Žiadosť o prenos čísla v mobilnej sieti
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Slovak Telekom, a.s.
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ORDER ID M010046162TMSK
ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK·
Orange Slovensko, LS.
Prlevouki 6/A, 121 09 EIRtlslava
v Obchodnom reglstl1 vedenom pt1 Okreltlom allde Bntlalava 1, oddiel Sa, Ylotltll etslo 1142/B
35 st7 270
OIC
2020211748
l pra DPH

Obcllodn6 meno
Sídlo/ adresa
i ~aany

l CC
(<falej

PRIJÍMAJÚCI PODNIK·
ODCI'IOCII1e meno

1

SK202031 0571

ten "'doVZdaYII!úd pod"'k")

S dio/ adresa

Zap seny
lCO
l Zastupeny
(<falej len ·spo~ocnosr ::;~ovak

Slovak Telekom, a.s.
Karacl!leova 10, 825 13 Bratislava
Obchodn~ register Okreantho súdu Bnttstava , oddiel sa, Vlotka el• o 208 /8
35 763 48t
l OIC
l 2020273893
Kód predaJCU
Jana Pautlkova, obchodný repreuntant
let< om )

It.; pre DPH
SK2020273893
01.ZM.BYRON.PAUUI\UVA. JANA

ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
UDC:I'IOCIM meno lnllzov
1

Slcllo l mHISto p0dr11kanla
zaposu
CISIO
Reg!-.
podrlkatela
l CC
Zas~

Mesto Zlat6 Moravce
1. mlija 2, H3 01 Zlat6 Moravce

00308871
Peter Ing. Leclnar, CSc.

o

l pra DPH

2021058787

Dl

(CI•et ten "'Zla081er)

U1tupca tiadatera Jo opr6vnon9 konat' na Uklado v9PI.u z obchodntho regi stra
Z.htupca tiadatora J• opr•vnen9 konat' na úklade plnomocenstva
Splnomocnenie

O NIE
O NIE

n

Súhlasy a plnomocenstvo:
tu.dater bono na vedomie. te spoloenosf Slovak Telakom J8 oprávneN spracúva! jeho osobM údajo v rozsahu údajov uvedenych v tejto žoados~ na lleely prenesenia každého Pren&Saného člsla
tpoclfokovan61\o v t8jto Žladosti. V rama tohto spracoivaru je spoloenosr Slovak Telekom oprávneN medzi oným pootlvar teto údaje za účelom overenta splnenia podmoenok pre praneserue člsla
toadatelom u Odovzdávajúceho podruku. SpoJoenosr Slovak Telekom je taktoet oprávnn poskytnút' beto osobM údaJe Odovzdávajúcemu pOdnoku za úeelom prenesenia PrenaA&n)ich else!. Spolotnosr
Slovak Telekom bude osobM údaje spracUvat' s pou.titlm automabzovaných, eoaatoene automattzovan)ich alebo lnych ako automattzovaných prosttledkov s~vanla
Žled81el' berie na vedomie, te po prenesen! Prená§anych čl sei k spoloenos~ Slovak Telekom ako PnJima,úcemu podnoku spolotnosr Slovak Telekom
a) sptlstupnl vetejnos~ lnform6ciu o tom. te volanoe na Prenétan6 čl sla sú volanlm do mobilnej siete spoloenosti Slovak Telekom.
b) poskyltle Iným podnikom poskytUJúdm verejnú telefónnu slutbu v Slovenskej republoke a osobe zabezp&Q4úoej pravédzku centralnOj nérodneJ relerentnej databllzy prenátaných el sei v SlovenskeJ
republike, onloron6ciu o tom. te Prenátané čl sla bolo prenesent do mobíln8j soete spoločnosti Slovak Telekom.
a to vt.dy výluene na úeel ldentlfikide verejnej mobílnej telefónnej Siete spolOäoosU Slovak Telekom ako cieloVej vereJnej telefónnej soete na ureerue tanly. a to 8J v ptlpade ak ueto mobilné čl sla noe sú
;tVOf8Jnen6 v telelonnom zozname úeastnlkov spolOČ!lO$b Slovak Tolekom podl'a Z6kona 1 Vteobecných podf!Wenok. a to počas telého trviiiVa Zmluvy YO vzfahu ku kltd6mu Prenesenému člslu medzi
spoJoenosrou Slovak Telekom a toadatel'om ako UeaSttlikom spoloenoso Slovak Telekom.
Upoz.omenle:
Zru!lr túto .toadosr a Odstúpot Od zmluvy o prenose čl sla úkonom voeo spoloenosU Slovak Tolel<om je motn6 v lehote do d\IOch (2) prac;oyných dni pred dl'lom technock6ho pranosu/akbv6cie slutieb v soeb
spoloenoso Slovak Tolel<om. a.s sp6sobom uvedeným v ptlslu!ných Oaobottlých podmtenkach pra skltbu pranoSitelnosu čl sla spoJoenos~ Slovak Telekom. a s ( pre mobilnú soel')

••lu1leb v sietl spoloenoItl Slovak

Defl a predpoldadaný e. .o vý rimec akUvk l

a k orn: 17.04.2012

2Jadater bane na vodornoe . te ak sa súčasne slouto Žíadosrou neuzatv8ra 8J Zmluva

predmetom ktor8j J8 poskytovane slutoeb spoločnosu Slovak Tolel<om toadate/ovo v siMslos~ s PreM!anymt člslamt.
akbvtloa slufJeb spoloenosti Slovak Telakom prebehne et po uzavred takejto ZrM.rvy a v lehoCach v nej určených. :bedatel' teda bane na vedomie. te v takýchto ptlpedoch nemusi byl' vyU1e uvedený
predpoldedan)i defl aktr4cle dOdrtaný
TMo ŽJedost sa pove!Ufe zéroveo'l za névon na uzatvorenie zmluvy o prenose člsla YO vztahu k Prenétan)im člslam uvedetn)icn v tejtO Žledosu POdmienky uzatwrenia zmluvy o prenose člsla a
nadobudnutia 101 úewlosu. ako aj práva a povonnosu s tým súvosoace vrttane och ptlpadn6ho úrllku sa spravuJ') ptlslu!roynv ustanoveniam. ptlsMnych OIObolnýctl podmoenok pra slutbu pranosrtelnosu
čl sla spoloenosti Slovak Telekom. a.s (pre mobtlnú soet').
Prllohou a neoddeloternou súeast'ou tejto ŽoedosU aú Oaobittl6 pOdmienky pra slutbu pranosoternosu člsla~ Slovak Telekom, a s. (pra mobolnú siet'). V&etky poJmy a skratky poutltil v tejto žoadosú
m8)ú rovnak)i význam. ako pc>Jmy a skratky definované v Osobottlych podmienkach pra ~-p<eQQS~nosu čl sla spolotnosb Slovak Telekom. a. s. (pre mobolnú soet').
Zoznam pranUaných el ..l:
1. 915796260
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SlOva!< Teleltlm. a s

v z•sto>p.ill

Ja')a Paulikova. obctloclriY liepi'Rentant

Slovak Telekom dôverné
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Príloha k Všeobecným podmienkam poskytovania verejných elektronických komun ikačných služieb
prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej s iete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a k Všeobecným podmienkam
poskytovania predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy prostredníctvom verej nej telefónnej
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
(ďalej len spoločne

ako "Všeobecné podmienky")

Osobitné podmienky pre službu prenositel'nosti
(ďalej len

čísla spoločnosti

2.2

Účastník berie na vedomie, že okamihom podanoa Žiadosto sú spoločnosť
Slovak Telekom a príslušný Odovzdávajúci podnik oprávnení spracúvať
osobné údaje žiadatera v rozsahu údajov uvedených v Žiadosti podra
bodu 2.6. písm. b) týchto Osobitných podmienok po nevyhnutne potrebnú
dobu najmä na účely overenia splnenia podmienok pre prenesenie čísla
žiadaterom u spoločnosti Slovak Telekom a u Odovzdávajúceho podniku ako
aj na účely prenesenia každého čísla špecifikovaného v Žiadosti, osobitne
na poskytnutie uvedených osobných údajov žiadatera spoločnosťou Slovak
Telekom ako Priji majúcim podnikom príslušnému Odovzdávajúcemu podniku
za účelom overenia všetkých skutočnosti potrebných pre realizáciu prenesenia
príslušného Prenášaného čísla.

2.3

V prípade, ak sú splnené podmoenky a náležitosti uvedené v čl.2 Všeobecných
podmienok, uzatvorí po podaní Žoadosb spoločnosť Slovak Telekom so
žiadaterom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným číslam obsiahnutým v Žiadosti,
ak nie Je v špecifických prípadoch ~ohod~uté inak: Spoločnosť Sl~vak Te.lekom
je oprávnená do troch (3) pracovnych dno od pnjatia Žiadosti odmoetnuť Žoadosť
a prenesenoe Prenášaných čísel obsiahnutých v Žiadosti nezreallzovať v tých
prípadoch, v ktorých Je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená odmoetnuť
uzavretie Zmluvy so žiadaterom podra čl. 2 Všeobecných podmienok, najmä ak
poskytovanoe Služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu
je technocky neuskutočniterné, alebo ak žoadater nedáva záruku, že bude
dodržiavať Zmluvu, najmä preto, že je dlžníkom spoločnosti Slovak Telekom
alebo iného podnoku alebo niektorý z týchto podnikov už pred tým odstúpil
od zmluvy s nim alebo vypovedal zmluvu, alebo ak žiadater nesúhlas! so
Všeobecnými podmoenkami.

2.4

Žiadater berie na vedomie, že po preneseni Prenášaných čísel k spoločnosti
Slovak Telekom ako Prijímajúceho podniku spoločnosť Slovak Telekom
a) sprístupní verejnosti informáciu o tom, že volanie na Prenášané či sla
sú volaním do siete spoločnosti Slovak Telekom, a
b) poskytne iným podnikom poskytujúcim verejnú telefónnu službu v
Slovenskej republike a osobe zabezpečujúcej prevádzku centrálnej
národnej referencnej databázy prenášaných či sei, informáCiu o tom, že
Prenášané clsla boli prenesené do siete spoločnosti Slovak Telekom, a
to vždy výlučne na účel identifikácie verejnej mobilnej telefónnej siete
spoločnosti Slovak Telekom ako coerovej verejnej telefónneJ. soete na
určenie tarify, a to aj v prípade, ak tieto čísla nie sú na žiadosť Učastníka
zverejnené v zozname účastnikov spoločnosti Slovak Telekom podra §
61 ods. 3 Zákona a čl. 5 bod 5.1 . písm. c) Všeobecných podmienok, a
to počas celého trvanoa Zmluvy vo vzťahu k'! každému Prenesenému
číslu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Učastnlkom .

