Zmluva o poskytovaní verejných služieb
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uzavrelA podra zákona č. 351/2011 Z .z o elektronických komunikáciách v zneni neskOftlch ptedposov
(d'alej Ion " Zmluva") medzi
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Evidenčné člslo

PODNIK
l Obehodn6 meno

zmluvy ............................................ ..

Slovak Tetalcom, a.s.

Karacwtova 10, 825 13 Bratislava
Obchodný register Ol<rssntho sťldu Bratia"'•• l, oddiel S., vlo!J<a tislo 2081/B
Dl
2020273893
IC pnt DPH
35763 468
01ZM.BYRON.SOKOLOVA.ERIKA
ErlU Sokolov6, obchodnj roprehntant
KOd pntda)QJ

Skllo/odrosa
l Zapluny
1<.;0

Zaotúpony
t<Jalej!On I"'OOIK"'Ja

51<2020273883
C0020

K6d datlva

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
~meno/ nazov

1 Sldlo l miesto podrokanla
Register, bslo zaplsu podnlkatefa
ICO
Zaotópený
(ďalotjlen "UCBslnlk")

Mesto Zl ot6 Moravce
1. mija 2, 953 Ot Zlot6 Moravca

00308678
Poter Ing. Lednár, CSc.

o

~pnoDPH

Dl

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTiN
Mesto Zlat• Moravce

p

Zlaté Moravca

1. rN)a 2

953 01

SPÔSOB FAKTURÁCIE:
· -tronk:koj fo<my alclúty (ďalej Ion "EP) na lnlometovoj stránke odnlku

n'a na emadovU ad1'8SU

no
Notifd<aá>é tislo

N1e

SIM kal1a e

911368t86
tt. oprila 2012

8942t 024800042334t 3
Od: a.. dňa mulac.a vriltane

Do: 7. dna mesiaca vrt.."•

RELAX 100

GSM / UMTS

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
,( C LIP
l C LIR
/ Povot.nle mechJnjrodných hovorov

l Roaming

Slutba: Euro Ro.mlng
l Jazyk Littu
Jazyk: SJ
2
, Zladam o ZVEREJNENIE ód~ v zozname óčastnlkov a lnfo<matnoJ službo l
2
.f 2ladam o NEZVEREJNENIE udajov v zozname útastnlkov a lnfonnatnoj slu1bo l

.f MMS
1 Nodf. SMS o vyatevonl f aktúry

./ Not!f. SMS o óhrade hlktllry
,( Kontrola dát v EU
Limit 50
Notlflk"=la: 80%

Pozn .
2) lnformicla o motnostl zverejňovania údajov v zoznilme Utastnlkov • Informačnej alu.tbe:
útastnlk varojnej talefllnnoj služby má právo zapfsať sa do vecejného telefónneho zoznamu a na spriswpnonlo svojich údajov poakylavalelom lnfo<matných slutleb o 181efónnych tlslach alebo 181ei6Mych zoznamov, a lo v rozsahu
181efonne tislo pridelené útastnl'kovl na zäldade Zmluvy a údajo o Účastnikov! v rozsahu l) meno, priezvisko a adrasa trvalého pobytu v pripado fyzickej osoby· nepodnlkalefa, o) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby
• podnll<atBia, IH) obchodné mono alebo nazov a sldlo v pripade právnickej osoby V pripade oaobltnej dohody s Podnikom mMu byt' zventJnoné •1 ďafloe údajo určené Útastnl'kom ak sú rslevantné na óčely 181ef6nneho zoznamu
V p<lpado tladosti o zverojnonlo údajov zárove~ útastnlk berle na vadomio a súhlasi s podmienkami zveretnenoa uvadenyml v prlsluinoj tasU Vieobecnych podmienok. upnovujú<:ej podmienky ZV818JI\ovanla údajov útastnli<ov v
telafónnom zozname a Informačných službách

MOBILNÝ TELEFÓN

l NoklaC2. 02

l Typ mobiln6hô 181ef6nu

l 359758040078248

l Výfobnéčlslo (IMEI)

