,tS(

poplatok

Výrobn6 tislo (IMEIIEUI)

tO,Ot l
l5tU60U710023

M>nlm"nr program Slu1leb.

RELAX60

Podnok a Účastnlk l.!Z81\'áraju tento Dodatok. ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných slu1Jeb uzat\lorenu vo vzt'ahu k Lt/SIM karte s člslom uvedenlm v z.ählavl tohto Dodatku meni a upraVUJe v rozsahu
a spôsobom UVedeným v tomto Dodatku (ďalej len .Zrriuva"). Ostatné ustanoveroa Zmluvy, ktoré nie sil týmto Dodatkom dOU<nuté zostávaju v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je

•l

aktivácia programu Slu!Jeb uveden ého v tebul'lte e. 1 tohto Dodatku, a to vo vzt'ahu k SIM karte uvedenej v ztlhlavl tohto Dodatku. resp. k ll18j SIM karte. ktorá iU bude v budú<:nosb nahradzovať
(dalllj len "SIM karta") s tým, !e úeastnlk je povmný zaplabť aktivačný poplatok za akbvéclu SIM kal1y uvedený v tabulke č. 1 tohto Dodatku,

bf

závazok úeastnlka nedne a včas planť cenu za znadenle a poskytovanre Služieb Podnrku podra zvoleného programu SIUŽI&b a dodrtíavaf S\1018 povlnnostov sUiade so Zmluvou, týmto Dodatkom.
V$&0becnýml podmienkami pre poskytovanie vel"8jných slu.tleb prostrednlct\lom mobilnej siete Podroku (dalej len • V!eobecné podmienky"), Cennlkom pre poskytovante služieb Podnoku (ďal OJ len
.Cennlk") a z.tivazok Účastnlka zaplalif PodnokU admlntstraUvny poplatok v sUiade s Cennlkorn za vykonanoe admonlstraUvnych alebo tedlnockých Zl!llan v systémoch PodrokU v sUvislosU s uzsvretim
tohto Dodatku k Zmluve. a to vo výlke 3 ,98 € s DPH (dal8f len .Admlnlstrativny poplatok"). pričom AdmlnostraUvny poplatok bude Účastnlkovo vyúčtovaný v prvej faktUre za Služby vystavenej Podnokom
a doručanej Účastnlkovo po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastnlk s Podnokom nedohodne onak, Účastnlk noe je povonný zaplabf Podniku Adm01ostratfvny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok
(l) stlčasne s aktiváciou nov&~ SIM karty, kedy sa Učtuje prfslu$ný aktivačný poplatOk. (U) pn prechode zo služby Easy na niektorý z meS8Cných programov, ked)/ sa účtuje poplatok za prechod v sutade
s Cemlkom. Účastnlk podpisom tohto Dodatku vyhlasuJe, že bol oboznamený Podnikom, že aktuálne onformác:ie o platných cenäch za Služby J8 možne zlskar v aktuálnom Cennlku dostupnom na
www.telekom. sk alebo Inej internetovej stránke PodnikU, ktorá JU v budúcnosti nahradi a na predaJných m1estach Podniku.

c)

závazok Podniku zabezpettť Účastnlkovo predaj zfavneného mobilného telefónu, ktorý J& bloUie äpecifikovaný v tabu!ke č. 1 (ďaleJ len "Mr). Účastnlk bene na vedomie, že MT je v čase jeho predaja
ÚčastnikOV! zakódovaný len na použibe so SIM kartou Podniku a te bude odk6dovany na základe plsomnej žladosb Účastnlka po uplynut! doby voazanostl podla tohto Dodatku a po uhradenl poplatku
po<fa platného Cennlka Podniku. Účastnlk svOjim podposom zárovefl potllrdzu)8 prevzatie vy!$1e !peafikovaného MT,

d)

závazok Podnlku poskytnur Účastnlkovo. ktorý v suvlslosti s týmto Dodatkom ma akovovaný program Slu1Jeb Relax 100 v spojeni s pravzatim závazku voazanoso v zmysle taburl<y č. 1 tohto Dodatku
vo vzt'ahu k SIM karte. zfavu vo vý$ke 50~ z ceny mesačného pauiálneho poplatku programu Slu!Jeb akbvovaného týmto Dodatkom, a to počas doby od uzavreoa tohto Dodatku do uplynuba doby
viazanosti dohodnuteJ týmto Dodatkom. Nérok na poskytovanie zfavy z ceny mesačného pau~eho poplatku podfa predchédzajúcej vaty zanol<ne, al< Účastnlk počas doby poskytovanoa z!avy požiada
Podnik o zmenu alebo preru!eroe posl<ytovanía Slu.tleb alebo o deakbvádu programu Siu!Jeb aktlvovanéllo týmto Dodatkom, pnčorn tento niirok opatovne nevznikne ani v prfpacla, ak Učastnlk
opatOYne požiada Podnok vo vzt'ahu k SIM karte o akbv&cou programu Slu!Jeb aktivovaného týmto Dodatkom. Účastnlk bene na vadomoe a súhlasi s tým, že zfavu poskytnutú na zilklade tohto bodu
Dodatku nie je mo2né počas jej poskytovanoa vo vzt'ahu k SIM karte kombinovať a sUčasne využlvar s akoukoiVek onou zfavou alebo akaovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov PodnokU
nevyplýva nle6> iné. Za zuetovacie obdobie trvajúce ku dflu uannosb tohto Dodatku Podnik poskytne prfslu!nu zfavu z aloltvolnej časti mesačného pau18ineho poplatku Učtovane1 za obdobie od
Učinnosti tohto Dodatku. V prfpade zániku näroku na poskytnutie l!avy podra tohto pi smena Dodatku, naJneSkOr vtak po uplynuti doby poskytovania zfavy, bude Podnik poskytovať Účastnlkovo program
SlUŽieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastnikom ZVOlený iný program Služieb za !tandardnu cenu podla Cennlka platného v čase poskytovanta prfslu!ného programu Služieb. Doba poskytovar11a
zfavy podra tohto pfsmena DodatkU sa v prfpade preru$enla alebo obmedzenia poskytovania Slu.tleb Podniku poskytovaných Účastnikov! vo vzt'ahu k SIM karte nepredlžuJe a uplynoe do'lom, ktorý by
bol posledným dflom doby poskytovanoazfavy v prfpade. ak by k predmetnému preruAenou alebo obmedzenou poskytovanoa Slu!Jeb nedo!lo.
Účastnik sa zavazuje, že po dobu viazanosti uvedenll v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len . doba viaZanosb") nepožiada o vypojenle SIM kal1y z prevédzky a že sa nedopusU takého konanoa a ani
r18\ITIOtnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vznoklo právo zru!lf Zmluvu odstúpenfm od n&J alebo právo vypovedaf Zmluvu z dOvodov poru!enoa povomosb zo strany Účastnlka. za badosť
o vypojenle SIM karty z prevádzky sa pntom povatuje najma výpoveď Zmluvy zo strany Účastnlka, žiadosť o jej vypojenle v prfpade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastnlka od
Zmluvy z iného dOvodu. než J& poru!enle povlmosU na strane Podniku. Účastnlk zárove~ berie na vadomoe a suhlasl s tým. že (l) počas doby voazanosb nemOže pobadať vo vzt'ahu k SIM karte
uvedenej v záhlavt tohto DodatkU o akbvéclu alebo o zmenu akbvovaného programu Služieb na program SlUŽieb 1Tan1f, okrem pripadu, ak sa jed'ná o zmenu už aktovovaného programu Slu!Jeb tTanti a
za splnenoa podmienok sianovených Podnikom Qi) počas doby vtazanosti nemOže požiadať vo vzt'ahu k Sl Mkarte uvedenej v záhlavt tohto Dodatku o aktováclu alebo o zmenu aktivovaného p<ogramu
Služieb na program Slu!Jeb Podle seba, okrem prfpadu, ak sa jedná o zmenu už akbvovaného programu Služieb Pocfa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnlkom.Podnlk a Účastnlk sa
dohOdlo, te za žiadosť o vypojenoe SIM karty z prevádzky podfa tohto bodu Dodatku sa povafute aj žiadost Účastnlka o prenesenie telefónneho čista uvedeného v záhlavt tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytuJUcemU Ver&JnU mobllnil telef6Mu službu v Sl~skej republoke. S chladom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohradorn
na závazok Podniku zabezpečrt' Účastnlkovi predaj z!avneného MT podla bodu 1 pfsm. c) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú z!avu z I<Upnej ceny MT. sa Podnik a Účastnlk dohodli, že po dobu
viazanosti uvedenU v tabuf1<e č. 1 tohto Dodatku Účastnlk nepožiada o prenesenie člsla uvedeného v záhlavt tohto Dodatku Od spoločnOSti Slovak Telekom, a. s.• Účastnlk zárovat\ berie na vedom1e a
súhlasi s tým. že v prfpade porutenla dotadnanta uvedeného v predc:llédza)Ucej vate je v sUiade s týmto bodom Dodatku povonný uhradof Podniku zmluvnu pokutu UVedenu v tabulke e. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastnlk bene na vadomte. te Podnik.om poskytnut8 vý&ka zfavy z kUpnej ceny MT JB odlo&ná v závoslosb od zvoleného programu SlUŽieb. Účastnlk sa zavazuJe.
č.

te po dobu voazanosto uvedenu v tabull<e
1 tohto Dodatku nepožiada o akbvactu alebo zmenu programu slu.tleb na program slu.tleb s niUim mesačným poplatkOm, ako ma mlnomálny program slu.tleb uvedený v tabtAe e. 1 tohto Dodatku.