2.5

Podstatnýmo náležitosťami Žiadosti sú:
a ) označenie každého Prenášaného čísla , o prenesenie ktorého žiadater
žiada Žiadosťou,
b) osobné údaje žoadatera v rozsahu trtul, meno, proezvosko a adresa
trvalého poby1u žiadatera, rodné čisto žoadatera alebo dátum narodenia
žiadatera , číslo dokladu totožnosti,
c) oznaC:enoe Prijímajúceho podnoku a Odovzdávajúceho podniku.
Spoločnosť Slovak Telekom ako Prijímajúci podnik pridelí Žiadosti identifikačný
kód, ktorý slúži na .rednoznačnú Identifikáciu Žiadosti v ďalšom postupe
prenesenie Prenášaných čísel . V Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom označi
aj predpokladaný dátum aktiváCie služieb vo verejnej mobilnej telefónnej
sieti spoločnosti Slovak Telekom ako Prijimajúceho podniku. Žiadater berie
na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená pri
akomkol'llek ďalšom úkone žiadatera po podani Žiadosti uskutočnenom v
sú111slosti so Žiadosťou požadovať pre účely overenia totožnosti žiadatera
uvedenoe odentifikačného kódu prideleného k žoadosti.

2.6

V nadvaznostJ na podanoe Žiadosti spoločnosť Slovak Telekom v deň pnJaba
Žiadosti od Účastníka požiada príslušný Odovzdávajúci podnik o prenesenie
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti. V prípade, že Žiadosť nebola
spoločnosťou Slovak Telekom prijatá v pracovný dell, spoločnosť Slovak
Telekom požiada Odovzdávajúci podnik o prenesenoe Prenášaných čísel v
zmysle Žiadosti najbližši pracovný deň .

čl.

1
Predmet ú pravy a vymedzenie pojmov
1.1

1.2

Predmetom úpravy týchto Osobitných podmienok je stanovenie práv a
povinností spoločnosti fo:ínline "Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova
1O, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469. zapísaná v obchodnom regístn
vedenom Okresným súdom Bratislava 1. oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej
len .spoločnost' Slovak Telekom") a Účastníka, súvisiacich s prenositernosťou
telefónneho čisla v mobilnej telefónnej sieti podra ustanoveni § 48 zákona
č. 0061012003 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších
predpisov (ďalej len ako " Zákon") a Opatrema Telekomunokačného úradu
Slovenskej republiky č. Q-1912009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
zabezpečenia prenositernosti telefónneho čísla, (ďalej len spoločne ako
" Opatrenie" ). Spoločnosť Slovak Telekom zabezpečuje prenosíternosť
telefónneho čísla prevádzkovaného v mobilnej verejnej telefónnej sieti na
základe príslušných ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov a
v rozsahu a spôsobom podra týchto Osobitných podmienok (ďalej len
ako " Prenos tternosf mobilného člsla" alebo " Služba prenosltef nosti
m obilného čísla").
Odovzdávajúci podnikje podnik poskytujúci v súlade so Zákonom mobilnú
verejnú telefónnu službu v Sl ovenskej republike, ktorého účastník požiadal o
prenesenie čísla prideleného účastnlkovi na základe zmluvy o pripojeni týmto
podnikom, k inému podniku poskytujúcemu mob~nú verejnú telefónnu službu
(ďalej len ako " Odovzdávajúc i podnik"). V prípade procesu prenášania
člsla k spoločnosti Slovak Telekom podra čl . 2 týchto Osobotných podmienok
je Odovzdávajúcim podnikom podnik poskytujúco mob~nú verejnú telefónnu
službu. ktorého účastn ík podal u spoločnosti Slovak Telekom žiadosť podra
bodu 2. 1. tých to Osobitných podmienok. V prípade procesu prenášania čísla
od spoločnosti Slovak Telekom podra čl. 3 týchto Osobitných podmoenok je
Odovzdávajúcim podnikom spoločnost' Slovak Telekom.

1.3

Prijimajúcl podni k je podnik poskytujúci v súlade so Zákonom mobilnú
verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike, o využívanie služieb ktorého
prejavil záujem na základe žia dosti o prenesenie čísla účastník oného podniku
poskytujúceho mobilnú verejnú telefónnu službu (ďalej len ako "Prijl maj úcl
podni k"). V prípade prenášania čísla k spoločnosti Slovak Telekom podra
čl. 2 týchto Osobitných podmienok je Prijimajúcim podnikom spoločnosť
Slovak Telekom. V prípade procesu prenášania čísla od spoločnosti Slovak
Telekom podra čl . 3 týchto Osobitných podmienok je prijimajúcim podnikom
podnik, u ktorého Úča.stnik podal žiadosť (objednávku) pod ra bodu 3.1. týchto
Osobitných podmienok.

1.4

Prenášané číslo je telefónne číslo v mobilnej verejnej telefónnej sieti pridelené
Odovzd ávajúcim podnikom účastníkovi na základe zmluvy o pripojeni, o
ktorého prenesenie k Pnjímajúcemu podnoku tento účastník požoadal, a
ktoré je možné preniesť podra ustanovenia § 2 ods. 1 a § 5 Opatrenoa a
týchto Osobitných podmienok (ďalej jednotlivo ako " Prenášané člslo" alebo
spoločne ako "PrenUan6 čl sla").

1.5

čísla

sa rozumie každý dell od 00.00 hod do 06.00 hod. alebo od 12.00 do
18.00 hod. (ďalej len ako .č a sový rámec ")
čl.

Prenesenie člsla k
2.1

Slovak Telekom, a.s.

"Osobitné podmienky")

2

spoločnosti

Slovak Telekom

O prenesenie čísla prideleného žoadaterovi iným podnikom posky1ujúcim
mobilnú verejnú telefónnu službu k spoločnosti Slovak Telekom môže žiadater
písomne požiadať výlučne spoločnosť Slovak Telekom podaním Žiadosti o
prenesenie čísla k spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len ako "Žiadosť") na
Predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom
môže určiť aj Iný spôsob podania Žiadosti, ktorý umožni dôveryhodným
spôsobom overiť totožnosť ži adatera, pričom v takom prípade sa žiadater bude
pri podaní Žiadosti riad it' pokynmi spoločnosti Slovak Telekom. V prípade, ak
pre niektoré z Prenášaných čisel už začal proces prenesenia čísla na základe
skoršej Žiadosti, ďalšou Žiadosť o prenesenie Prená!aných čísel k spoločnosti
Slovak Telekom je možné podať len po vybaveni a ukončení predchádzajúceho
pnsnesenia už Prenášaných čísel na základe skoršej Žiadosti.
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2.7

Účastník bene na vedom•e a suhlasi s tým, že v prípade, ak
a) OdovzdávaJUci podnik odmietne prenesenie mektorého z Prenábnych
čísel uvedených 11 Žiadosti a tUto skutočnost' spoločnosti Slovak
Telekom sp6sobom dohodnutým medzi spoločnosťou Slovak Telekom
a Odovzdávajucim podnikom oznám• v lehote do dl/Och (2) pracovných
dni od pnjatla Žiadosti. alebo
b) Odovzdáva)Uci podmk sa 11 tej istej lehote k prenesemu mektorého z
Prenábných čísel uvedených 11 Žiadosti neiiYjadrí, spoločnost' Slovak
Telekom proces prenesenia Prenášaných čisel uvedených v Žiadosti
zastavi ku dňu doručema oznámenia OdovzdávaJUCim podnikom, resp.
uplynutím posledného dňa lehoty 11 prípade, ak sa Odovzdávajúc•
podnik neiiY]adrl.
Účastnlk dalej berie na vedomie a súhlasi s tým. že 11 prípade, ak uzavrel so
spoločnosťou Slovak Telekom 11 rámc1 procesu prenášama čísla k spoločnosti
Slovak Telekom ZmluiiU s lliazanosl'ou na dobu určitú a spoločnosť Slovak
Telekom p611odne pndelíla Účastníkovi k tejto Zmluve číslo z vlastnej číselnej
mnofmy, a úrove/l sa prenesenie Prenášaného či sla neuskutočnilo z dôvodov
na strane Odovzdávajúceho podmku alebo na strane Účastn íka, budú práva
a povinnosti spoločnosti Slovak Telekom a Účastnlka z takejto ZmluiiY nadne
trval' po celú dojednanú dobu vo vzťahu k telefónnemu číslu pndelenému
p611odne spoločnosťou Slovak Telekom z vlastnej člselnej množ1ny

2.8

Ž1adatel Je oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dni od podama
Žiadosti preneseme Prenášaných čísel zrušil' u spoločnosti Slovak Telekom
alebo u príslušného Odovzdávajúceho podmku a to plsomne. alebo mým
sp6sobom podla podm•enok určených tým podnikom, u ktorého ž~adatel
prenesen~e Prenášaných čísel zrušuje. V prípade. ak Účastník v uvedeneJ
lehote prenesenie Prenášaných čísel zruši. spoločnost' Slovak Telekom proces
prenesema Prenášaných čísel zastavi, 11 opačnom prípade bude v procese
prenesema Prenitaných člsel pokračovať. Na úkon Učastnika smerujúCI k
zrušeniu prenesenia mektorého z Prenášaných čísel urobený neskôr ako v
lehote do troch (3) pracovných dní od podania Žiadosti spoločnost' Slovak
Telekom nebude prihliadať. Spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhlladať am
na úkon zrušenia prenesema Prenášaných čísel uskutočnený voči spoločnosti
Slovak Telekom v prípade, ak tento úkon nebude urobený sp6sobom a vo forme
podla pokynov spoločnosti Slovak Telekom a týchto Osobitných podmienok.

2.9

Účastník udeluje spoločnosti Slovak Telekom svoj súhlas na zaznamenávame
\/Oianl realizovaných s Účastníkom za účelom zrušenia ŽIBdosb o preneseme
Prenášaných člsel Účastníkom a ukladanie Z\/Ukových záznamov z týchto
\/Oianl. tj. záznamov týkajúcich sa osoby účastníka a Jeho prejavov osobneJ
povahy, na účely evidencie a archivácie pre účely preukázania zrušema
Ž•adosb o prenesenie Prenášaných či sei spoločnosťou Slovak Telekom.