VYHLÁSENIE úCASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: vyhlasujem, ta som sa zoznamU so Väeobecnýmr podmienkami pre poskytovanie verejných slubeb prostrednictvom mobilnej slote Podniku (daleJ aj ten
"V~ podmienky"), s osobltnymt podmienkami slutlob, ak Ich Podnik vydal pre slut.by, ktoré potadujem aktivovať (dalej len .osobitné podmienky") a Cennll<om , ktoré sa ako neoddafoteTné sučasb tejto
Zmluvy zavl!zujem dodrtlavať. Svojim podpisom potvrdzujem (l) prevzatie V!eobecných podmienok. osobitných podmienok. Cennlka a vy!Aie äpecifol<ovane) SIM karty (ll) ta sl zavazne objednávam v tejto Zmluve
Apedflkované služby Podniku (dalej aj len .Siutby"), (ol) te sa zaväzujem ríadne a včas plniť vAetky povonnosti vyplýva)uce z tejto Zmluvy. dodall<ov k Zmluve, V~ých podmienok a osobitných podmienok, najma
riadne a včas pla tit' cenu za aktlvéclu a poskyt.o vanle Slutieb, (IV) ak som ako Účastnlk pm!el z utjvanl8 slut.by Easy na utlvanle postpaldový'ch slutlob Podniku s ponechanlm sl SIM karty a telefónneho člsla,
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným čistom tak ako je bllt!le Apecilikovanä v tabulke podla tejto Zmluvy, ktorá ml bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania slulby Easy.
Súhlaslm s poskytovanIm Elaktronlckej li>nny faktúry (dalej len EF) podla V§aobecnych podmienok a Cennlka a zárovetl a suhlaslm s poskytovanIm EF prostrednlc:tvom internetu SPristupnenlm na Internetovej stran ke
Podniku: beriem na Vedomie. te na moju tlados1' Podnik zarovetl zaslala EF na mnou určenú e-ma~ovil adresu. a ta v prlpade poskytovania EF ml nebude zo Sll'8ny Podntku zasoelal\á plsomno vyhotovená faktúra
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Slubob je ózemle Slovenskej republiky podľa tpecffil<ácle obsiahnutej vo Väeobecných podmienkach. Cena za poskytované Stutby je stanovel\á
CeMikom Zmluva nadlobúda platnosť a účinnost' dftom podpisu oboma zmluvnými sll'anamo. Zmluva sa uzatvllra na dobu neurčltil Zmluvu je motné meniť niekt<lfYm zo spôsobov uvedených v te~o Zmluve,
VAeobecných podmienkach alebo Cennlku
Zmluvné strany sa zarovM dohodli, te ku d~u uzavreUa tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu rutl platnosť a ue.nnosr Zmluvy o poskytovani služieb ·Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzt'ahu k vyt!te Apealikovanej
SIM karte medZI zmluvnými stranamo d~a ............................... .

Ak Účastnlk pred uzavrellm tejto Zmluvy vyutlval Slulby Podniku prostrednlctVOm ~· Apecdlkovanej SIM karty na zaklada pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných slutleb. zmlu vné strany sa tymto zárovetl
dohodli, 2o pôvodná zmluva o poskytovani verejných služieb (v znen i vAetkých jej dodatkov, zmien a doplneni uzatvorených či u:t v pl somnej forme alebo Inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmlu vou. Zánikom
pôvodn&~ zmluvy o poskytovani vori!Jných slutleb vt.ak nezanlka)ú nároky zmluvných slnln ut vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovani varejných služieb, ktoré zostavajú zachované aj po Jej za niku (najma právo
Podniku na úhradu Slutleb poskytnutých útastnlkovl na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných slutleb , ako 8j p<tlvo Účestnlka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalnu poskytovaných Slutieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných slutleb za podmienok uvedených v Ukone a Väeobecnýclt podmienkach).

v pr1pade, ak Účastnik pred uzavretlm li!Jto Zmluvy vyutlval Slutby Podniku proslnadnlctvom vyt!le Apecíflkovanej SIM karty na zäldade pôvodnej zml'!"}' o poskytovani verajnych slutleb, ktorá v zmysle prlsluAných
pnlvnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanllda na zaklada inych prévnych skutočnosli (vrétane skutočnosti uvadených v tejto Zmluve), Uča~tnlk berie na Vedomie a .Uhlasl s tým, te Podnik mOte po
uzavretlte)to Zmluvy odovzdať Účastnikov! do utlvanla rovnaktl SIM kartu vyt§le Apecffikovanu spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom. ktoré Učestnlk utlval na záldade pôvodnej zmluvy o poskytovani
verejných slutlob.
VYHLÁSENIE ZÁST\IPCU úCASTNIKA (ak jo Účastnlk zastúpený): Yyhlasu)Om,
Účastnlka alebo na zaklada zakona alebo na zaklade rozhodnutia &llltneho orgánu

2o som opnlvnený konať v mene a na učat Účastnlka na základe plsomného splnomocnenia s tlradne overeným podpisom