V prfpade poru!enla závazku úeastnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dOsledku toho dOjde k následnému vypoJenlu SIM karty zo strany POdnoku, je
Účastnlk povomý uiYadiť Podnoku zmluvnú pokutu uvedenU v tabul'ke č.1 ,V prfpada !Jadosb Účastnlka o vypofenle SIM karty z prevédzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zrriuvná pokuta podla
predchádzajúcej vaty splatná okamihom doručenia !Jadosb o vypoj""'e SIM kal1y z prevádzky Podnoku.

5.

Tento Dodatok je platný a uanný dflom jeho podplsania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatllilra na dobu určitú, a to na dobu voazanosb uvedenil v bode 2 tohto Dodatku, ktorá sa v
prfpade preru$8nla alebo obmedzenia poskytovanra Služieb Podniku na základe !Jadosto Účastnlka alebo na základe vyutrtia práva Podnoku preru!lr alebo obmedziť Účastnlkovo poskytovarue Služoeb
vyplýv&JUceho z prfsluAných prévnych predpisov alebo V$&0becných podmienok, automabcky predlžl o obdobie zodpovedajúce skutočnému uvanlu preru$enla alebo obmedzenia poskytovania Slu!Jeb
PodnikU. v prfpade. ak po uplynuti doby voazanosb podla predchádzajuceJ vety tohto bodu Dodatku Účastnlk pokračuje vo využivani Slu!Jeb. Lj. ak nedošlo k ukončeniu Zmluvy niektorým zo spôsoboV
ukončenia Zmluvy ku dflu uplynuoa dOby viazanosti, Služby v rémd dohodnutého programu Slu.tleb alebo programu Služoeb zmeneného v sUiade s dojednanlm UVedeným v bode 3 tohto Dodatku
ako aj V$etky Služby aktivované vo vzťahu k Sl M karte popri Službäch v rá md dohodnutého programu SlUŽieb budú Účastnlkovi poskytované na základe Zmluvy na dobu neurtitú za itandardných
podmoenok spoplalflovania týchto Služieb podla platného Cennlka ak nebolo zmluvnýmostranami výslovne dohodnuté onak.

6,

ZmlUvne strany sa dohodli , že v prfpade zmeny sadzby dane z pndan8J hodnoty J8 Podnok oprávnený ktorUkoiVek z konečných aan služieb Podniku uprevor tak. že k základu dane (cene bez DPH)
up4atnl sadzbu dane z pndanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku dal'lov8f povinnosti Podniku.

7.

Tento Dodatok tvorf neoddelitelnil

._

.

súčasť Zmluvy.

"''

é STO

V Zlatých Moravc:oac:h, d(la}hť)(/la 2012

/~ ....
~

Slovllf<, Te~~,s.

v zastúpeni
Jana Paulokova. obchodný reprezentant

v zastúpen/
Peter Ing. Lednár. CSc.

3

C2012 Tower

Slovak Telekom dOvemé

1047938400110

Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy
l

č.

911873654, SIM karta

č.