2.1O

Spoločnost' Slovak Telekom ako Príjimajúci podnik za predpokladu obdržama
potvrden.IB alebo odm1etnuba Žiadosti zo strany Odovzdávajúceho podniku
oznámi Učastnlko111 do troch (3) pracovných dni od podama ŽIBdosti písomne
alebo zaslaním SMS spráiiY na Prenášané číslo potvrdenie alebo odmietnutie
Žiadosti. V prípade potvrdenia Žiadosti a mámeho uplynuba lehoty na zrušeme
Žtadosb podla bodu 2.8. týchto Osobítných podmtenok, spoločnost' Slovak
Telekom oznámi ÚčastníkoVI deň a časový rámec realiZáCie techniCkého
prenesenia čísla, a to písomne alebo formou SMS spráiiY odoslanej na
Prenášané číslo.

2.11

Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnutia náležiteJ súč1nnosb zo
strany OdovzdávaJúceho podniku ukonči technické prenesenie Prenášaných
čí sel k spoločnosti Slovak Telekom najneskôr do p1abch (5) pracovných dní
odo dňa prijatia Žiadosti, ak nie je s Účastníkom dohodnutá dlhšia lehota na
ukončenie prenesenie čísla.

2.12

Účastník 11 zmysle ustanovenia čl . 5 bodu 5.1. p lsm. b) Všeobecných
podmienok berie na vedom~e a súhlasi s tým, fe spoločnost' Slovak Telekom
IIYkoná aktiváCiu SIM karty a začne Účastn ikov• k Prenášanému číslu
poskytoval' Služby prostredníctvom tejto SIM karty až v okamihu realiZáCie
techmckého prenesenia príslušného Prenášaného čísla medzi vereJnou
mobUnou telefónnou sieťou OdovzdávaJúceho podntku a verejnou mobilnou
telefónnou s1el'ou spoločnosti Slovak Telekom. naJneskôr v lehote podla bodu
2.11. týchto Osobítných podmienok, ak nie je s Učastnikom dohodnuté 1nak.
Vyufivame Služ1eb spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom Prenášaného
čísla je podmtenené uzavretlm a nadobudnutím ÚČinnosti ZmluiiY uzavreteJ vo
vzťahu k Prenášanému číslu.

čl.

Prenesenie
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spo ločnosti

Slovak Telekom

3.1

O prenesenie telefónneho čí sla v.mobilnej verejnej telefónneJ S leb pndeleného
~poločnosl'ou Slovak Telekom Učastníko111 k Pn)imajúcemu podmku móže
Učastnlk požiadal' výlučne príslušný Pn)ima)ÚCI podmk sp6sobom určeným
príslušným Prijimajúclm podnikom (daleJ len ako ' Objednávka' ). Ďal§ie
úkony popisané 11 tomto čl . 3 týchto Osobitných podmienok realiZUJe
spoločnosť Slovak Telekom len 11 prípade, ak v nadväznosti na podanie
Objednávky PrijimaJÚCI podn1k požiada spoločnosť Slovak Telekom o
preneseme príslušných Prenášaných čísel uvedených v Objednávke najneskôr
11 deň podania Objednávky alebo najbhUI pracovný deň , ak ObJednávka nebola
prijatá Príjímajúcim podnikom v pracovný deň.

3.2

Objednávku považuJe spoločnosť Slovak Telekom (l) za žiadost' o IIYpofenie
SIM karty, ku ktoreJ J8 Prenášané číslo v čase jeJ podan1a pndelené. z
prevádzky, a súčasne (ii) za návrh dohody na ukončeme Zmlu\IY. na základe
ktorej Je Prená!.ané číslo ÚčastníkoVI pridelené (dalej len ako " Dotknutá
zmluva"). Predpokladom a podmienkou prenesema čísla od spoločnosb
Slovak Telekom J8 predchádZaJúca dohoda Účastn íka a spoločnosb Slo118k
Telekom o ukončeni platnosb DotknuteJ zmluiiY 11 súlade s ustanovemam1
všeobecne záväzných právnych predpisov a 11 súlade s obsahom DotknuteJ
zmluiiY (vrátane príslušných Všeobecných podm•enok). Spoločnost' Slovak
Telekom 11 lehote do dl/Och (2) pracovných dni odo dňa pnJaba Objednävky od
PnJima)úceho podmku obsah Objednávky posúd1 a
a) prenesenie všetkých Prenášaných čísel uvedených v Objednal/ke
potvrdi PrijimaJúcemu podmku, alebo
b) prenesente všetkých Prenášaných čísel uvedených v Objednävke
odmietne z mektorého z dóllodov uvedených v bode 3.3. týchto
Osobítných podm.enok, a túto skutočnost' oznámi Pn)ima)úcemu
podmku.
Prenesenie čísla od spoločnosti Slovak Telekom je nezluč1telné s trvaním
platnosti Dotknutej zmluiiY po prenesen! čísla . ObJednávka Účastníka nemusi
byl' spoločnosťou Slovak Telekom zrealizovaná. a to 11 prípade,
i) ak by ukončen1e DotknuteJ zmluiiY a následné preneseme čista od
spoločnosti Slovak Telekom bolo nezlučitelné s obsahom Dotknutej
zmluiiY (najmä príslušných Všeobecných podmienok, napr. bodu
15. 15. Všeobecných podmienok poskytovani& vereJných elektroniCkých
komumkačných služ1eb prostredníctvom verejneJ mobilneJ telefónneJ
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.), alebo
u) ak by poskytnutie Služby prenos1telnosb čísla bolo v rozpore
a nezlučitelné s obsahom DotknuteJ zmluvy (naJma príslušných
Všeobecných podmienok. napr. bodu 1.7. Všeobecných podmienok
poskytovania predplateneJ vereJneJ elektromckeJ komunikačneJ služby
Easy prostredníctvom vereJnej telefónneJ Siete spoločnosti Slovak
Telekom. a.s.). V prípade, ak spoločnost' Slovak Telekom prenesenie
~renášaných čísel odmietne alebo Objednávku Účastníka nezrealizuJe,
Učestnik móže pokračovať 11 prená!anl ktoréhokol'llek z Prenášaných
čísel výlučne na základe novej Objednávky. V prípade. ak spoločnost'
~lovak Telekom Objednávku Pn)lma1úcemu podn1ku potvrdi, oznámi
Učastniko111 písomne alebo zaslaním SMS spráiiY na Prenášané číslo
podmienky ukončema Dotknute) zmluvy. Účastn ík bane na vedomie.
že 11 prípade, ak podal Objednávku pred uplynutím dojednanej doby
1/YUŽivan•a Služ.eb podla DotknuteJ zmlu\IY. 11 zmysle ktore) sa za111azal
nepretržite 1/YUŽÍvar objednané Služby spoločnosb Slovak Telekom po
určitú dobu (tzv. záväzok viazanosti) , potvrdením Ž1adosb spoločnosťou
Slovak Telekom n~e JO dotknuté právo spoločnosb Slovak Telekom
na . zmluvnú pokutu alebo Iné peňažné nároky, ktoré boli dojednané
s Učastnikom pre prípad predčasného ukončema DotknuteJ zmlu\IY.
Odmietnube ObJednávky oznám• ž1adatelov1 do troch (3) pracovných
dni od pn)aba Objednávky Pn)lmajúcl podnik. V prípade potvrdema
Objednávky oznám• Účastn lko111 Pnjim&JÚCI podmk dátum a časový
rámec pre preneseme Prenlišaných čísel.
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3.3

3.4

3.5

Spoločnosť Slovak
Telekom ako OdovzdávaJúci podmk preneseme
Prenášaných člsel uvedených v ObJednávke odmoetne z dôvodov uvedených
v § 6 ods. 5 Opatrema, a to v prípade, ak
a) mektoré Prenášané čislo nebolo Účastníkovi spoločnosťou Slovak
Telekom pndelené na užívanie. alebo
b) ak je prenesente niektorého z Prenášaných čísel obstahnutých v
ObJednávke v rozpore s Opatrením, najmä ak.
1) mektoré z Prenáianých čísel nie je alebo prestane byt' kedykorvek
počas procesu prenesenia Prenášaných čísel prevádzkovo
využlvané vo verejnej mobänej telefónnej sieti spoločnosti Slovak
Telekom ( § 2 ods. 1 Opatrema); za prevádzkovo nevyužívané
sa považuje aj čislo , ktoré JB v čase priJatia ObJednávky alebo
počas procesu prenesenia ÚčastníkoVI dočasne odňaté z dôvodu
obmedzenia alebo prerušenia poskytovania Služieb v súlade so
Zmluvou a Vieobecnýmt podmtenkaml. alebo trvale odňaté z
dôvodu zániku Zmluvy, ktorej zámk nastane pred samotným
techmckých prenesením čísla do času posúdema Ob)Bdnávky
spoločnostou Slovak Telekom na základe IneJ skutočnosb ako v
dôsledku podanta Objednávky v zmysle bodu 3.2. týchto Osobitných
podmtenok, alebo
u) niektoré z PrenUaných čísel JB používané výlučne na vnútome.
testovacoe alebo systémové účely alebo na pristup len k v1astných
službám spoločnosti Slovak Telekom ( § 2 ods.1 Opatrenta). alebo
ui) mektoré z Prenášaných čisel noe je prenositerné pod fa Opatrema ( §
2 ods. 1 a § 5 Opatrenta). alebo
tv) obsah Objednávky alebo preneseme mektorého z Prenášaných
čísel uvedených v Objednávke je v rozpore s ustanoventami
všeobecne záväzných právnych predptsov alebo s ustanoveniami
Opatrenia alebo týchto Osobttných podmtenok upravuJÚCich
podmtenky prenesenia čísel, ktoré sa prená§ajú ako Jeden celok
(napr. § 2 ods. 4 Opatrenia). alebo
v) pre niektoré z Prenášaných čísel sa už začal proces prenesen ta na
základe skoriej Objednávky doručeneJ spoločnosb Slovak Telekom
Prijlmajúcím podnikom ( § 2 ods. 5 Opatrema).