·v zastúpen/
Erika Sokolová,

v zastúpeni
Peter Ing Lednär.

obchodný reprezentant
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ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
~meno

l"*""'

l Sldlo lmlon> pad,..kania
l RegiOUlr. elslo zapiau pad,..kal&lo
lCD

Mosto Zl... Moravce
1. mtjo 2, t53 01 ~ Monovce

003484171
Poro r Ing. Lodn6r, CSc.

l Zaalúpený

OIC

l JnOPH

o

(allej 1en -ueasllllk")

TABUĽKA Č 1
1

t'!Og111m slutlob

ypMT/08..",._
M - . . kúpno c:eno za MTJOatave z a -

Doba~pokute

RELAX 100
Noklo C2 02
1,00(
2.41 mealac:ov
241,t5(

Akuvotn)l poplolok
\lyrobM č1slo (IMEIIEUI )

10,01 (
3St7580C0071241

Mn•rNoiny p<0gr0m Slutleb

RELAX 60

Podnok a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, kto<ým sa Zmluva o posky1ovant V8feJilych služieb uzatvorenú vo vzrahu k t.e/SIM karte s člslom uvedenlm v Záhlavl tohto DodaU<u meni a upravu)8 v rozsahu
a spOsobom uvedenvm v tomto DodaU<u (ďalej len .,Zmluva"). Ostatné ustanoven IS Zmluvy. ktoré nl8 su tvmto DodaU<om dotknuté zostavaJú v platnosti bez zmeO)I
1.

Predmetom tohto Dodatku J8

a)

aktlv6cla programu Slutleb uvedeného v tabul'ke č. 1 tohto DodaU<u, a to vo vz(ahu k SIM karte uveden&J v Záhlavl tohto Dodatku, resp k 1ne1 SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať
(ďalej len "SIM karta ") s tým, to Účastnik je pavmný zaplaur akt1vačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku,

b)

Závazok Účastnlka nadne a včas plaur cenu za znaden"' a poskytovame Slu!Jeb Podmku podra zvoleného programu Slu118b a dodrt~avar svoje pavinnosb v súlade so Zmluvou. tymto Dodatkom.
Vteobecny.ni podm18nkam1 pra poskytovani& verejných sJutleb prostrednlctvom mobllooj siete Podniku (ďalej len •Väeobecné podmienky"). Cenn!kom pre paskytovanie slu11eb Podn1ku (ďalej len
.Cennlk" ) a závazok Účastn1ka zaplabt' Podn1ku admuustrat1vny paplatok v súlade s Cenn!kom za vyl<onanl8 administratívnych alebo techniCkých zml8n v systémoch Podn1ku v súvislosb s uzavrehm
!ohiO Dodatku k Zmluve. a to vo výtke 3,98 Es DPH (daleJ len .Adm~nostratlvny paplatok"), pričom Adm1n1stratívrty paplatok bude Účastnikovi V)ltJčtovany v prveJ faklúl'e za Stutby vystaven8) Podn1kom
1 doručeoo) ÚčastnikOV! po podpise !ohiO Dodatku k Zmluve. ak sa Učastnlk s Podrukom nedohodne Inak; Účastn!k nl8 Jll pov~nný zaplaur Podn1ku AdmmiStrativny paplatok. ak sa uzatvára Dodatok
(l) súčasne s akiMiciou novej SIM karty. kedy sa účtuJil P<islu!ný akbvatný paplatok. (íí) pn prechode zo sJutby Easy na melctorý z mesačných programov. kedy sa účtuje paplatok za prechod v sulade
s Cennlkom. Účastnlk podpisom tohto DodaU<u V)lhlasuJ8, te bol oboznámený Podnikom. že aktuálne lnforméeoe o platných cenách za Slutby Jll motné zlskar v aktuaJnom Cennlku dostupnom na
www telekom.sk alebo •nellntemetoveJ stránke Podn•ku, klol'á JU v buducnosb nahradi a na preda)nych ml8stach Podmku

e)