8942102480004232688

.. .. . . . .
~~~

ST · C 1 str.

PODNIK
Obchodné meno
Sl dio l adresa

Slovak Telekom, o.a.
Kuadtltova 10, 82513 Bratislav•
Obchodnj register Okresnéno s~du Brotls 1v1 , oddie Sa, Vlotkl tlsto 208118
35 763469
OIC
2020273893
! Jana Poullkova, obchodný repruentant
KOCI pt&da)CU

Zap sany
l CC
Zasropeny
Cf81ej "'" "I"'OOltK..J a

l pre DPH
SK2020273893
01.zM.BYRON.PAUUKOVA.JANA

ÚČASTNIK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Meato Zl1t6 Moravce
Obchodné meno l nizov
St dio l mlasto poállkania
1. IMja 2, 953 01 Zlaté Moravce
Register,
ČÍSlO
zaposu
podrikatefa
00308!176
Ol
ICO
Zastúpený
Peter Ing. Ledn6r, CSc.
oatum narodenia ')
o zena
(cralej len "lXastnnq

J ICpre DPH

o

O Mut

UDELENIE SÚHLASU:
Ja, Účastnlk, !Ymlo a~hloalm . aby spoločnost Slovak Telekom, a.s.. Karadžleova 10, 82513 Bratislava (efalej len .spoloenosr Slovak Telekom")
(l) ./ANO
[] NIE poutlvala mofe udaje na marketingové ueety (napr. na vypracovanie markebngových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo tných osOb). Tento súhlas sa vzťahuje na Udaje
zlskané zo v!etkých zmluvným vztahov medzi mnou a spoloenost'ou Slovak Tele4<om v zmysle v-.:ným podmienok vydaných spoJoenosrou Slovak Telekom pre prtsluinU/é službuly (tlánok
.Spraaivanie na marketingové účely") tzn. aj na Udaje, ktoré o úeastnlkovi spototnosr Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budU uzavreté at v budllcnosb, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti
a zahMa identdikatné. kontaktné, prevádzkové a tné údaje, ktoré spolotnosľ Slovak Telekom zl ska v suVIslosb s poskytovanim služieb (napr. doba trvania zmlúv. druh programu služieb. akbvované
služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne čísla) , s výnimkou môjho rodneho čísla, čísla identifikačneho dokladu alebo iného dokladu tototnosb, !tátnej prfslu!nosti a vý!ke mojicl1 neuhradených
zévAzkov. Tento súhlas sa vztahUje aj na Udaj o clétume môjho narodenia a na udaj o mojom pohlavl (muv.!ena) uvedené vy Mie v tabulke: Slovak Telekom mOže na záldade poskytnutého dátumu
narodenia spracúva!' na markebngové ueety a1 uda, o mojom veku. Zérnvefl sUhlaslm, aby ma spolotnosf Slovak Telekom kontaktovala pre ueety pnameho llllll1<.ebngu prodUktov e slutlab spolotnosti
Slovak Telakom a Iných o&Ob najm4 prostrednlc:tvom volania, automa~ckých volaclch systémov, zasielania elektronickej po!ty, vrétane SMS a MMS. Súhlas podfa tohto bodu trvá do uplynuba 1 roka
po zéroku vietkých zmluvných vztahov medz! mnou a spolotnosfou Slovak Telekom.
(il) []ÁNO
./ NIE poskytla Udaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (1) spolotnosti Zoznam. s.r.o.. Zoznam MObile. s.r.o.. PosAm, spol. s r.o.. a cral5im ~rskym spoločnosbam spolotnosb Slovak
Telekom. lleto 0$0by motu poutivar poskytnuté Udaje na marketingové ueety uvedane v bode 0) (tzn. aj na vypracovania marketingových ponUk a kontaktovanie volanim alebo elektronickou po!tou),
a to po doDU 1 roka po tom.
im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené a, vo v!eobecných podmtenkach vydaných spolotnosrou Slovak Telekom pre prtslu!nú/é službuly
(tlánok Poskytovanie Udajov)
Spoločnosť Slovak Telekom mOže pou!lvaf IT10)e UdaJ" na marketingové ueety za podmtenok uvedených vo v!eobecných podmienkach vydaných spoločnostou Slovak Telekom pre prtslu&nú/é službuty, v
prtslui ných prévnych predpisoch a v sulade s mojimi sUhlasml, ak sú podmienkou spnscúvanla. Benem na vedomie, že poskytnube Udajov a sUhlasov podla bodov (l) a/alebo (h) vyUie na Ich spracúvanie
na marketingové úOely je dobmvoľne. nato sUhlasy mO!em kedykolvek odvolať prejavom vóle clorueeným spolotnos~ Slovak Telekom.
Beriem na vedomie. že motem spolotnosf Slovak Telekom pobadať o informáQu, ako sa 1110J8 Udaje poutlvajU. Oetatlné vymedzenie práv obsahuje §20 zékona o oclvane osobných UdaJOV a su bltUte
!pecifikované aj vo Y-.:ných podmienkach vydaných spoloCnosrou Slovak Telekom pre prfslu~nú/é službuty(eténok Poutenia o pravach dotl<nutej 0$0by).

eo

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽIVANIA ÚDAJOV:
1) Žladom o vyelenenle

z d•tabazy pre zaslelonle rekl•mných lnformtcll cu ''):

./SMS
./ Telemarkebng (volania)

./ MMS
./ Usty. letáky zastelané po!tou

./e-ma~

./ Obsahové SMS -Služby mobllllfiJ zébavy

./ Ponuky vo faktUre

2) Žlodam ' "):
./aby ml spolotnost' Slovak Telekom nezasletala reklamné ponLi<y a informát:4e týkajUc& sa produktov a slutiab tretieh stran

VyhlaSl!J81'11, že vy!!ie uvedené stlhlasy zodpovedajú IT10j8j slobodnej a vAtnej vó11.

...

v zastúpen/
Peter Ing. Lednár, CSc.

)

") na zilklade poskytnutého Udaju o dátume narodenia mOže byt sprac:úvaný aj vek Účastnika
- ) oznatenlm prtslu!ného politlc.a Účastnlk vyjadruje. te sl neželá byt' kontaktovaný daným kenélom alebo s danými ponukami
- · )dOplni sa obchodné manolnäzov, meno a priezVIsko, funkc:la , podpos a pečiatka podpts4úeeho

Slovak Telekom d6vemé

1 1 1~1~1~~111 1 111~111 1 1 1 1~1 1111

1 047938400196

02012 Tower

Žiadosť účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zmena údajov účastníka, resp. adresäta
k Zmluve o pnpoJenl. l č./ EUl 911873585
(~loj

len "Zmluvo" ) mod:rl

• •••• •

••
ST-C1str.

PODNIK
S~vak

Cll>c:llcldMmono
SldlolUpisoný

u ns"'

oco
Zastl)pon
(ďiiOjlon

Te ..kom. a..a.

KarHbeOYO 10, 125 U Bmiolovo
Obcllodn9 ,.gimr OlunMho sUdu am•lovo ~ odcllol h , voo- tlaiO 1011/8
Ole;
2020Z7SIU
Jal\ll P•ukkova, obc:hodny reprezentant
l 1<00 prodOJ<U

IC P<O DPH
01.2M.BYROH.PAUUI<OVA.JANA

SK2020Z7SIU

IC pro DPH

o

.....,.-,,

útASTNfK- PRÁVNICKÁ OSOBA. / FYZICKÁ OSOBA. PODNIKATEĽ
Obc:hOdM meno l nUov
SlcllolmloslopodniUnlo
Rog-. e1o1o u plou podnikliolo

Mesto Z&lt6 Moravce
1. ~z. MS 01 Zla<t Morov<o
00SOM74
P -r Ing. uc!Mr, CS<.

ICO
Zastopeny

or

(ďolojlonv.,.....oq

Ja, Uea.OIIk lýnoo bodom v IUiodo l prlslu~jml. Vkobo<niml podmlonkoml ptO poskytOVII\It vorojnycll51u2Jeb prostrednlciVorn mobilne)Slelo Podnoku (dalo) Ion "Vieobecnt podmienky"), o vykononoo nulodurUclch ZINOn
ZnWvy o poskytownl voro)nrm lllubob (doleJ len "Zmluva1

Zmena ud~v útallnlka l Zmena bydllaklloklla lmt. .ta podnikania
P6vodnt udaje:

Now údaje:
Mesto Zlat6 Moravce
1. maja 2
953 01 Zlat6 Monovce

Mesto Zlat6 Moravce
11T181• 2
953 01 ZJatt Monovce

\Jtasuolk todpovodt ulfriiii!Oit uvodenŕdt ldellblíl<attlýcll UdoJOv
l.ltasuolk tyrn10 ~ .!o.,."..,.... obdlodMho mona/zmenou prt..,.) fo<my t051tvol(l ..eo Podnl!u :achovont vHiky )Oho uVIlky 10 unluvy o OJOslujuCe ku d~u vyi<Onanoo zmony Uto ~st po Jel ak~ Poonokom
,_., -n~ sUtost ZnWvy v mont loj neskoltodlliTIIOn o dod01kov vtetky prtvo o poWM1ostl. ktort noo sú dolknutttouto t.odostou a Jet~ Podnltom. o~ tlcllovont v p6voonom meno
-

z,_,. ZnWvy P-11 tymlo okCOjllu)e. Zmenu v

,r-.

~o)Odo Utu011ko Podrut OVOft

no

~onom doklodo

V liatYch Mohav'Oách, .ffll 'tf aprila 2012
'd>;;!UlLI

f'
((,J~

Slg}Jk T;;om:as.
v zastúpeni

MG$10 Zlaté Moravce

3

v zastúpeni

Jana Paulikova, ob<:hodný reprezentant

Peter Ing Lednár, CSc.

C2012Tower

Slovak Telekom d6vem6

11111

10 4 793 841A1 07

Žiadosť o prenos čísla v mobilnej sieti

•••••

k spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

••

ST·C1str.

ORDER IO: M010046137TMSK
ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK·
Orange Slovensko, o.a.
Obchodné meno
Prtevozakl 6/A, 821 09 Bntlslava
Sldlo 1 adresa
Zapsaný
v Obchodnom reglstrt v edenom pri Okresnom sllde Bratlslov a 1, oddiel Sa, vto1ko tislo 1142/B
l eC
35 697 27 0
Dl
2020216748
It.; pre DPH
(dalej ten -uaovzoavajuci podnik")

SK2020310578

PRIJiMAJÚCI PODNIK·
Slovak Telekom, o.s.
Obchodné meno
Korad1Jtova 10, 825 13 Bratislava
Sldlo l adresa
Zapl saný
Obchodný register Okresného slldu Bntlslava l, oddiel Sa, vto1kl tislo 208118
35 763469
2020273893
leo
OIC
Kód predajCU:
Zastupeny
Jana Paullkova, obchodný reprezentant