Účastník je oprávnený do troch (3) pracovných dní od podania Objednávky
zru!ít' prenesenie Prenášaného čísla u spoločnosb Slovak Telekom alebo
u Prijímajúceho podniku a to doručením písomného pre)8vu vôle zrušrt'
prenesenie Prenášaných čísel podfa Objednávky spoločnosb Slovak Telekom
alebo Pnjímajúcemu podmku alebo iným spósobom podfa podmtenok určených
tým podmkom. u ktorého žtadater prenesenie Prenášaných čísel zru!uJe. Na
úkon Účastníka smerujúci k zruieníu prenesenia niektorého z Prená!aných
čisel urobený neskôr ako v lehote do troch (3) pracovných dni od podama
Objednávky spoločnosť Slovak Telekom nebude pnhlladať. V pripade, ak
Účastník v uveden8J lehote prenesenie Prenášaných čisel zruši. spoločnosť
Slovak Telekom proces prenesenta Prenášaných čísel zastaví. v opačnom
prípade bude proces prenesenl8 Prenášaných čísel pokračovať.
Spoločnosť Slovak Telekom za predpokladu poskytnuba náležrt&J súčmnosb
zo strany Pnjímajúceho podntku zrealizuje technické prenesente Prenášaného
čísla od spoločnosti Slovak Telekom v deň a v časovom rámc1 určeným
v súčtnnosti s Prijímajúcím podnikom, najneskôr do piabch (5) pracovných
dni odo dňa pnjaba žiadosb, ak me JB s Účastníkom dohodnuté tnak.
Deň a časový rámec techmckého prenesema Prenábných čísel JB poVInný
Účastníkovi oznámit' Prijímajúct podnik. Technické prenesen~& Prenášaného
čísla sa realiZuje na základe vzájomnej komunikácie tnformačných systémov
spoločnosti Slovak Telekom a Prijímajúceho podniku.

3.6

Účastník v nadvilznosti na ustanovenie čl. 5 bodu 5.1 . písm. b) Všeobecných
podmienok berie na vedomte a súhlasi s tým, že spoločnosť Slovak Telekom
vykoná deaktlváciu SIM karty, ku ktorej je Prenášané číslo pridelené, a
prestane Účastníkovi posky1ovať vo vzťahu k PrenáAanému číslu Služby
prostredníctvom teJto SIM karty v deň techmckého prenesenia čísla pod fa bodu
3.5. týchto Osobitných podmienok.

3.7

A. V prípade, ak by mal zámk Dotknutej zmluvy nastať na základe tne)
skutočnosti ako návrhu Účastníka podaného podfa bodu 3.2 týchto Osobitných
podmtenok (napr. na základe výpovede. odstúpenia ). na takúto skutočnosť sa
nebude pnhltadať a bude sa naňu hfadoeť akoby nenastala, ak táto skutočnost
alebo lBJ úbnky by mak nastalt až po tom, čo spoločnosť Slovak Telekom
ako Odovzdávajúci podmk potvrdila Objednávku PriJÍm&JÚcemu podntku.
Uskutočnenie Iného (platného) úkonu smerujúceho k zámku DotknuteJ zmluvy
ako je podanie Objednávky podfa bodu 3.2. týchto Osobttných podmienok
vykonaného pred podaním Ob)Bdnávky alebo po podaní ObJednávky, ktorého
úČinky nastanú kedykofvek do času posúdenia Objednávky spoločnosťou
Slovak Telekom ako Odovzdávajúcim podnikom JB dôvodom na postup podfa
bodu 3.3. týchto Osobítných podmienok.

3.8

Účastník berie na vedomte a súhla.sí s tým, že s úbnnost'ou odo dňa doručeni&
Objednávky spotočnosb Slovak Telekom do dňa techmckého prenesema
~renášaného čisl~. resp. do dňa doručema odmtetnutJa Objednávky
UčastníkoVI me JB Učastnik oprávnený realiZoval' noektoré z prav uvedených
v bode 5.1. Všeobecných podmienok, ktorých obsah JB v rozpore s obsahom
Objednávky, najmä
a) me JB oprávnený požtadat' o zmenu sVOJhO telefónneho čísla pod fa bodu
5.1. písm. e) Všeobecných podmoenok,
b) me JB oprávnený požtadať o dočasné prerušeme poskytovama Služieb
podfa bodu 5.1. plsm. f) V!eobecných podmienok.

3.9

Na základe ustanovenia § 2 ods. 4 Opatrenia sa skupinové účastnícke čísla
a viaceré telefónne čísla pridelené spoločnosťou Slovak Telekom Účastnikov•
vo vzťahu k jedneJ SIM karte prenášaJÚ výlučne ako jeden celok. Spoločnosť
Slovak Telekom ako OdovzdávaJÚCI podnik s1 preto na základe ustanovenoa
§ 20 ods. 4 Opatrema vyhradzuje právo odmtetnuť preneseme všetkých
Prenášaných čísel uvedených v Objednávke z dôvodu rozporu s Opatrením v
prípade, ak predmetom Ob)Bdnávky Je žtadost' o prenesente
a) jedného alebo vtacerých Prenášaných čísel, ktoré sú súčastou skupmy
skuponových účastníckych čísel pndelených spoločnostou Slovak
Telekom ÚčastníkoVI , pnčom Účastník v ObJednávke nepožtadal o
prenesenoe vietkých čísel patriacich v čase doručema Objednávky
spoločnosti Slovak Telekom do príslušneJ skupmy skuptnových
účastníckych čísel, alebo
b) jedného alebo vtacerých Prenášaných čísel , ktoré sú ÚčastníkoVI
spoločnosťou Slovak Telekom pndelené vo vzťahu k )Bdnej SIM karte,
pnčom Účastník v ObJednávke nepoŽiadal o preneseme všetkých čísel
pndelených mu vo vzťahu k takeJto SIM karte.
Skuptnové účastnícke čísla sú na účely Prenosrtefnosb mobdného čísla a
týchto Osobitných podmtenok množtny dvoch alebo VIacerých telefónnych čl sei
pndelených spoločnostou Slovak Telekom Účastníkovi, ktoré sú využívané na
viacerých SIM kartách, ktorých preneseme JB predmetom JedneJ a teJ tsteJ
spoločnej Objednávky, ako aj množtny dvoch alebo viacerých telefónnych
čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi nachádzajúce sa
v osobitnom techmckom režtme, napríklad čísla pridelené v rámcl poskytovama
Služby Partner a Služby Mobilná virtuálna privátna stet'. Podmtenkou
prenesenia skupinových účastníckych čísel alebo čísel pndelených vo vzťahu
k jednej SIM karte je výslovné uvedenie všetkých čísel nachádzajúcich sa v
takomto osobítnom technickom režtme, resp. pridelených k jedneJ SIM karte, v
príslušneJ Objednávke. Pre prenesente každého zo skuptnových účastníckych
či sei a každého z Prenášaných čísel pridelených spoločnosťou Slovak Telekom
vo vzťahu k jedneJ SIM karte platia rovnako ustanovenia bodu 3.2. týchto
Osobitných podmtenok.

3.1O

Účastník beroe na vedomte a súhlasi s tým, že s ÚČinnostou odo dňa doručenia
Ob)Bdnávky spoločnosti Slovak Telekom do dňa techntellého prenesenta
Prenášaného čista . resp. do dňa posúdenta Objednávky spoločnosť Slovak
Telekom nebude realiZovať ntektoré z prév a poVInností uvedených vo
Všeobecných podmtenkach, naJma neuskutoční prevod zmluvných práv a
povmnostl zo Zmluvy na trebu osobu podla bodu 4.2. písm. a) Všeobecných
podmoenok.
čl.4

Ceny a platobná podmienky
4.1

Účastník Je povtnný za preneseme čísla od spoločnosti Slovak Telekom
zaplatiť cenu podfa platného Cenníka programov a služieb spoločnosti Slovak
Telekom, ak nie je dohodnuté inak. Účastník berie na vedomie, že v pripade
ObJednávky na preneseme vtacerých PrenáAaných čísel JB Účastník povinný
cenu za preneseme čísla uhradil' za každé )Bdno Prenášané číslo obstahnuté
v Objednávke. V pripade predplatených Služieb (napr. Easy, FIX) cenu za
prenesenie čísla sbahne spoločnosť Slovak Telekom Účastníkovi z kreditu
na SIM karte, prostredníctvom ktOreJ Účastník využíva Prenášané číslo, a
to pn potvrdení Objednávky, alebo túto cenu vyúčtuJe nilsledne. Účastník
využívajúCI predplatené Služby spoločnosti Slovak Telekom pritom berie na
vedomie, že vzhfadom na charakter predplatených Služteb a účtovanoe coen
a poplatkov JB poVInný mať dostatočný kredrtu na SIM karte k Prenášanému
číslu aspoň vo výške ceny za preneseme Prenášaného čisla podfa platného
Cenníka programov a služteb spoločnosti Slovak Telekom a to nepretržtte
po podani Žíadosb až do JBJ posúdenta a vyhodnotema OdovzdávaJÚCim
podnt kom; v prípade nedostatočného kredttu JB spoločnost' Slovak Telekom ako
Odovzdávajúc:~ podntk oprávnená Objednávku nezreahzovar a nepotvrdil'.
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čl.

6

Spoločn é a z.áveretné ustanovenia

5.1

5.2

Tieto Osobitné podm.enky tvoria prílohu a súčas!' Vleobecnych podmtenok
a spolu so Vleobecnymi podmienkami a Cenníkom programov a služieb
spoločnosti Slovak Telekom (dalej len .Cenník") sú neoddelitelnou súčasťou
Zmluvy o pripojeni uzavretej medzi spoločnosfou Slovak Telekom a
Účastníkom. Pojmy pouiivané v týchto Osobitnych podmienkach, ktoré tu n1e
sú osobitne definované, majú rovnakY yYznam ako rovnaké pojmy definované
v podla Zmluvy prlaluiných Vleobecnych podmienkach.
Povinnosť spoločnosti Slovak Telekom realizovať Prenositernosf mobilného

čísla sa nevzťahuje na čísla a číselné množ1ny, pri kto,Ych proces prenesenia
čl sla nie je možné realizovať z d6vodov osobrtnych ipeafik týchto čísel alebo
čiselnych množln.

5.3

Ak je v zmysle týchto Osob1tnych podmienok alebo pokynov spoločnoab Slovak
Telekom Učastník oprávnený uskutočniť prejav v6la voči spoločnosb Slovak
Telekom 1nak ako len písomne, na1mä využitím prostntedkov elektronickej
komunikácie (zaslaním SMS správy, volaním a pod), takýto prejav v6le bude
spoločnos! Slovak Telekom akceptovať len za splnema podmtenok určenych
spoločnosťou Slovak Telekom (napr. uvedenie ID kódu Žladosb, alebo 1ného
dohodnutého ldenbfikátora pre účely overenia totožnosti Účastníka a pod).
Účastník berie na vedom1a a súhlasí. že spoločnos!' Slovak Telekom J8
oprávnená pn akomkoiVek právnom úkone Účastníka uskutočnenom po podani
Žiadosti/Objednávky v súvislosti s touto Žiadosťou/Objednávkou požadovať
pre účely identifikácie a overenia totožnosti Účastníka uvedenie idenbfikačného
kódu prideleného k Žiadosti/Objednávky, a tento Identifikačný kód Žiadosti/
Objednávky považovať za jedinečný !denbfikačný údaj, kto,Y jednoznačne
ldenbfikuje Účastníka.