Záväzok Podniku zabezpeči( ÚčastnikoV! predaj zravneného mobilného telolônu, ktotý je blit~ !podfikovaný v taburke č 1 (d'ai8J len · Mr). účastnlk berie na vedomie, te MT J8 v čase )Oho PfedB)a
Účastnlkovi zakódovaný len na pou.tltle so SIM kartou Podniku a te bude odkódovaný na Základe plsomner tJadosu Účastn•ka pa uplynut! doby viazanosti pod ra tohto DodaU<u a pa uhradeni paplatku
podra platného Cennlka Podniku Účastnlk svojim podpisom zérovcr'l patvrdzu)8 prevzatie vy!t1e §poe~fikovaného MT,

d)

z6väzok Podmku paskytnúr Účastnlkovi, ktorý v súv1slosu s l)'mto DodaU<om má akbvovany program SlužiBb Relax 100 v spojeni s p!'evzatlm Záväzku VIaZanosti v zmysle tabu!ky č. 1 tohto Dodatku.
vo vzrahu k SIM karte , zfavu vo výtke 50'4 z ceny mesačného pau§álneho paplalku programu Slutleb akt1vovaného rymto Dodatkom. a to potas doby od uzavretia tohto DodaU<u do uplynuua doby
viazanosti dohodnutej l)'mto DodaU<om. Nárok na poskytovan"' zraV)I z ceny mesačného pau&álneho paplatku pod ra predchádzajúce, vety zanikne, ak ÚčasunJk pačas doby poskytovania zfaV)I pat18da
Podnik o zmenu alebo prarutenle paskytovanla Služieb alebo o deaktiVáCIU P<ogramu Slu!Jeb akuvovaného l)'mto Dodatkom. pnčOm tento nérok opatovne nevzrukne aru v Pfipade. ak Účastnlk
opAtovne potJada Podnik vo vzrahu k SIM karte o akbváau p!'ogr&mu Stu118b aktlvovaného týmto DodaU<om Účastnlk berie na vedomie a suhlasl s l)'m, te zravu paskytnutú na základe tohto bodu
Dodatku nl8 Jll motné počas Jej poskytovania vo vz(ahu k SIM karte komblnovar a súčasne vyut1var s akoukotvek 1nou zravou alebo akaovou panukou Podniku ak z výslovnych pokynov Podmku
notV)Iplýva nieto 10é. Za zúčtovacie obdobie trvajúce ku d~u úännosu tohto Dodatku Podnik poskytne PfiSiu!nú zravu z afokvotne1 časb mesačného pauMineho poplaU<u ilčtovanej za obdobie od
úännosti tohto Dodatku V prlpade zániku nároku na paskytnulle zfaV)I podre tohto plsmena Dodalku. na)neskOr v!.ak pa uplynut! doby poskytovan"' zfavy, bude Podnik poskytovar ÚčastnikOVJ program
Slutleb aktivovaný týmto DodaU<om alebo Učastnlkom zvolený lrtý program Skdieb za t.tandardnu cenu podra Cenn!ka platného v čase poskytovania príslu!ného programu Slutl8b Doba paskytovama
zraV)I podra tohto plsmena Dodatku sa v prípade Pferu~ma alebo obmedzenia poskytovanl8 Slutleb Podmku poskytovanych ÚčastnikoV! vo vz(ahu k SIM karte nep!'edliuJil a uplyn10 d~om. ktorý by
bol pasledny.n d~om doby poskytovaniazraV)I v Pflpade, ak by k predmetnému prerušen•u alebo obmedzeniu poskytovania Slutleb nedo!lo

2.