(dalej ten "spolocnosr stovak Tete!<om")

le pre DPH
SK2020273893
01-ZM.BYRON.PAUUKOYA.JANA

ÚČASTNIK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l nizov
S dio 1miesto podnikania
tislo
Register.
podnlkatela
leo
Zastúpený
(dalej len "tladatef")

Mesto Zlat.é Moravce
1. mlja 2, 953 01 .aaté Moravce

ZépiSU

Meno
Pri8ZV1sko
Rodné tislo

00308676
Peter Ing. lednlr, CSc.

2021068787

DlG

o

l epre DPH

Peter
Ing. Lednár. CSc.
lslo O P/Pas

Ustupco 11adatera je oprlvnený konať n a úklade výpisu z obchodného registra
Ustupcatladatera jo oprlvnený konať na úklade plnomocenstva
Splnomocnenie

O ÁNO
O ÁNO

O NIE
O NIE

Cl

Sllhtosy • plnomocenstvo:
Žladelel berie na vedomie. te spoločnost' Slovak Tele!<om je opnlvnená sprac:Uvar jeho osobné údaje v rozsahu úda!ov uvedených v tejto Žledosb na účely prenesema katdého Prenä!aného tisla
tpecifd<ovaného v tejto Žladosti. v rámci tohto sprac:Uva111 a Je spoločnosr Slovak Tele!<om opnlvnena medZI Iným použlvar beto údale za účelom overenia splnen~a podm~enok pra prenesenie tisla
tiedatelom u Odovzdávajúceho podniku. Spoločnosť Slovak Telekom je taktlet opnlvnená poskytnúť belo osobné údaje Odovzdávajúcemu podniku za účelom prenesenoa Prenä~ných ti set. Spoločnosť
Slovak Telekom bude osobné údaje spracúvať s pou11tlm automatizovaných. čiastočne automatizovaných alebo oných e!<o automallzovaných prostnedkov spracúvania
Žledatel berie na vedomie . te po prenesen! Pren~ych tlsel k spoločnosti Slovak Tele!<om ako Pnjlmajúcamu podnoku spoločnosť Slovak Telekom
a) spristupnl vete~nosti informáciu o tom. te vclanle na Prenälané tisla sú vclanlm do mobilnej siete spoločnosb Slovak Tele!<om.
b) poskytne oným podnikom poskytu)úam verejnú telefónnu slu!bu v SlovenskeJ republoke a osobe zabezpečujúCej prevadzku centnllneJ närodneJ referenčnej databäzy prená~ch ti set v SlovenskeJ
republike. lnform6clu o tom. te Prená~ tisla boli prenesené do mobilnej state spoločnosb Slovak Tele!<om.
a to vtdy výiUCne na účelldentofd<ácie verejnej mobilnej telefónne! siete spoločnosti Slovak Telekom ako coerOVej vereJnej telefónneJ soete na IXtenie tanty. a to aJ v pl1pade. ak aeto mobilné tisla rue su
zverejnené v telefonnom zozname útastnrkov spolotnosu Slovak Tele!<om podra Zákona a V~ych podn>enok. a to počas celého ttvanla Zmluvy YO vzťahU k u katdému Prenesenämu člslu medZI
spoločnosťou Slovak Telekom a !iadatefom ako Otastnlkom spoločnosti Slovak Telekom.
Upozornenie:
Zru!lt !Uto Žledosf a Odstúpof Od zmluvy o prenose tisla úkonom voä spoločnosb Slovak Telekom je matné v lehote do dvoch (2) pracovnych dni pred dllom techruckého prenosu/akbv6cle slutJeb v steb
spolotnosa Slovak Telekom. a.s. sp6sobom uvedeným v pl1slulných Osobitných podmienkach pre slutbu prenoSiternosa tisla spoločnosti Slovak Telekom. a. s. ( pre mobilnú Siet').

Oeft 1 predpoldadony čaoový rlmec ekllv.tocle slutleb v sletlspolotnostl Slovak Telekom: 17.04.2012
Žledatel berie na vedomia. t e ak sa súčasne s touto Žladosrou neuzatvara aj Zmluva, predmetom ldorej je poskytovanie slutieb spoločnosti Slovak Telekom tladatelovt v súvislosti s Prenä~nými tlslamo .
akbvllaa slutieb spoločnosti Slovak Tele!< om prebetvle et po uzavretl takejto Zmluvy a v lehotách v nej urtaných. Žledater teda bene na vedomoe, te v takýchto pl1padoch nemusi byť vyUoe uvadeny
predpokladaný dell al<bvácle dodrtaný.
Tato Žladosr sa povatu)e zérove<\ za návrh na uzatvorenie zmluvy o prenose t isla YO vzťahu k Pren~ným tlslam uvedenych v tejto Žladosb. Podmoenky IJZlrtvorenla zmluvy o prenose tisla a
nadobudnuba Jej úannosu. ako "' prava a povonnosu s 1:/m súvisoace. vrätane Ich pr1padného zániku sa spravujú prislu!nýml ustanovenoaml pr1slulnych Osobitných podmoenok pre Slutbu prenoSI!e/hosu
tisla spoločnOsll Slovak Telekom. a. s (pre mobilnú siet').
Prilohou a neoddaloternou sútasrou tejto 2:iadosti sú Osobotné podmienky pre slutbu prenoslternosto tisla spoločnost• Slovak Telekom. a .s . (pre mobilnú siet'). VAe!ky poJmy a skratky poutJté v teJtO Ladosb
m8JÚ rovnaký význam. ako pojmy a skratky daflnované v Osobitných podmienkach pre slutbu prenosoternosb t i sla spoločnosti Slovak Telekom. a. s. (pre mobilnú siet).
Zoznam prenUaný ch Clsel:

~::::nos

~ť&
(l

ets el uvedených v tejto Žlodostl k spolotnostl Slovak l
korn.
SVOJim podpisom potvrdzujem sprävnosr v!etkých úd8fOV uvedených v tejto Ž4Bdosti.

\
V Zlal:/ch Moravciach. dl\a 11 aprlla 2012

~

®

~vtv

adatel

"~'!'e MO~f"

Spolotnosr Slovak Telekom týmto vyhlasuje a potvrdzuje, te vietky údaje obslahnut6 v tejto Žiadosti aú pravdivé • úp

a boU~otnostl Slovak Tel ekom poskytnuté t l adaterom

V Zlatých Moravcoach, dňa 11. aprlla 2012

3

Slovak Telekom d0vem6

1 1111~1~11104111 ~11179~1~13 851013 8

C 2012 Tower

. .... . . .
~

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

Osobitné podmienky pre službu prenositefnosti čísla

spoločnosti

Slovak Telekom, a.s.

(dalej len "Osobitné podmienky")
2.2

Účastník bene na vedomie, že okamihom podama Žiadosts sú spoločnosť
Slovak Telekom a príslušný Odovzdávajúci podnik oprávnení spracúvať
osobné údaje žladatela v rozsahu údajOV uvedených v Žiadosti podla
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podm1enok po nevyhnutne potrebnú
dobu najmä na účely overenia splnenia podmienok pre preneseme čísla
ž1adaterom u spoločnosti Slovak Telekom a u OdovzdávaJúceho podmku ako
aj na účely prenesema každého čisla ipecdikovaného v Žiadosti. osobitne
na posky1nutse uvedených osobných údaJOV žiBdatera spoločnosťou Slovak
Telekom ako PrijimaJÚCim podmkom prislušnému OdovzdávaJÚcemu podmku
za účelom overenl8 všetkých skutočnosti potrebných pre realiZáciu prenesema
prislušného Prenášaného čísla.

2.3

V pripade. ak sú splnené podm~enky a nálež1tosb uvedené v ď.2 Všeobecných
podmienok. uzatvori po podani Žiadosti spoločnosf Slovak Telekom so
ž1adatelom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným čí slam obsiahnutým v Ž1adosb,
ak me J8 v špecifických prípadoch dohodnuté inak. Spoločnosť Slovak Telekom
je oprávnená do troch (3) pracovných dni od pnJaba Ž1adosb odm~etnuf Žiadosť
a prenesenie Prenášaných čísel obsiahnutých v Žl8dosb nezreahzovať v tých
pripadoch. v ktorých J8 spoločnosť Slovak Telekom oprávnená odm~etnuf
uzavretie Zmluvy so žiada telom podla čl . 2 Všeobecných podm1enok. naJmá ak
posky1ovanie Služby na požadovanom m1este alebo v požadovanom rozsahu
Je techmcky neuskutočnrtelné, alebo ak .t1adatel nedáva záruku. že bude
dodržiavať Zmluvu. najmä preto. že je dlžníkom spoločnosb Slovak Telekom
alebo 1ného podniku alebo n~ektorý z týchto podnikov už pred tým odstúpil
od zmluvy s nim alebo vypovedal zmluvu, alebo ak žladater nesúhlasí so
Všeobecnými podmienkami.

2.4

Ž1adater bene na vedomie. že po prenesen! Prenášaných čisel k spoločnosb
Slovak Telekom ako PrijímaJÚceho podniku spoločnosť Slovak Telekom
a) spristupní verejnosb mformáau o tom. že volanie na Prenášané čísla
sú volaním do s1ete spoločnosb Slovak Telekom, a
b) poskytne 1ným podmkom poskytujúc1m vereJnú telefónnu službu v
SlovenskeJ republike a osobe zabezpečuJÚceJ prevádzku centrálneJ
národneJ referenčneJ databázy prenášaných čí sel . InformáCiu o tom. že
Prenášané či sla boh prenesené do sMile spoločnosb Slovak Telekom. a
to vždy výlučne na účel 1dentlfikáe1e vereJneJ mobdneJ telefonneJ s1ete
spoločnosb Slovak Telekom ako CleloveJ vereJneJ telefonneJ. s1ete na
určen~e tanfy, a to aJ v pripade. ak tse to či sla nMI sú na žl8dosť Učastnika
zvereJnené v zozname účastnikov spoločnosb Slovak Telekom podla §
61 ods. 3 Zékona a čl. 5 bod 5.1. písm. c) V!eobecných podmienok. a
to počas celého trvama Zmluvy vo vzťahu ku každému Prenesenému
číslu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom.

2.5

Podstatnými nálež1tosťam1 Ž1adosti sú
a) označenie každého Prenášaného člala. o preneseme ktorého ž1adatel
žiada Žiadosťou ,