5.4

Akékol'llek práva a povinnosti spoločnosti Slovak Telekom a Účastníka
vYSlovne neupravené v týchto Osobitných podmienkach sa primerane spravujú
podla Zmluvy prísluinymi Všeobecnými podmienkami.

5.5

Tieto Osobitné podmienky nadobúdaju platnosť a účinnos!' 22.decembra 2010.

5.6

Účinnosťou týchto Osobitných podmienok sa rušia doteraz platné Osobitné
podmienky pre službu prenositernostl člsla spoločnosb Slovak Telekom
vzťahujúce sa na prenositernosť čísla v mobilneJ sieb , (dalej len . doterajšie
podmienky"). Konania o prenesenie Prenášaných člsel začaté podla
doterajilch podmienok sa dokončia podla týchto Osob1tných podmtenok.

Slovak Telekom, a .s.

C 2012Tower

.. . . .. ..
~

Preberacl protokol: 6190VA00614/12
DODAV A 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 : SK1 020413680
Vybavuje: Paulíkova Jana
Zmluva/Obj.:
Por., Kód toV8I'U

'Náov

1 SIM.PO.E64.2
2 MTE.HT.EXPLORER

2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB

1 48000423342

HTCC EXPLORER

1 357953048525058

-

tJ-.ESTo

BYRON
....
l

?~

Paulikova Jana

3

Prijal

Odovzdal
Odberateľ

svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený.
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Žiadosť účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb -

zmena údajov

účastnlka ,

resp. adresáta

k Zmluve o pripojení, l č. l EUI 911873654
(d'aloJ Ion "Zmluva") modzl

•• • •• •

••
ST ·C 1 str,

PODNIK
Obc:hodnt mono

SkwakTe...-om. •.s.

Skllo l achsa

Ka.ntdfjtova 10. 12113 Bratna.va
Ollchoclný "'fÍatM Olu"Hntho súdu BratloiAtva ~ oddiOI Sa. vlo1k.l tislo 201118
uns4Ct
OIC
2020Z7UtJ

Zaplsany
IJCO

Zasuip<tny
(d'aiOj Jon 'POdnlr1 a

.Ilona Paulokova, obehoclny

,...,...ntant

IC P<WDPH
01ZM.BYRON.PAUUKOVA..IANA

K6d-)CU

SK101027JIU

ÚČASTN fK . PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODN IKATEĽ

m,....

Obc:hodnt mono 1 nuov
podntl<anla
Ragistef, tislo úpiSu podnllcatola
IJCO

Skllo l

Zastupeny
(cfallj Ion
Ja

Meato Zlltt Mot'lvee
1. ~ 2. " ' 01 Zlato ~~~o......

OO SOliTI
Pet8r Ing.. Ladntr. CSc..

Ole

o

. IC pre OPH

"Učastn~1

úeastnnc tjmlo tiadam v a.ôatdea prt5ki.lnifTlL vseobecnjnn podmMinkami pre poskylovarue vere,nych slu.beb prostrednldYom mobilneJ ~e Podntk.u (d••J ..n "VMobecn6 pod~Nenky"'), o vykonanie n.utedutúelch ZI'Tliln

~

o poskytovani _.,.yc~~ Wbeb (cfalajlen 'Zmluva1

Zmena ~d*v ot&llnikll / Zmeno byclll•kalaldlo/mlutll podnikania

Novt ~d~e:
Mesto Zlaré M0<11w:e
1. m8j8 2
953 01 Zlaté Moravce

POYOdnt Odeje:

Mesto Zla!' Moravce
1 rMja 2
1 11:13 01 .aata Moravce
úea.stnfk zOdpoved.t z.a sprhnosf uYOden'feh kl~ndftklčnýeh Ud1tov.

úeastnnc tjmto potvnizuje ..te zmenou obchodntho mena!Zmenou pfjvneJ fonny zosUvaJÚ YO& Podniku zachovan' detky jeho z6v1Uy zo zmluvy o elGstuJóoe ku dftu vykonanLI zmeny. T'to ~st po jeJ lkC.ptjctJ POdnikom
bude tYOnt neoddetiternu $(;test zmluvy v zneni~ ne..skortlch zmten 1 dodatkov. \f!.elky prjva a povmnostl. ktort nMt sl) dotknut• touto Žladosfou • Jej ak.cepcjdou POdnikom. osUvajú zaehovan6 v p6vodnom zneni.
zmenu Zmluvy Podni! tjrr&o akcepUJje. zmenu v úda)oell útutnlka POCinlk o""tt na p<edlo!enom doklade

Mesto Zlaté Moravce

v zastúpeni

v zastúpen/

Jana Paullkova. obchodný reprezentanl

Pelor Ing. lednár, CSc

Slovak Telekom dOYemé

11111~1 ~1

1 ~1111

104794651A107

C 2012 Tower

Súhlas so spracúvanim údajov Účastnika na marketingové účely
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy
l

č.

911368190, SIM karta č. 8942102480004233421

. . .. . . . .
~

ST· C 1 51r.

PODNIK
Obchocln6 meno

Sl dio l adreSa
laplsaný
leo
Zas!Upeny
(á'lllejlef1-"""'""'"J8

Slovak Telekom, o.s.
KaracWtova 10, 125 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava , oddiel Sl, Ylotkl tislo 2011 /B
36713<411
2020273613
IIJI~;
Jana Paullkova, obchodný reprezentant
l KOd predaJCU

IC pre DPH

SK20202731tl

l 01.zM.BYRON.PAUUI\UVA.JANA

ÚČASTNIK · PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZJCKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodne meno l nazov
Mesto Zlaté Moravce
Sldio l miesto podn!kan a
1. mija 2, 963 01 Zlat6 Moravce
Regoster,
Up! su
Clsto
podnika tela
00308676
OIC
lCO
Peter Ing. Lednu, CSc.
ZastiJpený
Ottum narodema ' )
1 o lona
l0810j oen ·uealnii<J

l ; pre DPH
O Mut

o

l

UDELENIE SÚHLASU:
Ja. Úča$1nlk. týmtO suhlaalm aby spoločnost Slovak Telekom, a.s.. Kanldžlčova 10. 825 13 Bnlbllava (ďaleJ len ,spoločnosr Slovak Telekom·)
(1) ./ ANo
n NIE poutlvala 111018 údaje na markabngav6 účely (napr. na vyp<eeOYanie markebngových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo lnych OS()b). Tento s.:Has sa vzťahuJe na úda!e
:zlskan6 zo vSetkých zmluvných vzt'ahov medzl mnou a spoločnosrou SloVlik Telekom v zmysle vHobeenýeh podmienok vydanjoc:h spotoenostou Slovlik Telekom pre pr1slu!~ slutbuly (~
. Sprac:úvanoe na mal1<elir>goW účely") IZn. 8J na úda!•. ktor6 o Účaslnlkovl spoločnosr Sk>vllk Telekom :ziska zo zmlúv ktor6 budú uzavret6 at v budUc:nosb, -'<oa) zo zmlúv uz.avretjch v mmulosll
a zahMa identlftkačné kontaktn6, pre'*lzkov6 a 1n6 údaja. ktor6 spoločnosr Slovak Telekom :ziska v sUv!slosb s poskytovanim slutleb (napr. dobe IMinll zmlúv druh programu slubeb aktrlovan6
slutby, oqem previdzky, mnou volaM telefónne čisla). s výnrnkou mOjho rodn6ho čista čista 1denufikačného dokladu alebo 1n6ho dokladu toto1nosll !IAtnej pr1slu!noslla výike 1110fteh ne<t\radených
Uvazkov Tento súNas sa vzt'ahuje SJ na údaj o dátume mOjho narodenia a na údaj o motom pohlavl (mutnena) uveden6 vyU.e v tab<lke Slovak Telekom m6te na zéldade poskytnutého dätumu
narode<"ia spraeúvat' na marketingové úeely aj údiiJ o motom veku. Zärovefl s.:Haslm. aby ma spoločnost Slovak Telekom kontaktovala pre úeely pr1ameho INII1<ebngu produktov a slubeb spoločnosti
Slovak Telekom a nyeh ostlb n&jmll prostradrJctvom volania, automatJekYch voladch systemov, zastetanta eleklrontek8J po!ty, ~SMS a MMS Súlias pocfa tohto bodu trvá oo uplynutia 1 roka
po zäroku lltetkYch zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom.
(1) n ÁNO
./NIE poskytla úd3Je o mne v rozsahu uvedenom v bode (1) spoločnosu Zoznem. s.r.o Zoznam Mobtla s.r.o.. PosAm. spot. s r.o .• a á'al!lm de61Skym spotoenosbam s~u Slovak
Telekom. Tieto osoby mótu poutlva!' poskytnuté údaje na markebngO_.. úeely uveden6 v bode (1) (!Zn. aj na vypracovanie markeungových ponúk a kontaklovarie votanlm alebO etektrontekou po$tou)
a to po dobu 1 roka po tom, eo tm budú poskytnuté. Podmtent<y poskytnutia údajov sú
aj vo viaobeatYch podmlenkaeh vydanych spolotnosrou Slovak Telekom pre prtslu!nú/6 slutbuly
(et*"<>k Poskytovne údaJOV)
Spolotnoll' Slovak Telekom m6te poutlvar mote údaje na markeungov6 úCety za podmienok uvedenych vo W8obecnýeh podmienkach vydaných spoloCnosrou Slovlik Telekom pre pr1slu!nU/é slutbuly, v
pr1slu6ných pt6vnych predpisoch a v súlade s rnojlllli s.:Hasml. ak sú podmienkou sprac:úvonla. Berlem na vedon>te, te posky1nube údaJOV a súhlasov podra bodov (l) a/alebo (ll) vy!!1e na Ich sprac:úvante
na markaungo_.. úeely je dobrovofn6. Tieto súhlasy m6tem kedykor\lek odvolal' preravom vOla doručeným s~u Slovak Telekom.
Beliem na vedomie. te m6tem spoloCnosf Slovak Talakom potiadaf o lnfonn8du. Ilko sa moje údaje poutlvajU. Detaíln6 vymedzenie prav obsahuje §20 zékona o oc:hrana osobných údaJOV a sú bltU1e
tpeafikovan6 aj vo vteobealyeh podmtenkaeh vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre pr1slu!nú/é slutbuly(&nok Poučan1a o prévaeh CIOiknut8J osoby).

uvedw

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžlVANIA ÚDAJOV:
1) ňadam o vytlenonle z dablbázy pre zasielanie reklamných lnform;cu cez"'):
./SMS
./ MMS
./ Telemarkauno (volante)
./ l.Jsty, lelál<y zaSielané po!tou

./ ~WN~Ii

./ Obsahove SMS- Slldby mobtlnej zábavy

./ Ponuky vo faktúre

2) ňadam"):

./ aby".. spoločnosf Slovak Telekom nezaSielala reklamné ponU<y a lnfe>rmaeie týkajúce sa ptOd<ärtov a slutJeb tretieh strin

Mesto Zlaté Moravce
v zastúpeni
Peter Ing. Lednér, CSc.