Účastnlk sa zaväzuje, te pa dobu viazanosti u vedenú v tabu!ke č 1 tohto Dodatku (ďalej len .doba VIazanosti") nepat~ada o vypojen10 SIM karty z prevádzky a te sa nedopustltakého konania a am
neumotnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zru!iľ Zmluvu odstúpenlm od nej alebo pnivo V)lpavedar Zmluvu z dôvodov poru~n1a pavinnosti zo strany Účastnlka, za tJadosr
o vypojenie SIM karty z prevédzky sa pntom pave1uJ8 n..,ma výpaveď ZmluV)/ zo strany Účastnlka, 118dosr o J8J vypojenie v prípade straty alebo knldete SIM karty, ako a) odstúpenie Účastnlka od
ZmluV)! z iného dôvodu, net je poru~nie pavlnnostl na strane Podniku Účastnik Zárovell berie na vedomie a suhlasl s l)'m, te Ol pačas doby viazanosti nemôte patiadar vo vzrahu k SIM karte
uvedeneJ v záhlavltohto Dodatku o akbvllau alebo o zmenu aktJVOvan6ho programu Slutleb na program Slu118b iTanff, okrem prípadu. ak sa jedná o zmenu ut aktlvovaného programu Slu118b iTanff a
za splnenia padm1011ok stanovených Podn1kom (ii) pačas doby vsazanost1 nemMe patJadar vo vzrahu k SIM karte uvedenej v Záhlavltohto Dodalku o aktrváau alebo o zmenu akbvovaného programu
Slu!Jeb na program Slu!Jeb Podra seba. okrem Pflpadu. ak sa jedná o zmenu ut akbvovaného programu Slu118b Podra seba a za splnen~& podm..nok stanovených Podn1komPodnik a Účastnlk sa
dohodli. te za 118dos( o vypojenie SIM karty z prevádzky podra tohto bodu DodaU<u sa pava!uJil a1118dosr Učastnlka o prenesen"' telcfônneho čísla uvedeného v z6hlavl tohto Dodalku od spoločnosu
Slovak Telekom, a.s. k •námu podniku poskytujúcemu vensjnu mobllnu telefónnu slutbu v Slovensker ropubbke S ohfadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto DodaU<u, osobitne s ohradom
na z6väzok Podniku zabezpeči( ÚčastnikoVI p!'edaj zfavneného MT podra bodu 1 pism. c) tohto DodaU<u a Podmkom poskytnutú zfavu z kupn8J CBO)I MT, sa Podmk a Účastnlk dohodh te pa dobu
V18Z8nostl uvedenU v tabu!ke č. 1 tohto Dodatku Účastnlk nepot.ada o prenesenie člsla uvedeného v z6hlavl tohto Dodall<u od spok>čnosb Slovak Telekom, a s Učastnlk zárovell bane na vedoml8 a
súhlasi s rym. te v prlpade porušen18 dojednan1a uvedeného v predchádzaJúcej vete J8 v súlade s l)'mto bodom Dodatku pov1nný uhrad1r Podniku zmluvnú polcutu uvedenú v tabu!ke č. 1 tohto Dodatku

3.

Účastnlk beoo na vedomie te Podnikom paskytnutá výika zfaV)I z kúpnej ceny MT je odlišné v ZáVJslosh od zvoleného programu Slutleb. Účastnlk sa zaväzuje, te po dobu v1azanost1 uvedenú v taburke
č. 1 tohto Dodatku nepat1ada o aktiváciu alebo zmenu programu slutleb na program slutieb s n1Uim mesačným paplaU<om, ako má m1nlmálny program slutieb uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku

4.

V prlpade poru~n1a záväzku Účastnlka uvedeného v bode 1 plsm b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dOsledku čoho dôjde k následnému V)lpaJeniu SIM karty zo strany Podn1ku. Je
Učastnlk pavinrtý uhradil' Podmku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č. 1 V Pfipade 118dosb Účastnlka o V)IPO)enle SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto DodaU<u je zmluvná pokuta podra
predchádzajúce) vety splalnll okamihom doručenia tladosh o vypoJilnie SIM karty z pravédzky Podniku

5.

Tento Dodalo!< J8 platny a účinný dl'lom jBho podplsan1a zmluvnými stranami Tento Dodatok sa uzatvira na dobu urt.tú. a to na dobu vlazanosb uvedenú v bode 2 tohto DodaU<u. ktorá sa v
Pflpade preru!enla alebo obmedzenia posky1ovanl8 Stu118b Podmku na Základe tJadosti Účastnlka alebo na Základe V)IUtrua pnlva Podmku P<eruttr alebo obmedZJt Účastn1kovi poskytovan"' Slu118b
vyptyvlljÚceho z príslu!nych právnych predpisov alebo V§eobecnych podm1enok, automalleky P<edltJ o obdobte zodpovedajÚce skutočnému !lvamu preru~n1a alebo obmedzen"' poskytovania Slutleb
Podn1ku V pnpade. ak pa uplynuli doby viazanosti podra P<edchédZBJúceJ vety tohto bodu DodaU<u Účastnlk pokračuJO vo V)IUžlvanl Stu118b. tj ak ned~ k ukončeniU ZmluV)/ n18kto<ým zo spOsobov
ukončen1a Zmluvy ku d~u uplynuha doby V18Z8nosb, Slutby v rámci dohodnutého programu Stu118b alebo programu Slut1eb zmeneného v súlade s do)lldnanim uvedeny.n v bode 3 tohto DodaU<u.
ako aj ~tky Slutby akbvoVané vo vzrahu k SIM karte popri Slutbách v nlmcJ dohodnutého programu Slutleb budú ÚčastnlkoVI paskytované na Základe ZmluV)/ na dobu neurt.ru za !tandardrtých
podm.,nok spaplatflovania tychto Slutl8b podra platného Cen01ka. ak nebolo zmluvnvmi stranami vyslovne dohodnuté 1nak

6.