b) osobné údaJe žiadatera v rozsahu tstul, meno, pnezVlsko a adresa
trvalého poby1u žiadatera, rodné číslo ž1adatera alebo dátum narodenia
žiadatera. člslo dokladu totožnosti,
c) označenie Prijlmajúceho podniku a OdovzdávaJúceho podniku.
Spoločnosť Slovak Telekom ako PrijimajÚCI podnikpndell Žiadosti Identifikačný
kód, ktorý slúŽJ na jednoznačnú Identifikáciu Ž1adosb v ďalšom postupe
prenesenie Prenášaných čísel . V Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom označi
aJ predpokladaný dátum akbvác1a služieb vo verejneJ mob1lnej telefónneJ
s111b spoločnosti Slovak Telekom ako Prijima1úceho podn1ku. Žl8dater bene
na vedom1e a súhlasi. že spoločnosf Slovak Telekom je oprávnená pn
akomkofllek ďalšom úkone ž1adatela po podani ŽIBdosb uskutočnenom v
súvislosti so Žiadosťou požadovať pre účely overema totožnosb ž18datera
uveden111 Identifikačného kodu pndeleného k Žiadosb.

čl. 1
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov

1.1

1.2

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok je stanovenie práv a
povmnostl spoločnosti fo:inline "Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadž1čova
1o. 825 13 Bratislava. IČO 35 763 469. zapisaná v obchodnom reg1stn
vedenom Okresným súdom Bratislava 1. odd1el Sa. vtožka č. 2081/B (daleJ
len .spoločnosť Slovak Telekom") a Účastníka , súv1s1aCICh s prenosrternosťou
telefónneho člsla v mobUneJ telefónnej s1eti podla ustanoveni § 48 zákona
č. 00610/2003 Z.z. o elektronicl<ých komunikáciách v znení neskotiích
predp1sov (dalej len ako " zjkon") a OpatreniB Telekomumkačného úradu
Slovenskej republiky č. 0-19/2009. ktorým sa ustanOVUJÚ podrobnosb
zabezpečenia prenosrternosti telefónneho čísla . (daleJ len spoločne ako
" Opatrenie"). Spoločnost' Slovak Telekom zabezpečuJe prenositelnosť
telefónneho čísla prevlldzkovaneho v mobilneJ verejneJ telefónneJ SMib na
základe prislušných ustanovení vyšš1e uvedených právnych predpisov a
v rozsahu a spósobom podla týchto Osobitných podmienok (daleJ len
ako " Prenoslternosr mobilného čla la" alebo " Služba prenoslternostl
moblln,ho člsla").
Odovzdávajúci podnlkJe podnik poskytujúCI v súlade so Zékonom mobilnú
verejnú telefónnu službu v SlovenskeJ republike, ktorého účastnik poŽiadal o
prenesenie čísla prideleného účastníkovi na základe zmluvy o pripoJeni týmto
podnikom. k inému podniku posky1ujucemu mobUnú verejnú telefónnu službu
(dalej len ako " Odovzdávajúci podnik"). V prípade procesu prenUanla
čísla k spoločnosti Slovak Telekom podla čl. 2 týchto Osobitných podmienok
je Odovzdávajúcim podnikom podnik poskytujúci mobílnú verejnú telefónnu
službu, ktorého účastnlk podal u spoločnosti Slovak Telekom Žl8dosť podla
bodu 2. 1. týchto Osobitných podmienok. V prípade procesu prenášania čisla
od spoločnosti Slovak Telekom podla čl. 3 týchto Osobitných podm1enok Je
Odovzdávajúcim podnikom spoločnosť Slovak Telekom.

1.3

Prijlmajúcl podnik J8 podnik poskytujúCI v súlade so Zékonom mob1lnú
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike. o využivanMI služ1eb ktoráho
prejavil záujem na základe žiadosb o prenesenMI člsla účastnlk 1ného podmku
posky1ujúceho mobdnú verejnú telefónnu službu (daleJ len ako " Prijlmajúcl
podnik"). V pňpade prenUania čísla k spoločnosti Slovak Telekom podla
čl. 2 týchto Osobitných podmienok je Pnjímajúam podmkom spoločnosť
Slovak Telekom. V pripade procesu prenášania čísla od spoločnosti Slovak
Telekom podla čt 3 týchto Osobitných podm1enok Je pnJimajúam podmkom
podmk, u ktoráho Účastník podal Žiadosť (objednávku) podla bodu 3. 1 týchto
Osobitných podmienok.

1.4

Prenáhn• člslo je telefónne číslo v mobdnej vereJnej telefónneJ SMib pndelené
Odovzdávajúcim podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pripojeni. o
ktorého prenesenie k Prijlmajúcemu podmku tento účastník požiadal, a
ktoré je možné pren1esť podla ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrema a
týchto Osobitných podmienok (dalej jednoUivo ako "Prenáhn6 člslo" alebo
spoločne ako " PrenUan6 člsla").

1.5

čísla sa rozum Ml každý deň od oo.oo hod do 06.00 hod. alebo od 12.00 do
18.00 hod. (dalej len ako ntaaový rámecu)

čl.

Prenesenie
2.1

člsla

2

k spoločnosti Slovak Telekom

O preneseme člsla prideleného žiadatelovi 1ným podmkom posky1UJÚCim
mobilnú verejnú telefónnu službu k spoločnosb Slovak Telekom môže Žl8dater
písomne poi18dať výtučne spoločnosť Slovak Telekom podanim Ž1adosts o
prenesenie člsla k spoločnosti Slovak Telekom (daleJ len ako "Žiadost") na
PredaJnom mieste spoločnosb Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom
môže určit' aj iný sp6sob podanl8 Žladosb, ktorý umožni dôveryhodným
sp6sobom ovenť totožnosť žiadate!a. pričom v takom pripade sa ž1adatel bude
pn podani Ž1adosti nadit' pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V pripade, ak
pre nMiktoré z Prenáianých čísel už začal proces prenesema či sla na základe
skoršej Žiadosti, dal!iu Žiadosť o preneseme Prená!aných čísel k spoločnosb
Slovak Telekom je možné podať len po vybaveni a ukončeni predchádzaJúceho
prenesenia už PrenáAaných čísel na zäklade skoršej Žiadosti.

2.6

V nadväznosb na podame Žl8dosb spoločnosť Slovak Telekom v deň pnJaba
ŽIBdosb od Účastníka požiada prislu!ný OdovzdávaJÚCI podmk o prenesenie
Prenéšaných čísel uvedených v Žiadosti. V pripade že Žiadosť nebola
spoločnosťou Slovak Telekom pnJatá v pracovný deň, spoločnosť Slovak
Telekom požiada OdovzdávaJÚci podnik o prenesenie Prenášaných čísel v
zmysle Žladosb naJbližši pracovný deň .
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2.7

Účastní k bene na vedomte a súhlasí s tým. že v prípade, ak
a) OdovzdávajÚCI podntk odmietne prenesente mektorého z Prenašanych
čísel uvedených v Žladosb a túto skutočnosť spoločnosb Slovak
Telekom spôsobom dohodnutým medzt spoločnosťou Slovak Telekom
a Odovzdávajúcim podnikom oznámi v lehote do dvoch (2) pracovných
dní od pnjaba Žiadosb, alebo
b) OdovzdávajúCI podnik sa v tej istej lehote k prenesenlu niektorého z
Prenáianých čísel uvedených v Žiadosti nevyjadrí. spoločnosť Slovak
Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel uvedených v Žtadosti
zastaví ku dňu doručenia oznámenia Odovzdávajúcim podmkom. resp.
uplynutím posledného dňa lehoty v prípade, ak sa Odovzdävajúcl
podnik navyjadrl.
Účastník ďalej berie na vedomie a súhlasi s tým, že v pripade, ak uzavrel so
spoločnosťou Slovak Telekom v rámci procesu prenášania čísla k spoločnosti
Slovak Telekom Zmluvu s viazanost'ou na dobu určitú a spoločnosť Slovak
Telekom pôvodne pndeltla ÚčastnikoV! k tejto Zmluve číslo z vlastnej číselneJ
množtny, a úroveň sa prenes.eme Prenášané ho čísla neuskutočnilo z dôvodov
na strane Odovzdávajúceho podniku alebo fla strane Účastníka , budú práva
a povlnnosb spoločnosti Slovak Telekom a Učastn ika z takejlo Zmluvy nadne
trvať po celú dOjednanú dobu 110 vzťahu k telefónnemu čislu pndelenému
pôvodne spoločnosťou Slovak Telekom z vlastnej číselneJ množtny.

2.8

Žtadatel J11 oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dni od podama
Žiadosti prenesenie Prenášaných čísel zru!it' u spoločnosti Slovak Telekom
alebo u príslušného Odovzdávajúceho podniku a to písomne, alebo tným
spôsobom podla podmienok určených tým podmkom. u ktorého Žladatel
prenesente PrenUaných čísel zrušuJe. V pripada, ak Účastní k v uvedeneJ
lehota prenesenie Prenášaných čisel zruši, spoločnosť Slovak Telekom proces
prenesenta Prenášaných čísel zastavi, v opačnom prípade bude v procese
prenesenta Prenášaných čisel pokračovať. Na úkon Učastnlka smeruJÚCl k
zruienlu prenesenta ntektorého z Prenášaných čísel urobený neskôr ako v
lehote do troch (3) pracovných dni od podanta Žiadosti spoločnosť Slovak
Telekom nebude prihliadať. Spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhlladať ani
na úkon zrušenia prenesenia Prenášaných čísel uskutočnený voči spoločnosti
Slovak Telekom v pripade, ak tento úkon nebude urobený spôsobom a vo forme