') na zél<lade poskytnutého údaju o dátume narodema m6te byC spracúvaný ar vek útastnlka
-) označenlm prtslu!ného pollet<a Útastnlk vyjadNJ&. te si natelá byl' kontaktovaný danym kanálom alebo s danymt ponukami
"') doplni sa obchodn6 menoln8Zov, meno a prieZVIsko. tunkaa, podpis a ~tka podpisUJúceho

Slovak Telekom dOvemé

1 111111~111047946500196
1 ~1 11 1 1 1 1 11111111

C 2012Tower

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

• • • • • •

uzavret* podfa z8kona č. 35112011 Z.L o elektmnod<jch kO<TUlrkáoách v zneni nesl<O<ilch pnldposov
(d'oloj Ion "Zmuva") modzl

••
ST

.c 1 str,

E111denčn<! e!slo zmluvy ...........................

PODNIK
OI>CIIOIInt meno
K.anctbtova 1O, U5 U Brattslava
Obchodnj' ,..,.•ter Okreln61\0 aúdu Bratte&.va&. odd_, Sa. vlo1U tíslo 2:011/8
U 7lJ 411
Dl
202027UU
' IC poo DPH
Jani Pa~llova. obchodný ,.prezentant
Kód precliJCU
01-ZM.SYRON..PAUUKOVA.JANA

SkiiO/od<ua

Zlplsaný
l lCD
Zlstuponý
( IOIOjiOn.,._,il<")o

SK202027Utl
K6d Uoävo

C0020

ÚČASnliK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
()t)ch0dn6 meno 1 ntzov
Sldlo l mloSio po<lnikonio
Regltter, ellto dpisu podnlk.atora

Me110 Zll• M or.v~
1. m~ 2, KS 01 Zlot6 Moravce

IICO
ZastUp.enj'

00301171
Pahlr Ing. LAdnir, CSc.

l IC pre DPH

OIC

(ó'oiOIIOn ·ucasrnik1

ADRESA ZASIELANIA PiSOMNÝCH USTIN
OOchocln6 m.no alebo ni.z.ov
Ulcosupeislo

1 . m~ 2

PS

K301

SPÔSOB FAKTURÁCIE:
Poslry1ovon• oleklronid<oj formy lalttuty ( oleJ IOn "EP) no tntemetovej s
tante na emailoVú Mtresu
Nte

no

nkl octniku

AKTlVOVANÉ SLUŽBY
./CUP

1 Roamift9

./ MMS

/ Hotif. SMS o uhrade falrtury

./ CU!t

Slutba; Euro Roaming
./ Juytllttu
Jazyk: SJ

./ Nollf, SMS o YJSAVInl lolrtllry

./ Kontto&o rät v EU
l.Jmit: 50

1 PovolenM medz.Wfodnjch hovorov
, 2uodom o ZVEREJNENIE

Notíf'dliclo: IO%

l)do,ov v tozname .Wrnil<ov a .,format.IIJ a.tbo2l

......

./ taadam o NEZVEREJNENIE Udatov v zozname ueutnikov 1 lntormatnej 51u!be2)

2) lnfotm,cla o mo1notti rnrejftovania Oct.jov v zozname ut.utnikov a infonnatn•J 1lutbe:
út.estnlk vere~ej tetefónnej slu!b)' rM pr6vo uplsat sa do verejMho teltlfóMel'lo zoznamu a na sprístupnenie svotich UdaJov poskytovaterom lnformatnjch sJutleb o telefónnych člsladl alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu .
teaet6nne tlsiO pridekM Ueastnlkovl nalikllde Zmtuvy a údaje o ÚčastnlkOvt v roz.sehu ~ meno. priUVI$ko e ld,..SI trva.,.ho pobytu v ptfpade fyzicktf osoby· nepodnlkaleta, li) obchodn6 meno a mesto podnikania fyzickej osoby
• podndtltefa, IU) obchodn' meno alebo n•zov • skUo v prtpade J)f'tvnK$.tJ osoby. V prlpede osobknej dohody s Podnikom mM:u byt' zvere~neM aj ctaliil \Jda;t urten• ôtutnfkom, ak sú ...tevan'"6 nl UC.Iy teletóf'lneho zoznamu
V pópade 111dosti o zvereJnen._ UdtjOv drovei\ útastnik berie na Yedomle a sUhlasls podmienkami zvere!nenll uYOOenYml.., prillulneJ tasal Vi.eobecnych podmienok. uprawJUcej podmienky zvere;flownla uda;ov úWtnlkov v
~e•tónnom zozname 1 informat.ných ilu!b6ch

-ho

MOBILNÝ TELEFÓN

l Tye

l HTC E>plo,.r

lolefOnu

l \l'fn>l>ni tišlô (IMEl)

l 357ta3041525051

VI"Hl.ÁSEHIE UčASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU : \l'iNUUJ8m . te som sa zi>ZI'IImll so V$e0beet>ymr ~ pre poskytovanoe vore,nych llubeb prostre<Wctvom rnc>blhej ~Jela PoclnoJw (ďalej 111 len
'V~ podrnier4cy"). s -lnýfro poclmlenkanw skáieb ali iCh Podnik vydal pre llutby IC!cri potodujem - a t (d'alej len .ol0bt1ne podmrenky") • Cennlkom ktcri sa alio , _ . , . , _ . sútastr leJIO
Zmluvy ZIVizulem dodrt>avll\' Svojim podpi som porvn!zUJt!m Q) pr...- Vieobea1ýc:h podmoenoli. OIObrtnyc:h podmoenok, Cennika l vyute tpeafikOY-J SIM karty (íí) te Sl zAvlzne objedn6vam v tOJIO Zmluva
ipoa~kovanéllutby Podnlku (ďalej aj len .Siuiby"), f>~~11e oa zavlzujem nadne a včas plnil' vietky povrmosti vyplýv11úce z lejto Zmluvy. dodatkov k Zmluve, Vieobecnyc:h podmieno!< a oiObMyc:h poclmoenol< Ma)mi
n.rJne a va. plal>l' cenu zo ai<Uv"='u a poskytovonre Slubeb, (rv) ali som ako Ufas1nfk preirel z utlvanro llutby Easy na u!Jvanle postpaldových llu!Jeb Podnrku s ponechaním sl SIM karty a rotalómeho tisla.
disponujem SIM kartou s prideleným lofelónnym flslom lllk ako je blitire lpea~kovw v 1ebull<e podla tejto Zmluvy, klorá ml bola odovzdan• Podnikom v rjmd poskytovania llutby Eaay.
SUhlasím s poskytovanlm Eleicttonk:kOJ lormy laktú!y (ďalej Ion EF) podl1 Vteobecných podmrenok • Cannlkla zkoveli a súhlasím s poskytovonlm EF prostrednlctvom lnlemelu sprislupnenlm na 1ntometovet stránke
Podniku· benem na vedomltr, ta na moru !>adolf Podnik zároveň zaSietl EF na mnou urtenU ~HM~IovU edresu a !a v prrpade poskylovanra EF ml n - zo slrany Podniku z.asJotw plsomroo vyhotovw laktura.
MIESTO POSI(YTOVANIA SLUŽIEB A CENA: MIIStcm poskylovanra Slutleb je ÚZimla Slovenskej republiky podla tpeaftkáoe obsiahnutOJ vo Vteobecnyc:h podmlenklch.. Cena Zl poskytované Slu1by je stanoveni
Cemlkom. Ztnalva nadobúda platnosť a úbnnost' dl\om podposu oboma zmluvnyml snnarnr. ZmlUVa sa uzatv.,.. na dobu neurt>iú. Zmluvu ja mo!né rnenrt' 111111torYm zo sp6oobov ..-yc:h v leJIO Zmluve
Vleobecnyc:h ~alebo Catlniku
Zmluvne strany sa Utoveň dotlocll te ku dfoJ uzavreoo lejto Zmluvy sa v plnom rozsal'll 1\W platnosť a Ubmost Zmluvy o poskytovani slubeb • Slu!IM lnlemat Non•top uzavretej vo vztahu k vyUia ipec:Jfikovillll8J
SIM " - medz> znWvnyml snnamo dl\a
Ak Učastnrk pred lllaVretím tlljiO 'ZIMNy vyutrval Slu1by Podniku proslr-lctvom vyiile špeCifikovanej SIM klny na základe p6vodnej zmluvy o poskytovani var8JOYc:h llutleb. zmluvn6 s>rany sa tymto zároveň
- · t a p(>voclni zmlUVa o poskytovani verornyc:h sluheb (v ZMni vietkych Jill dodatkov, zmren a clopnenl uzotv.....,yc:h b u1 v prsomnej lorme alebolnal<) sa v celom rozsahu nahrádzo touto Zmluvou Zánikom
p6voct>oj zmluvy o poskytovani verejnych alutleb vlak nezo11kljú Mtoky z.mluvnyc:h strin ut vznllcnrri z p6vodnej zmluvy o poskytovani verejnyth slu!>eb, klcri zostivlju zachované aj po tänlku (nl!ml prevo
Podnrku na úhradu Slutleb poskytnulých Účastnikovr na zaklade p6vodnej zmluvy o posky1ov..,l -yc:h slutoeb ako 111 )rivo Účastní kl rotdiiTIOvat s)rivnosť Uhredy •lebo kvalrlu poskylov..,yc:h Slutleb na
Uldade p(>vodnej zmluvy o poskytovani veresných slu:fleb zo podmienok uvedenych v Zákone a Vieobecných podmrenkach)

res

v pnpade , ali Úfastnil< pred uzovretlm leM Zmluvy vyutrval Slu1by Podnrku prostrednlctvom vyU.a tpealikovanor SIM kany na z8J<Jade p6vodnej zmluvy o poskytovani -orných sJu!>eb. 1c1or11 v zmysle prlslldnýcll
)rivnyc:h predpisov zaniklo ako "'"'"'zmluva alebo zanrklo na záldade Iných pr"'"yc:h skutofnostJ (" " ' - lkutočnootl uvedených v tlljiO Zmluvo), Úfastnlk berle na vedomie a s..nlasl s tym te Podrok m6že po
uzovreiltojto Zmluvy odovz~ Utoootnlk0111 do u!Jvania rovnakú SIM kMtu vyllle ipoallkovanu spolu s rovnakym pndelenym telelónnym flslom, kl<ri Úfastnlk u:trval n• zAldade p6vodnej zmluvy o poslcytovanr
Verejnyc:h slu:trab.