Zmluvné strany sa dohodli, te v prlpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty )e Podnik oprávnený ktorukol'vek z konečných cien slu118b Podmku uprav•ľ tak, te k základu dane (cene bez DPH)
uplatn! sadzbu dane z podanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku dal\ovej pavinnosti Podniku
: -- - -

1.

Tento Dodatok tvori neoddeliternú súčasr ZmtuV)I

Slovak Telekom, a s

Mesto Zlaté Moravce

v zastúpeni
Erika Sokolová, obchodný rep!'ezentant

v zastúpeni
Peter Ing Lednilr, CSc

Slovak Telekom d6vemé

11111111111
1 11~111111047945630110
~ 1~1111

02012 Tower

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

č.

911368188, SIM karta

č.

8942102480004233413

•• • • ••

••
ST- C 1 str.

PODNIK
Obchodne meno
Sldlo/adresa
Zapi saný
l CO
Zaslúpený
(dalej leo 'Podnik ) a

Slovak Telekom, a.s.
Karad!lton 1 O, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava~ oddiel Sa, vlo tka tislo 2081/B
35 7&3469
OIC
2020273893
Kód predajcu
Erika Sokol ová, obchodný reprezentant

l pre DPH
SK2020273893
01.zM.BYRON.SOKOLO VA.ERIKA

ÚČASTNIK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno l n6zov
Sidlo l miesto podnikania
zápisu
Register,
tislo
podnika tela
ICO
Zastúpený
Dátum narodenia ·l
(dalej len "Učastnlk")

Mesto Zla" Moravce
1. maja 2, 953 01 Zlaté Moravce

00308676
Poter Ing. Led nár, CSc.

OIC

IC pre DPH

"J lena

o

1 Mu1

UDELENIE SÚHLASU :
Ja. Učastn lk, t)'mto súhlaslm . aby spolotnosr Slovak Telekom. a.s., Karedf.ltova 10. 82513 Brauslava (daleJ len ,spolol:nosr Slovak Telekom')
(i)
l ÁNO
i NIE pouilvala moje údaje na marl<etingové útely (napr na vypracovanoe marl<eungových ponúk spolotnosb Slovak Telekom alebo 1nýeh osôb). Tento súhlas sa vzt'ahuje na údaje
zl skané ro vtetkých zmluvnýCh vzt'ahov medZI mnou a spolol:nosrou Slovak Telekom v zmysle vteobecných podmienok vydaných spo~oenosrou Slovak Telekom pre prl slu!núlé službu/y (článok
. Spraaivanoe "" mari<eungové úeelý') tzn. a, na údaje, ktoré o útastnlkovl spolol:nosr Slovak Telekom ziska zo zmlúv. ktoré budú uzavreté at v buducnosti. ako a1 zo zmlUv uzavretých v m111ulosb
a zahlfla ldenufikaené, konlaktn6, prevádzkové a oné údaje, ktoré spolotnosr Slovak Telel<om ziska v $(Mslosti s poskytovanim sluileb (napr. doba trvania zmlúv, d<uh programu slubeb. akuvované
slulby, objem prevaWzky, mnou volané telefónne čísla). s výnimkou mOjho rodného t isla, t isla ldenbfikatného dokladu alebo iného dokladu totatnosu. !talnej prlsiu!nosti a výtke mojiCh neuhradených
zévtzkov Tento súhles sa vzt'&huJ8 a) na údaj o dátume mOjho narodenl8 a na úda) o mojom pohlavl (mutltena) uvedené vyUie v labulke, Slovak Telekom m01e M základe poskytnutého dátumu
narodenl8 spracúva( na marl<ellngové účely at údaj o mojom veku. Zárove/l súhlasIm. aby ma spolotnosť Slovak Telekom kontaktovala pre útely pr13meho matl<ebngu produktov a sluioeb spolol:nostJ
Slovak Telekom a mýeh osOb najffiä prostnednictvom volania, automatiCkýCh volaclch systémov zasoelan18 elektronod<ej poäty vrátane SMS a MMS Súhlas podla tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka
po zániku vtetkých zmluvnýCh vzt'ahov medzJ mnou a spolotnosťou Slovak Telekom.
(l) , ÁNO
1 N IE poskytla údaja o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s ro .• Zoznam Mobtle. s.r.o .. PosAm. spol s r.o a daltlm dcén>kym spolotnosuam spolotnosD Slovak
Telekom. Tl8to osoby rnOtu poutlvar poskytnuté údaJ& na mari<etJngové útely uvedene v bode (i ) (tzn. Bj na vypracovanie marl<ebngových ponúk a kontaktovanl8 volanlm alebo elektronlcl<ou po&tou).
a to po dobu 1 roka po tom. ro un budú poskytnuté Podm&enky poskytnutia údaJO'ol sú uvedené aJ YO vteobecnýeh podmienkach vydanýCh spolol:nosrou Slovak Telekom pre prislu!t>U/é službu/y
(článok Poskytovanie udajov)
Spolotnosr Slovak Telekom rnO!e poutlvar n10f8 údaje na marl<ebngové účely za podmoenok uvedenýCh YO vteobecných podmienkach vydanýCh spolotnosľou Slovak Telekom pre prlslutnúlé slutbuly. v
prfslutnýeh prévnýeh predpiSOCh a v súlade s mojimi suhlasrni. ak sú podmoenkou spracúvan~& Benem na vedomoe, te poskytnuue úda,ov a súhlasov podfa bodov (l) a/alebo (ll) vyMie na Ich spracúvame
na mar1<etingov6 učaly Je dobrovdné Tieto súhlasy môžem kedykol'llek odvotar prejavom vOle doruteným spolotnosb Slovak Telekom.
Beriem na vedomie, te m6tem spolotnosr Slovak Telekom potladar o InformáCiu, ako sa moje údaje poutlva)ú Delailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobnýCh údajov a sú bhžš1e
Apacdlkované aj vo vteobecnýeh podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislu!nu/é slutbuly(člénok Poutenie o právach dotknutej osoby)