podla pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osobitných podmienok.

2.9

Účastník udeluje spoločnosti Slovak Telekom SVOJ súhlas na zaznamenávante
volanl realizovaných s Účastníkom za účelom zruienta Žtadosti o prenesenie
Prenášaných čísel Účastníkom a ukladanie zvukových záznamov z týchto
volanl, tj. záznamov týkajÚcich sa osoby účastníka a Jeho preJavov osobneJ
povahy, na účely eV!deooe a arehtvácte pre účely preukázanta zruiema
Žiadosti o prenesenie Prenášaných čisel spoločnosťou Slovak Telekom.

2.10

Spoločnosť Slovak Telekom ako PtijimaJÚCI podnik za predpokladu obdržama
potvrdenia alebo odmietnutia Žiadosti zo strany OdovzdávaJúceho podntku
oznámt Účastn ikoV! do troch (3) pracovných dni od podama Žtadosb písomne
alebo zaslaním SMS sprévy na Prenášané číslo potvrdente alebo odmtetnube
Žiadosb. V pripade potvrdenia Žiadosti a márneho uplynutie lehoty na zruienie
Žladosb podla bodu 2.8. týchto Osobitných podmtenok, spoločnosť Slovak
Telekom oznámi Účastnlkovt deň a časový rámec realizáCie techniCkého
prenesenoa čísla, a to písomne alebo formou SMS správy odoslaneJ na
Prenášané čislo.

2.11

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba náležrtej súčtnnosti zo
strany Odovzdávajúceho podniku ukončí technické preneseme Prenálaných
člsel k spoločnosti Slovak Telekom najneskôr do piatich (5) pracovných dni
odo dňa pnjatia Žiadosti, ak nte je s Účastníkom dohodnutá dlhiia lehota na
ukončenie prenesenie čísla.

2.12

Účastn ík v zmysle ustanoventa čl . 5 bodu 5.1. písm. b) Vieobecných
podmienok berie na vedomie a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom
vykoná aktJVáclu SIM karty a začne Účastníkovi k PrenUanému číslu
poskytovať Služby prostrednic1vom tejto SIM karty až v okamihu realizáCie
technického prenesenia pňslu§ného Prenášaného čísla medzt vereJnou
mobílnou telefónnou sieťou Odovzdávajúceho podmku a vereJnou mobolnou
telefónnou Steťou spoločnosti Slovak Telekom, najneskôr v lehote podra bodu
2 .11 . týchto Osobrtných podmtenok, ak nte J8 s Učastn ikom dohodnuté onak.
Využívanie Služieb apoločnosb Slovak Telekom prostredníc1vom Prenášaného
čísla J11 podmtenené uzavretím a nadobudnutím účinnosti Zmluvy uzavreteJ vo
vzťahu k Prenáianému čislu .

čl.3

Prenesenie

člsla

od

spoločnosti

Slovak Telekom

3.1

O prenesen te telefónneho čísla v mobtlneJ vereJneJ telefónneJ steb pndeleného
spoločnosťou Slovak Telekom Účastnlkovt k PnJima)úcemu podniku môže
Účastník požiadať výlučne prisluiný Prijimajúct podnik spôsobom určeným
príslu§ným Ptijimajúctm podnokom (dalej len ako "ObJednávka"). Ďalšie
úkony popísaná v tomto čt 3 týchto Osobitných podmienok realtzuJe
spoločnosť Slovak Telekom len v prí pada, ak v nadväznosti na pod ante
Objednávky Prijímajúci podntk požiada spoločnosť Slovak Telekom o
prenesenie príslušných PrenáJaných čl sei uvedených v Objednávke najneskôr
v deň podama Objednávky alebo najbltžšl pracovný deň , ak Objednávka nebola
prijatá Prij imajúe~m podnikom v pracovný deň.

3.2

ObJednávku považuJe spoločnosť Slovak Telekom (i) za žiadosť o vypoJente
SIM karty, ku ktore1 je Prenáiané číslo v čase Jill podanta pridelené, z
prevádzky, a súčasne (ii) za. návrh dohody na ukončente Zmluvy, na základe
ktorej Jll Prenášané číslo Učastn ikoVI pridelené (ďaleJ len ako " Dotknutá
zmluva" ). Predpokladom a podmtenkou prenesenoa čísla od spoločnosti
Slovak Telekom je predchádzaJÚca dohoda Účastníka a spoločnosb Slovak
Telekom o ukončen í platnosti DotknuteJ zmluvy v súlade s ustanoveniami
vieobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s obsahom Dotknutej
zmluvy (vrátane prislušných Vieobecných podmienok). Spoločnosť Slovak
Telekom v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa pnJaba Objlldnávky od
PnJimaJúceho podntku obsah Objlldnávky posúdt a
a) prenesenie všetkých Prenášaných čísel uvedenych v Objednávke
potvrdi PnjimaJÚcemu podntku, alebo
b) prenesente v§etkých Prenášaných čísel uvedených v Objednávke
odmietne z niektorého z dôvodov uvedených v bode 3.3. týchto
Osobitných podmienok, a túto skutočnosť oznámi PriJimajúcemu
podniku.
Prenesenie čísla od spoločnosb Slovak Telekom Jll nezJučttelné s trvaním
platnosti Dotknutej zmluvy po prenesení čísla. Objednávka Účastníka nemusi
byť spoločnosťou Slovak Telekom zreahzovaná, a to v prípade,
t) ak by ukončenia Dotknutej zml uvy a následne prenesente čísla od
spoločnosti Slovak Telekom bolo nezJučitelné s obsahom DotknuteJ
zmluvy (najmä prislu!ných V§eobecných podmienok. napr. bodu
15. 15. Všeobecných podmienok poskytovanta verejných elektronických
komunikačných služteb prostredníctvom vereJnej mobilnej telefónnej
siete spoločnosb Slovak Telekom, a.s.). alebo
oi) ak by poskytnutie Služby prenostternosb čísla bolo v rozpore
a nezJučiterné s obsahom DotknuteJ zmluvy (najma príslušných
Všeobecných podmoenok, napr. bodu 1.7 Vieobecnych podmoenok
poskytovanta predplateneJ vereJneJ elektronockeJ komuntkačneJ služby
Easy prostrednic1vom vereJneJ telefónneJ soete spoločnosb Slovak
Telekom. a.s.). V pripade, ak spoločnosť Slovak Telekom prenesente
~renášaných čísel odmtetne alebo ObJednávku Účastn íka nezrealtzuJe,
Učastník môže pokračovať v prenášani ktoréhokorllek z Prenášaných
či sei výlučne na základe novej ObJednávky. V pripade, ak spoločnosť
~lovak Telekom ObJednávku PnJímaJúcemu podnoku potvrdí, oznämo
UčastníkoVI písomne alebo zaslaním SMS správy na Prenášané čisto
podmtenky ukončenia DotknuteJ zmluvy. Účastník bene na vedomoe.
že v prípade, ak podal ObJednávku pred uplynutím dojednanej doby
využívania Služieb podra Dotknutej zmluvy, v zmysle ktoreJ sa zaviazal
nepretržite využívať objednané Sluf by spoločnosb Slovak Telekom po
určitú dobu (tzv. zävázok vtazanoslt) , potvrdením Žiadosb spoločnosťou
Slovak Telekom nie JS dotknuté právo spoločnosti Slovak Telekom
na . zmluvnú pokutu alebo tné peňažne nároky, ktoré boli dojednané
s Učastníkom pre prípad predčasneho ukončenta DotknuteJ zmluvy.
Odmtetnube ObJednávky oznámt žtadatelovi do troch (3) pracovných
dni od priJatia Objednávky PnJimaJÚCl podnik. V prípade potvrdenoa
Objednávky oznámt ÚčastníkoVI PriJimaJúci podntk dátum a časový
rámec pre prenesente Prenášaných čísel.
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3.3

3.4

3.5

Spoločnosť Slovak Telekom ako Odoi!Zdávajúci podnik prenesenie
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke odmietne z dôvodov uvedených
v § S ods. S Opatrenia, e to v prípade, ak
a) niektoré Prenášané číslo nebolo Účastnikolll spoločnosťou Slovak
Telekom pridelené na užívanie, alebo
b) ak je prenesenie niektorého z Prenášaných čisel obsiahnutých v
Objednávke v rozpore s Opatrením, najmä ak,
i) niektoré z Prenášaných čísel nie je alebo prestane byť kedykoľvek
počas procesu prenesenia Prenášaných člsel prevádzkovo
využívané vo verejnej mob~nej telefónnej sieti spoločnosti Slovak
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrenia): za prevádzkovo nevyužívané
sa považuje aj číslo, ktoré je v čase prijatia Objednávky alebo
počas procesu prenesenia Účastnikolli dočasne odňaté z dôvodu
obmedzenia alebo prerušenia posky1ovania Služieb v súlade so
Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, alebo trvale odňaté z
dôvodu zániku Zmluvy, ktorej zánik nastane pred samotným
technických prenesením čísla do času posúdenia Objednávky
spoločnosťou Slovak Telekom na základe inej skutočnosti ako v
dôsledku podania Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobitných
podmienok, alebo
ii) mektoré z Prenášaných čísel je používané výlučne na vnútomé.
testovacie alebo systémové účely alebo na prístup len k vlastných
službám spoločnosti Slovak Telekom ( § 2 ods.1 Opatrenia}, alebo
Iii) niektoré z Prenášaných čísel nie je prenositelné podla Opatrema ( §
2 ods. 1 a § S Opatrenia), alebo
iv) obsah Objednávky alebo prenesenie niektorého z Prenášaných