•bo

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU úeASTNIKA (ak ja Útaslnlk zastúpen~): Vyh)a$<4am.

Utaalnika alebo na zMdade ..",.

te som opr8vnany koni!\' v m - a na účet Účaslnlkl na zMdade Pl...,.",.r,o s~11a s unodne ovenonym podpisom

~ zAldade rozhodnut>a ltätneho ~

V Zllllých Moravciach, dňa 11 8Rt'íla 20\2

?~

Slovak Telekom a s

3

Mesto Zlaté Moravce

v zastúpen/
Jana Pauhkova obchodný reprezentant

Peter

v zastúpeni
Ing Lednár. CSc

02012Towar

Slovak Telekom dOvemé

104794650Z112

Dodatok

• • ••• •

k Zmluve o poskytovani verejných služieb •

uzll\ll'etý poá"a zikona e. 35112011l..L o elel<tronlckYch komunok8cu\ch
t. e. 911368190, SIM karta e. 8942102480004233421
len "Ooclatolc")

v zneni neskMich predpisov

l""'"'

••
ST -C 1 str.

PODNIK
SloYú Telekom, ....
K.lt11d.l OVI 10.125 U Bra1islava
Obchodny Ngilter OluuMho s udu Br~~hst.va l, odd
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TABUĽKAČ 1
Progtatn slutlol>
Typ MT.Otto.. zarieclonlo
Molamtlna kúpna cen• za IofT.Otto..,.....,_
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' \IYrOI>M tislo (IMEIIEUI)
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Mlnlrt\alny DtOOillm SJubab

RELAX lG

Podnik a Účastnlk uzatvérajú tento Dodatok, kiOtým sa Zmluva o poskytovani vere)nych slu!1eb uzatvorenú vo vzťahu k t.~IM karte s ~stom uvedenlm v zahlavltohto Dodatku meni a upra1!4e v rozsahu
a spôsobom uvedenym v tomto Dodatku (ďale, len .Zmluva'). Ostatne ustanovenia Zmluvy klor6 n1e sú t'fmto Dodatkom doll<nuté zosl8vaj0) v platnosu bez zmeny
1.

Predmetom tohto Dodatku Je

a)

akllvtc:ta PI"09"'""' Slutleb uvedeiMho v W>ullte t . 1 tohto Dodatku a to vo vzťahu k SIM kane uvedene, v zahlavl tohto Oodatku, resp, k IneJ SIM karte. klor6ju bude v budUc:nosu nalndzovat
(dalej len "SIM karú1 s tým. te Účastnlk ,e poYIMý zaplaUt aklrvatny poplatok za ~u SIM karty uvedeny v tabulke e. 1 tohto Oodatl<u

b)

zév&zok Účastnlka nadne a vtas planr oenu za zriadenie a posl<ytovanoe Slu.beb Podnoku po<ra zvoleného progtamu Slu.beb a dodltiavat SVOJ& powmosu v súlade so Zmluvou t'fmto Oodatl<om,
V!eobecnym1podmienkami pre poskytovanre V&reJnVch slutreb prostrednlctvom mobilnej siete PodNku (dalej len •Vteobecné podmienk'{"), CBnnlkom pre poskytovanre slutleb Podniku (dalej len
. Cennlk"') a zévszok Účastnlka zapla~! Podniku admlnlstratlvny poplatok v súlade s CeMikom za vykonanie admlnlstratlvnych alebo technlckych zmien v systémoch Podnoku v súvrslosu s uzavretim
tohto OodaU<u k Zmluve. a to vo vy!ke 3,ta Es DPH (d ai"J len ..Admlnrstradvny poplatok"'). pntom AdmlniStratlvny poplatok bude Účastnlkovr vyuttov&nY v prveJ fakwre za Stutby vystavenej Podn1kom
a dolučaneJ útastnlkovr po podpise tohto Dodatku k Zmluve. ak sa Účastnlk s Podnrkom nedohodne mak Účastnlk n1e J& povrnný zaplaut Podnrku Admrnrstratlvny poplatok, ak sa uzatvána Oodatolc
(i) súčasne s aktrvádou nove, SIM kany. kedy sa účtuje prisluitrŕ ak!Natny poplatok, (o) pt1 prachode zo slutby Easy na NekiOtý z mesatnych programov kedy sa útiUJe poplatok za prechod v S(jade
s CeMikom. Účastnlk podprscm tohto Dodatku vyhlasUJe te bol obozn8mený Podnokom, te aktuálne 1nfonn6cle o platnVch cernlch za Stutby l" možné zlsl<.lt' v akluälnom CeMiku dos1IJpnom na
www.-om.sk alebo lll8J ln«etnetOV"' stnrnke Podnoku klor6 JU v budúctlosb nalndl a na predaJI'Ých mrastach Podnoku.

c:)

zévazolc Podniku zabezpečrt Účastnlkovr pred8J zravneného mobilného t~. kiOtý je b11Ure ~kovanV v tabull<e e. 1 (dalej len "Mr), Účastnlk bene na vedomie. te MT 1e v ta se jeho predaja
Účastnlkovr zakôdovanV len na pou!1~e so SIM kartou Podn1ku a te bude odkôdovaný na základe plsomnej tladosn Účastníka po uplynuli doby vrazanosb podl"a tohto Dodelku a po Uhradenl poplatku
poďa platného CeMika Podn1ku Účastnlk SVOJim podpisom zárove~ potvrdZUJ& prevzetre vyU1e ~kovWho MT

d)

závazOk PodNku poskytnút Účastnikov!. klary v suvrslostl 1 t5'mto Oodatkom má akuvovaný program Slu.beb Relax 100 v spoJeni s prevzallm zévázku vrazanosu v zmysle taburl<y e. 1 tohto Oodatl<u
vo vzťahu k SIM karta, zraw vo vyIke 50% z ceny mesatného pauiálneho poplatku progtamu Stutreb aktrvovaneho týmto Dodatkom. a to počas doby od uzavreua tohto Dodatku do uplynuba doby
vrazanosti dohodnutej týmto Dodatkom. Natok na poskytovanie zravy z ceny mesaä1ého pauUU!eho poplatl<u po<ra ~vety zanokne ak Účaltnlk počas doby poskytovan.. zlavy po!lada
Podnik o zmenu alebo prerusenie poskytovania Stutreb alebo o deaklrváau programu Stutreb aktrVOVan6ho týmto Oodatl<om. pntom tento nárok opitovne nevznrkne ano v pripade ak Učastnlk
opatovne pobade Podnik vo vzťahu k SIM karte o aktrvklu programu StutJeb akuvovan6ho t5'mto Oodatl<om, Účastnlk bane na vedomie a sUhlasl s tým, te zraw poskytnutú na Hldade tohto bodu
Dodatku noe Je moW potas J"J poslcytovanra vo vztahu k SIM karta kombinovať a súčasne vyutlvar s akoukofllek 1nou zravou alebo akaovou ponU<ou Podniku, ak z vyslovrt'fch pokynov Podniku
nevyplýva nrečo Iné. Za z.:rttovaae obdobie trv8júoo ku d~u účrnnosu tohto Dodatku Podnik poskytne prislulnú zlaw z alikvotnej časn mesačného pau!álneho poplatku uttovane, za obdobie od
útlnnosti tohto Dodatku. v pripade unku narolcu na poskytnutre zlavy podla !ohlo pi smena Dodatku. naJneskbr viek po uplynuli dOby poskytovan,. zlavy. bude Podn1k poskytoval Účastnlkovr program
Slu!Jeb aktrvovany tymto Dodatl<om alebo Účastnlkom zvolený 1ný program Slu!Jeb za llandardnú cenu podla Cennlka platného v čase poskytovania ptlsluiného programu Stu!Jab Doba poskytovania
zlavy podla tohto plsmena Dodatku sa v pripade praru$enra alebo obmedzenia poskytovania Slutreb Podnrku poskytovaných Účastnl kovr vo vztahu k SIM kene nepr&<UuJ8 a uplynie dOOm. klary by
bol pollednym dtlom doby posl<ytovanlazfavy v pripede, ak by k predmetnemu praNtenou alebo obmedzenru poslcytovanra Stutreb nedoilo
Účastnlk sa zavazu1e. te po dobu viazanosti uvedenrl v tabull<e e. 1 tohto Dodatku (dalej len .doba vrazanosb") nepo!lada o vypqenre SIM kany z prev~ a te sa nedopusU takého konan1a a ano
l1e\.ITIO!nl takt konanre na záldade ktorého by Podniku vznddo prava zru$1f Zmluvu odstúpenlm od n8J alebo prava vypovedal' Zmluvu z dOvodov po<uier\1a povrnnosn zo strany Účastnlke za !radost
o vypof8fll8 StM karty z prevádzky sa pntom povatu)e Mim& yVpoveď Zmluvy zo strany Účastnlka badosf o Jllf vyPOJene v pripade straty alebo krádete SIM karty. ako aJ odstirpenre Účastníka od
Zmluvy z Iného dOvodu. net J8 po<utenre povrnnosU na strane Podnoku. Účastnlk zérove~ bene na vedomre a súhlasi s tým te (l) počas doby vrazanosn nem6te pobadal vo vztahu k SIM karte
uvedenej v zétllavltohto Dodatku o akUv6cru alebo o zmenu aktrvovaného programu Stutreb na program Slutreb 1Tanfl Okrem prfpadu ak sa Jedná o zmenu u! aklrvovaného programu Slubeb 1Tanff a
za splnenra podmienok stanovených Podnokom (rr) počas doby vrazanosU nemote po!ladat vo vzt'ahu k SIM karte uvedene, v zéhlavltohto Dodatku o aklivaciu alebo o zmenu aktrvovaného programu
Slu!Jeb na program Slutreb Podra Seba. okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu u! aktrvovaného programu Slu!Jeb Podra seba a za splnenie podmienok stanovenych Podnikom Podnok a útastnlk sa
~ te za tladost o vypojente SIM karty z pravádzky podla tohto bodu Dodatku sa pova!u)e 8J !Iadosť Účastnlka o preneseN& tele!Onneho ~sla uvedeného v záhlavl tohto Oodatku od spototnosb
Slovak Telekom. a. s. k Inému podniku poskytujúcemu -e,nú mobilnú telefónnu slutbu v Slovenskej republik& S ohl"adom na predmet plnenra uvedenV v bode 1 tohto OodaU<u, osobitne s ohl'aaom
na závazok Podn1ku zabezpečit' Účaltnlkovr pn>daJ zravneného MT podla bodu 1 plsm. e) tohto Dodatku a Podnokom poskytnutú zravu z kúpnej ceny Ml sa Podnk a Účastnlk dohodiL te po dobu
vrazanosb uvedenú v tabulke e. 1 tohto Dodatku Účastnlk nepobade o prenesanre ~sla uvedeného v zahlavltohto Dodatku od spototnosb Slovak Telekom. a s Účastník zárove/\ bene na vedomie a
sUhlasls t5'm ta v prfpade poru&erna dojednana uvedeného v predchédza)úce) ~e ,e v S(jade s t'fmto bodom Dodatku
utvad1ť Podnrku zmluvnú pokutu uvedenú v tabull<e t , 1 tohto Dodatku