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV:
1) .tlactam o vytlenenle z databizy pre zasielanie reklamných Informácii cez ' '):
IMMS
l Usty, letáky zasielané poätou

l SMS
l Tetemarl<ebng (volania)

l e-<nall
l Ponuky YO faktúre

l Obsahové SMS - Slulby mobilnej zábavy

2).tlactam "):
1 aby mi spc>lotnOSr Slovak Telekom nezasoelala reklamné ponuky a 1nformácoe týk8)U<:e sa produktov a slutieb tretieh slrlln
\lytllasuJBffi, ta vy$~ uvedené súhlasy zodpovedajll

rnot"' slobodnej a váb1ej v6li

v rasfúpenl
Peter Ing Lednár, CSc.
'"')

'l na zäklade poskytnutého uda)u o dátume narodenia môže by( spracuvaný aj vek Utastnlka
"'l oznatenim prfslulného potitka útastnlk vyjadruje, te sl natelé by( konlaklovaný daným kanálom alobo s danými ponukami
""') doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko. funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho

Slovak Telekom dOvemé

l lll~l l1047945630196
~~~~~~~~ ~ l l llllllllllll l l l lll~l llln

C2012 Tower
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Preberací protokol: 6190VA00615/1 2
DODAVATEĽ :
Ing. Juraj Mikler- BYRON
Nám. A. Hlinku 30
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Dátum vystavenia: 11.04.2012
ODBERATEĽ:

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

IČO: 33401799

ldentifik. č. pre DPH: SK1 020413680
Vybavuje: Sokolová Erika
Zmluva/Obj .:

l

INácw

Por. K6d tov.ru
1 SIM.PO.E64.2

2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB

1 48000423341

2 MTE.NK.C2_02

NOKIAC2 02

1 359758040078248
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Prijal

Odovzdal

Odberatel' svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený.
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Ing. Juraj Mikler - BYRON
Tekovská 16
95301 Zlaté Moravce
Prevádzka: T - Cent rum
Nám. A. Hlinku 30
953 01 Zlaté Moravce
IC DPH: SK102041 3680 ICO:
33401 799

Batéri a:

v

Typ:
Výrobné č íslo:

l Nabíj ačka:

L-

Typ:

Výrobné č íslo :

2FF/3FF AKT IVACIA POSTPAI D 64K. MMB
8.340
1.000 ks
8.34@ o
0. 83® o
NOKIA C2 02
Doklad : 6190VA00615/12
~
11
.
oo
€
CELKOM

Iné: IIIJJ /IC
J

l

----------------------------------------
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11 .00
€
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Hotovosť

------------------------------------------------------------------------------20%ZAKLDM
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========================================

.

,ff /f ~tl"ltf

Daturn predaja: ........................................................... .
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TPG1 100447
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esiacov na mobilný telefónny prístrOJ, 24 mesiacov na pnslušenstvo (vrátane baténe),
1ruku na serv1sné práce. Záruka sa vzťahuje na akosť, kompletnosť a funkčnost výrobku. bi ručná doba
doba sa predlžuje o dobu, ktora plyn1e odo dňa uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady až do dna,
2.

3.

4.

5.

6.

Ktl<.J Sl je Kupu)Ut:l powlfly po oprave vyroooK prevziat.
Obsah záruky: Počas plynutia záručneJ doby zabezpeči predaJca prostredníctvom autorizovaných servisných stred1sk bezplatné odstránen1e vád vzniknutých
preukáZateľne v dôsledku vady matenálu. vady sučmstok. vady konštrukcie alebo vadného zhotovenia výrobku. V pnpade ZIStenia neodstrán1tefnej vady. ktorá