čísel uvedených v Objednávke je v rozpore s ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo s ustanoveniami
Opatrenia alebo týchto Osobitných podmienok upravujúcich
podmienky prenesenia čísel, ktoré sa prenášajú ako jeden celok
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia), alebo
v) pre niektoré z Prenášaných čísel sa už začal proces prenesenia na
základe skoršej Objednávky doručenej spoločnosti Slovak Telekom
Prijimajúcim podnikom ( § 2 ods. 5 Opatrenia).

Účastník je oprávnený do troch (3) pracovných dní od podania Objednávky
zrušif prenesenie Prenášaného čísla u spoločnosti Slovak Telekom alebo
u Prijimajúceho podniku a to doručením plsomného prejavu vôle zrušif
prenesenie Prenášaných čísel podla Objednávky spoločnosti Slovak Telekom
alebo Prijimajúcemu podniku alebo iným spôsobom podla podmienok určených
tým podnikom. u ktorého žiadater prenesenie Prenášaných čísel zrušuJe. Na
úkon Účastníka smerujúci k zrušeniu prenesenia niektorého z Prenášaných
čísel urobený neskôr ako v lehote do troch (3) pracovných dni od podanoa
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude prihliadať. V prípade, ak
Účastník v uvedenej lehote prenesenie Prenášaných čísel zruši, spoločnosť
Slovak Telekom proces prenesenia Prenášaných čísel zastavi, v opačnom
prípade bude proces prenesenia Prenášaných čísel pokračovať.
Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba náležrte) súčínnosb
zo strany Prijimajúceho podniku zrealizuJe technocké prenesenie Prenášaného
čísla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a v časovom rámci určeným
v súčinnosti s Prijimajúcim podnikom. najneskôr do piatich (S) pracovných
dni odo dňa prijatia žiadosti. ak me je s Účastníkom dohodnuté inak.
Deň a časový rámec technického prenesenia Prenášaných čísel je povinný
Účastníkovi oznámif Prijímajúci podnik. Technické prenesenie Prenášaného
čísla sa realizuje na základe vzájomnej komunikácie informačných systémov
spoločnosti Slovak Telekom a Prijimajúceho podniku.

3.6

Účastník v nadväznosti na ustanovenie čl. S bodu 5.1. písm. b} Všeobecných
podmienok berie na vedomie a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom
vykoná deaktiváciu SIM karty. ku ktorej je Prenášané číslo pridelené, a
prestane Účastníkovi posky1ovaf vo vzfahu k Prenášanému číslu Služby
prostredníctvom tejto SIM karty v deň technického prenesenia čísla podra bodu
3.5. týchto Osobitných podmienok.

3.7

A. V prípade, ak by mal zánok DotknuteJ zmluvy nastať na základe oneJ
skutočnosti ako návrhu Účastníka podaného podra bodu 3.2 týchto Osobrtných
podmienok (napr. na základe výpovede, odstúpenia). na takúto skutočnosť sa
nebude prihliadať a bude sa naňu hfadiet' akoby nenastala. ak táto skutočnosť
alebo jej účinky by inak nastalo až po tom. čo spoločnost' Slovak Telekom
ako Qdoi!Zdávajúci podnik potvrdila Objednávku Prijimajúcemu podniku.
Uskutočnenie Iného (platného) iJkonu smerujúceho k zániku Dotknutej zmluvy
ako je podanie Objednávky podfa bodu 3.2. týchto Osobitných podmienok
vykonaného pred podanim Objednávky alebo po podani Objednávky, ktorého
účinky nastanú kedykorvek do času posúdenia Objednávky spoločnosťou
Slovak Telekom ako Odoi!Zdávajúcim podnikom je dôvodom na postup podla
bodu 3.3. týchto Osobitných podmoenok.

••

3.8

Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že s účonnosfou odo dňa doručenia
Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technického prenesenia
P,renášaného čísl~. resp. do dňa donučenoa odmietnutia Objednávky
Učastnikovi nie J8 Učastnik oprávnený realizovať niektoré z práv uvedených
v bode S.1 . Všeobecných podmienok. ktorých obsah je v rozpore s obsahom
Objednávky, najmä
a} noe je oprávnený požoadaf o zmenu svojho telefónneho či sla podra bodu
S.1. písm. e) Všeobecných podmienok,
b) nie je oprávnený požiadať o dočasné prerušenie posky1ovania Služieb
podla bodu 5.1. písm. f) Všeobecných podmienok.

3.9

Na základe ustanovenia § 2 ods. 4 Opatrenia sa skupinové účastnícke čí sla
a v1aceré telefónne čísla pridelené spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi
vo vzfahu k Jednej Sl M karte prenášaju výlučne ako )eden celok. Spoločnosť
Slovak Telekom ako Odoi!Zdávajúci podnik si preto na základe ustanovenia
§ 20 ods. 4 Opatrenia vyhradzuje právo odm!Btnuf prenesenie všetkých
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke z dôvodu rozporu s Opatrením v
prípade, ak predmetom Objednávky Je žiadosť o prenesenie
a) Jedného alebo voacerých Prenášaných čísel . ktoré sú súčasťou skup1ny
skupinových účastníckych čísel pridelených spoločnosťou Slovak
Telekom Účastníkovi. pričom Účastník v Objednávke nepožiadal o
prenesenie všetkých čísel patriacich v čase doručenoa Objednávky
spoločnosti Slovak Telekom do príslušneJ skup1ny skupinových
účastníckych čísel, alebo
b) jedného alebo viacerých Prenášaných čísel. ktoré sú Účastníkovi
spoločn?sfou Slovak Telekom pridelené vo vzfahu k Jednej SIM karte.
pnčom Učastn ík v Objednávke nepožiadal o prenesenoe všetkých čísel
pridelených mu vo vzfahu k takejto SIM karte.
Skupinové účastnícke čísla sú na účely PrenosHelnosb mobilného čisla a
týchto Osobitných podmienok množiny dvoch alebo viacerých telefónnych čísel
pndelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkolll, ktoré su využívané na
viacerých SIM kartách, ktorých prenesenie je predmetom Jednej a tej oste)
spoločnej Objednávky, ako aj množiny dvoch alebo viacerých telefônnych
čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi nachádzaJÚce sa
v osobitnom technickom režime. napriklad či sla pridelené v rámci posky1ovanoa
Služby Partner a Služby Mobilná llirtuálna privátna siet'. Podmienkou
prenesenoa skupinových účastníckych čísel alebo čísel pridelených vo vzfahu
k jednej SIM karte je výslovné uvedenie všetkých čí sel nachádzajúcoch sa v
takomto osobitnom technickom rež1me. resp. pridelených k JedneJ SIM karte, v
príslušnej Objednávke. Pre prenesenie každého zo skupinových účastníckych
čísel a každého z Prenášaných čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom
vo vzfahu k jednej SIM karte platia rovnako ustanovenia bodu 3.2. týchto
Osobitných podmienok.

3.10

Účastník bene na vedomoe a súhlasi s tým, že s účinnosťou odo dňa doručenia
Objednávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa technockého prenesenia
Prenášaného čísla. resp. do dňa posúdenia Objednávky spoločnosť Slovak
Telekom nebude realizovať niektoré z práv a povinnosti uvedených vo
Všeobecných podmienkach. najmä neuskutoční prevod zmluvných práv a
povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu podfa bodu 4.2. písm. e} Všeobecných
podmienok.

él.4
Ceny a p latobná podmienky
4.1

Účastník Je povinný za prenesenie čisla. od spoločnosti Slovak Telekom
podl a platného Cenníka programov a služieb spoločnosti Slovak
Telekom, ak nie je dohodnuté inak. Účastník berie na vedomoe, že v prípade
Objednávky na prenesenie viacerých Prenášaných čísel Je Účastník povinný
cenu za prenesenie či sla uhradif za každé jedno Prenášané číslo obsiahnu1é
v Objednávke. V prípade predplatených Služieb (napr. Easy, Fix) cenu za
prenesenie čísla stiahne spoločnosť Slovak Telekom Účastníkovi z kreditu
na SIM karte, prostredníctvom ktorej Účastník využíva Prenášané číslo, a
to pn potvrdení Objednávky, alebo túto cenu vyúčtuje následne. Účastník
využívajúci predplatené Služby spoločnosti Slovak Telekom pritom berie na
vedomie, že vzhfadom na charakter predplatených Služieb a účtovanoe cien
a poplatkov Je pollinný mať dostatočný kreditu na Sl M karte k Prenášanému
číslu aspoň vo výške ceny za prenesenie Prenášaného čísla podfa platného
Cenníka programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom a to nepretržite
po podani Žiadosti až do jej posúdenia a vyhodnotenia Odoi!Zdávajúcim
podnikom: v prípade nedostatočného kreditu je spoločnosť Slovak Telekom ako