povrmv

Účastnlk beNe na vedomie. te Podnokom poskytnutá vy&ke zlwvy z kúpne, ceny MT J8odiiW v závrslosu od zvoleného programu Stu!Jeb. ú tastnlk sa zavszuje, te po dobu vrazanosu uvedenu v tabull<e
e. 1 tohto Dodatku nepožiada o akUvllcru alebo zmenu programu slutleb na program slutreb s ntälm mesačnym poplatkom, ako mt mlnlmélny program slutreb uvedený v tabull<e e. 1 tohto Dodatku
4.

v pripade poru&enla zéVSZku útastnlka uvedeného v bode 1 plsm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3tohto OodaU<u. v dOsl- u Collo dOjde k nrlslednému vypojenlu SIM kany zo strany Podn1ku

J&
Účastnlk povinný uhrad1r Podn1ku zmluvnú pokutu uvedenú v tabull<e 1.V pripada tladosu Účastnlka o vypojenoe SIM keny z prevlldzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku Je zmluvné pokUta podla
badosb o vypoJenoe SIM karty z prevlldzky Podniku

e.

predchédz~úcej vety splatná okamihom doNčenra

5.

Tento Dodatok 1• p1atny a úelnný dr'lom Jaho podplsanra zmiiM"Iýmr stranamr Tento Dodatok sa uzatvara na dobu urertu a to na dobu vrazanosn uvedenú v bode 2 tohto Dodatku ktora sa v
pripede prenrtana alebo obmedzenoa poskytovanra StutJeb Podniku na záldade !radost Účastnlka alebo na z6klade vyubUa prava Podniku preru&rf alebo obme<IZJt Účastnikov! poskytov"""' Stutreb
vyplj'Va,úceho z prisluiných právnych predpisov alebo V!eobec:nVch podmienok. automaticky predlb o obdobia zodpovedajúce skutočnému trvaniU pran~tenia alebo obmedzenia poslcytovanra Slutreb
Podniku. V pripade ak po uplynud doby V~aZanosn podla predch6dz~ vety tohto bodu Dodatku útastnlk polallóJje vo vyutlvanl Slutreb l J. ak nedo!lo k ukontenu Zmluvy rneklorym zo spOsobov
ukontena Zmluvy ku dflu uplynuua doby vrazanosu. Slutby v r8ma dot'lo<*'rutého pmgramu Stutreb alebo programu Stutreb zmeneného v súlade s dojednanlm uvedeným v bode 3 tOhto Dodatku
ako aj vtetky Slutby aklrvovaM vo vzťahu k SIM karta popri Slutbéch v rémcr dohodnutého programu Slu!Jeb budú Účastnikov! poskytované na zéklade Zmluvy na dobu neurti!U za &tandardnych
podmienok spoplalllovanla t'fchlo Slutleb podla platného Cennlke. ak nebolo zmi1M1ym1stranami vyslovne dohodnuté Inak.

6.

Zmluvné strany sa dohcxll , te v pripade zmeny sadzby dane z pnd&rreJ hodnoty J'I_Podno~ý ktorukofllek z konečnYch aen slutreb Podniku upravrt tak. te k zaldadu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pndan&J hodnoty aktu8Jnu v čase vznrku daflovej povrnnosb ~
~

7.

Tento Dodatok tvori neoddelilalnu .ueur Zmluvy

O

v Zlatých MonWclach, dl\a 1~ 2012

l Je4

"''

SJo~41<Te181«1m a.s

v zastúpeni
Jana Paul1kova, obchodný reprezentant

Mesto Zlaté Moravce

3

v zastúpen/
Peter Ing Lednár CSc.

Slovak Telekom d6vemé
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. predaJa:
. ......
/1:......
P/1: .............................................
.iv.f.U
Datum
.

DKP:6291020413680005 SN:
TPG1100448
11/04/2012 13:59 C. O/Z:00013/00509 1·r
~stacov na mobilny telefonnv pnstroj. 24 mestacov na pnslušenstvo (vratane batene).
·uku na serv1sné prace. Zaruka sa vztahuje na akosť. komplet nosi a funkčnos! vyrobku. Zaručna doba
joba sa predlžuje o dobu. ktora plynie odo di\a uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady ai do dria.
. r.v

2.

3.

4.

5.

6.

J' "Uf.IUJU'-' f.IVVIIIIIY IJV UIJI elY~ vyiUUUI\ ~leV lial.

Obsah záruky: Počas plynutia zaručnej doby zabezpeči predajca prostredntctvom alllonzovanych servísnych stred1sk bezpla!ne odstranente vad vzn1knutych
preukazaterne v dosledku vady matenálu. vady sučtastok, vady konštrukcte alebo vadneho zhotoven1a výrobku. V prípade z1sten1a neodstrántteľneJ vady. klara
bráni nadnemu uiivaniu vyrobku ako výrobku bez vady. má kupuJÚCI za splnema podm1enok uvedenych v Reklamačnom ponadku narok na vymenu vyrobkt..
alebo ma právo od kúpnej zmluvy odstúptt.
Podmienky záruky: Ak sa v záručneJ dobe vyskytne vada výrobku, ktora nevzn1kla zav1nen1m kupuJÚceho, bude výrobok bezplatne opraveny za predpok·adu. že·
• •UPUJUCI odovzda pri reklamaci1 platny ongmal záručného dokladu nad ne vyplnený a potvrdený peČiatkou predaJCU,
• vvrobok nebol poškodeny mechantcky alebo tekuttnou.
• pp obsluhe boli dodržané predptsy a postupy podľa navodu na obsluhu.
• na vyrobku nebolí urobené ž1adne upravy, opravy alebo neopravnene fT'an1puláe;1e,
• vyrobok nebol skladovaný a použtvany m1mo teplotnych podmtenok prcdplsanych v navodť na obsluhu
• vyrobok nenes1e stopy po skladovani alebo použivant vo vlhkom. prašnom. chemtcky č11nak agresívnom prostredi.
• vyrob< 1k bol odborne namštalovany autonzovanym inštalačnym stred1skom a kupuJUCI predloži platny lnštillačny protokol
Rozsah záruky: Záruka sa nevztahuJe na poruchy vzniknuté nasledkom:
• prudkého nárazu spôsobeného padom, havanou voztdla. v ktorom bol vvrobck na1nštalovany a pod ..
• ž1velnet pohromy,
• vysta\·ema vyrobku nepnmerane nepnaznlvým podmtenkam alebo nepnazn1vému vplwu počasta, ako 1e napr nadmerne slnečne zíareníe, dažď, 5neh,
kondenzát zapnČinený prechodom z mrazu do tepla. vod na para a pod.,
• pmr idzenym opotrebovantm v dôsledku použ1van1a vyrobku vrátane ubytku č uplneJ straty kapac1ty batene
Osobitný rozsah záruky pri batériách - dohoda o vlastnostiach, účele a akosti baténe mobilného telefónu: Výrobnou vlastnostou predávanej batene JO
s~..hopnust zachúVaľ si rovnakú akost ak. ~čase predaJa len po dobu šiestiCh mes1acov odo dria začat ta 1e1 ui:ivama. pnčom po teJtO lehote su akekoľvek pre,avv
vo vlastnosuach batene v podobe ubytku jCJ vykonnosu uz len prejavom JeJ pnrodzeného cpouebovan1a, čo n1e 1e povaiovane za vadu batene. Na tento účel
sa povaiu1e dátum predaja mobtlneho telefonu za začtatok už1van1a batene a za začtatok užtvanta mobilného telefónu, ku ktorému bola tato baténa dodana.
KupuJUCI prejavom záujmu o kúpu tohto mobilného telefónu spolu s batenou zarov.::ti preJavuje vôľu smeruJÚCu k začat1u užtvanta baténe spolu s mobtlnym
telefónom v deti tch predaJa Základnou podm1enkou zachovania st riadnych funkčnvch vlastnosti predavanej batene počas lehoty štestich mes1acov odo
dňa začatta jeJ uiivan1a 1e užtvante tejtO baténe vylučne s mobilným telefonom, s ktorym 1e dodana bateria predavana. Nedodržante teJtO podmienky zak1ada
prava predavaJuceho neuznal reklamáciu dodávanej batérie ako dôsledok nedodriania zaručných podmtenok predavane1 baténe. PreJav záuJmU kupujuceho
o dodavanu baténu s vlastnostamt uvedenymt v navode sa v zmysle ust § 496 ods. l Občtarskeho zakonntka považuJe za dohodu o vlastnostiach. účele a akost1
prE'davane1 baterie.
Nezaručná oprava: Ak pn oprave mobilného telefónneho prístrOJa· alebo príslušenstva bude ztstená vada. na ktoru sa nevzťahuje záruka, kupuJÚCI bude
upoz, rneny na to. ze 1de o nezaručnu opravu, a bude vyzvany na udelenie suhlasu alebo nesuhlasu s JeJ uskutočnen 1m. Po udeJem suhlasu s vykonantm
nezaručne1 opravy kupufÚCtm cenu za opravu a nahradu nákladov spo,enych s opravou hradt \..upuJÚCI v plneJ vyš ke
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