bráni nadnemu uživamu vyrobku ako výrobku bez vady, ma kupujúCI za splnenia podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku nárok na vymenu vyrobl<.u
alebo ma právo od kupne1 zmluvy odstupif.
Podmienky záruky: Ak sa v záručnej dobe vyskytne vada výrobku, ktorá nevzn1kla zavinen1m kupujúceho, bude výrobok bezplatne opravený za predpokladu. že:
• kupujúci odovzdá pri reklamácii platny originál záručného dokladu, riadne vyplnený a potvrdený pečiatkou predajcu,
• vyrobok nebol poškodeny mechanicky alebo tekut~nou,
• pri obsluhe boli dodržané predpisy a postupy pod ra návodu na obsluhu,
• na vyrobku neboli urobené i1adne úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie,
• vyrobok nebol skladovaný a používaný m1mo teplotnych podmienok predp1sanych v návode na obsluhu,
• výrobok nenes1e stopy po skladovani alebo používani vo vlhkom. prašnom. chemicky či 1nak agres1vnom prostredi.
• vyrobok bol odborne nainštalovaný autonzovaným lnštalačnym strediskom a kupuJúCi predloží platny Inštal ačný protokol
Rozsah záruky: Zaruka sa nevzťahuje na poruchy vznikn ute následkom:
• prudkého nárazu spôsobeného pádom, havánou vozidla, v ktorom bol vyrobok nainštalovaný a pod.,
• živelneJ pohromy.
• vystavenia výrobku neprimerane nepriaznivým podmienkam alebo nepriaznivému vplyvu počasia, ako 1e napr. nadmerné slnečné ž1arenie, dážd, sneh.
kondenzat zaprič 1 neny prechodom z mrazu do tepla, vodná para a pod.,
• prirodzenym opotrebovaním v dôsledku používania vyrobku vrátane úbytku č1 úplne, straty kapacity baténe.
Osobitný rozsah záruky pri batériách - dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu: Vyrobnou vlastnostou predavaneJ baterie Je
schopnosť zachovaf s1 rovnakú akosi ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začat1a Jej uiivania, pričom po teJtO lehote sú akékorvek prejavy
vo vlastnostiach batérie v podobe ubytku jeJ výkonnosti už len prejavom jej pmodzeného opotrebovania, čo n1e je považované za vadu baténe. Na tento účel
sa považuJe datum predaja mob1lného telefónu za začiatok ui1van1a batérie a za zač1atok uživanw mobil neho telefonu, ku ktorému bola tato baténa dodaná
KupuJÚCI pre,avom záujmu o kúpu tohto mobilného telefónu spolu s baténou zároveň prejavuje vófu smerujúcu k začat 1u už1vania batérie spolu s mobilným
telefónom v deň ich predaja. Základnou podm1enkou zachovan1a s1 nadnyctl funkčných vlastnosti predávanej baténe počas lehoty šiestich mesiacov odo
dňa začatia jej užívania je užívanie tejto batérie výlučne s mobilným telefónom, s ktor)'m je dodaná batéria predávaná. Nedodržanie teJtO podm1enky zaklada
právo predávajúceho neuznaf reklamáciu dodavanej baténe ako dôsledok nedodržania záručných podm1enok predávanej baténe. PreJav záuJmu kupujúceho
o dodavanú baténu s vlastnosfam1 uvedenym1 v navode sa v zmysle ust § 496 ods. 1 Obélanskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti
predávanej batérie.
.
Nezaruéná oprava: Ak pn oprave mobil neho telefónneho prístroja alebo prislušenstva bude zistená vada. na ktorú sa nevzfahuje záruka, kupuJUCI bude
upozorneny na to, že ide o nezáručnú opravu, a bude vyzvaný na udelenie súhlasu alebo nesuhlasu s Jej uskutočnením. Po udelení súhlasu s vykonan 1m
nezaručne1 opravy kupujuc1m cenu za opravu a náhradu nakladov spojených s opravou hradí kupujuc1v plnej vyške .

• •

•

•••

•••••

.... ..
~~-,