Odol/Z dávajúci podnik oprávnená Objednävku nezrealizovať a nepotvrdif.
zaplatiť cenu
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čl.5
Spoločné

a záverečné ustanovania

5.1

Tieto Osobitné podmienky tvona prílohu a súčast' Všeobecných podmtenok
a spolu so Všeobecnými podmienkami a Cenníkom programov a služteb
spoločnost Slovak Telekom (ďalej len . Cenník") sú neoddel~elnou súča st'ou
Zmluvy o pripojeni uzavretej medzi spoločnosfou 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 prisluiných Všeobecných podm1enkach.

5.2

Povinnost' spoločnosti Slovak Telekom realizovať PrenoSitelnosť mobilného
člsla sa nevzl'ahuje na člsla a číselné množiny, pri ktorých proces prenesema
čísla nie je možné realizoval' z dôvodov osobitných lpecifík týchto čísel alebo
číselných množln.

5.3

Ak je v zmysle týchto Osobitných podmienok alebo pokynov spoločnosti Slovak
Telekom Učastní k oprávnený uskutočniť preJ8v vôle VOČI spoločnosti Slovak
Telekom inak ako len písomne, najmä využ~i m prostnedkov elektromcl<eJ
komunikácie (zaslanlm SMS .správy, volaním a pod), takýto prejav vôle bude
spoločnost' Slovak Telekom akceptoval' len za splnema podmienok určených
spofočnost'ou Slovak Telekom (napr. uvedente ID kódu Žtadosu, alebo iného
dohodnutého Identifikátora pre účely overema totožnosti Účastn lka a pod).
Účastní k bene na vedom1e a súhlasí, že spoločnost' Slovak Telekom JO
oprávnená pn akomkoi'Vek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podani
Žiadosti/Objednávky v súvislosti s touto Žiadosl'ou/Objednávkou požadoval'
pre účely Identifikácie a overen1a totoinosU Účas!nika uvedente Identifikačného
kódu prideleného k Žíadosii/Objednávky, a tento Identifikačný kód Žiadosti/
Objednávky považoval' za jedinečný identifikačný údaj, ktorý Jednoznačne
Identifikuje Účastnlka.

5.4

Akékol'vek práva a povinnosti spoločnosti Slovak Telekom a Účastnlka
výslovne neupravené v týchto Osobitných podmienkach sa primerane spravujú
podla Zmluvy pri slušnými Všeobecnými podmienkami.

5.5

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

5.6

Účinnosťou týchto Osobitných podmienok sa rulla doteraz platné Osobitné
podm1enky pre službu prenosítelnosti čísla spoločnosti Slovak Telekom
vzt'ahujúce sa na prenositelnosť člsla v mobilnej sieti , (ďalej len .doteraJlle
podmienky"). Konania o prenesenie Prená!aných čísel začaté podla
doterajšieh podmienok sa dokonČia podla týchto Osobitných podmtenok.

Slovak Telekom, a .s.
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Preberací protokol: 6190VA00611/12
DODAVA TEĽ:
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.:

l

lN6zov

Por. Kód tovaru
1 SIM .PO.E64.2

2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB

1 48000423268

2 MTE.NK.300

NOKIA 300

1 351686053750023

gypnN
T·Mobi'

IC

r

3

l

Odovzdal
Odberateľ

svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený.
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Ing. Juraj Mikler - BYRON
Tekovská 16
953 01 Zl ate M
oravce
Prevádzka: T - Centrum
Nám. A. Hl i nku 30
953 01 Zlaté Moravce
rc DPH: SK102041368o reo:
33401799
3FF AKTIVACIA POSTPAIO 64K. NEW
8.34@
8. 340
1.000 ks

NOKIA 300
Doklad : 6190VA00611/ 12
CELKOM

0.8~

11. oo

o
o

A853 196

V

Batéria:
Typ:
Výrobné č ísl o:

Nabíjačka: /
Typ:
Výrobné č ísl o:
Iné: l!ŕ

3

lf

€

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

11.00 €
CELKOM
11.00
€
KURZ EUR=30. 1260 Sk CELKOM
331. 39 Sk

Hotovosť

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

20% ZAKLDAN
CELK ZAKLDAŇ

9. 17 DAN
9. 17 DAŇ

1. 83D

1. 83

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

3

/u

.
. ...........................................................
(!' ?7-t .;!..:)
Datum
predaJa:
.

DKP:6291020413680005 SN:
TPG1100448
11/04/ 2012 12:44 C. O/Z:00010/00509 I'F'

es1acov na mob1lny telefonny pnstroJ, 24 mes1acov na pnslušenstvo (vratane baténe).
ruku na serv1sné prace. Zaruka sa vztahuJe na akosi, kompletnost a funkčnos! vyrobku. Záručná doba
doba sa predlžuJe o dobu. ktora plynie odo dňa uplatnen1a prava zo zodpovednosti za vady ai do dňa.
•~v .... VJV •' ...,V\>HIIIf ).IV VtJIOY(; Y1fVVVr'\ fJIC"-'C.IO\

2.

3.

4.

5.

6.

Obsah zaruky: Počas plynutia záručneJ doby zabezpečí predaJCa prostredníctvom autonzovanych serv1snych s1red1sk bezplatné odstranenie vád vzniknuty('h
preu~ itzat~·rne v dôsledku vady matenalu, vady suč1astok, vady konštrukcie alebo vadneho zhotovenia vyrobku. V pnpade z1sten1a neodstranlteľnet vady, ktora
bram nad nemu už1vaniu vyrobku ako vyrobku bez vady. má kupuJÚCI Za splnen1a podm1enok uvedených v Reklamačnom ponadku narok na vymenu vyrobku
ate~ ma prava od kúpnej zmluvy odstupit.
Podmienky záruky: Ak sa v zaruéner dobe vyskytne vada vyrobku. ktora nevzn1kla zaV1nentm kuPUJUCeho, bude vyrobok bezplatne opraveny za predpokladu, že:
• kuputÚCI odovzdá pn reklaméic1i platny ongmal za ručného dokladu. nadne vyplneny a potvrdený pečiatkou predaJCU,
• vÝrobok nebol poškodený mechan1cky alebo tekutmou,
• pn obsluhe boli dodržane predp1sy a postupy podra navodu na obsluhu.
• na vyrobku neboli urobené žtadne upravy. opravy alebo neoprávnene man1pulac1e,
• výrobok nebol skladovany a pouztvany m1mo teplotnych podmienok predp1sanych v navode na obsluhu.
• výrobok nenes1e stopy po skladovani alebo použ1vani vo vlhkom, prašnom. chemiCky čt mak agres1vnom prostred•.
• •'Yrobok bol odborne nainštalovaný autonzovaným 1nšta l ačnym stred1skom a kupuJUCI predloži platný lnstalačn~ protokol
Rozsah záruky: Zaruka sa nevztahu1e na poruchv vzn1knute nasledkom·
• prudkéht. nárazu spôsobeneho pádom, havanou voz1dla. v ktorom bol vyrobok na1nštalovany a pod.,
• ž1velne1 pohromy,
• vystavenia vyrobku nepnmerane nepnazn1vym podmienkam alebo nepnazn1vému vplyvu počast:l, ako 1e napr. nadmerne slnečne ž1aren1e. daiď. sneh.
kondenzat zapnč1neny prechodom z mrazu do tepla. vodná para a pod.,
• pnrodzenym opotrebovan1m v dosledku poui1van1a vyrobku vratane ubyt ku č1 up IneJ straty kapac1ty balene
Osobitny rozsah záruky pri batériách - dohoda o vlastnostiach, u če l e a akost1batérie mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnost'ou predávaneJ baténe 1e
srhopnost za• :hovat Sl rovnakú akosi ako v čase predala len po dobu š1est1Ch mes1acov odo dna začaua jeJ uživan1a, pnčom po tejtO lehote su akékorvek pre,avy
vo vlastnostiach baténe v podobe úbytku 1e1 výkonnosti už len prejavom 1e1 pmodzeného opotrebovania, čo n1e Je povaiovane za vadu batene. Na tento učel
sa považuje datum predaJa mobilného telefónu za zaČiatok už1vania batene a za zaČiatok uživama mob1lného telefónu, ku ktorému bola táto batena dodaná
KupUJUCI pre1avom záujmu o kúpu tohto mobilného telefonu spolu s baténou zaroveň preJavuJe vôru smerujucu k začatiu už1van1a baterie spolu s mob1lným
telefonom v deň 1ch predaja. Základnou podm1enkou zachovania Sl nadnych funkčnych vlastnosti predavaneJ batene počas lehotv š1est1ch mes1acov odo
dňa zač au a Jel už1van1a je užívan1e tejto batene vyluč.ne s mobilným telefonom. s ktorym 1e dodaná batéria predavana Nedodriame tejtO podm1enky zaklada
právo predávajuceho neuznal reklamáciu dodávanej baténe ako dôsledok nedodržan1a záručných podm1enok predavane1 baténe. Pre,av zau,mu kupufuceho
o dodavanú baténu s vlastnost'am1 uvedenym1 v návode sa v zmysle ust § 496 ods. 1 Obč1anskeho zakonnika povaiute za dohodu o vlastnostiach, účele a .1kost1
pr~~avan• 1batene.
Nezáručná oprava: Ak pn oprave mobilneho telefónneho pnstroja· alebo pnslušenstva bude ZIStená vada. na ktoru sa nevztahuJe záruka. kupujuc1 bude
upoz' rn ~nyna to ie 1de o nezaručnu opravu, a bude vyzvany na udelenie suhlasu alebo nesuhlasu s 1e1 uskutočnemm Po udelen1 su hlasu s vykonan1m
nezáručneJ opravy kupufUCim cenu za opravu a náhradu nákladov spOJenych s opravou hrad1 kupufUCi v plnej vyške
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