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Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podla zákona č. 35112011 Z.z. o etektromckých komunikáciách medzl podnikom Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. tto: 35 763 469, tt DPH:
SK2020273893, zaplsaným v obchodnom registn vedenom pri Okresnom súde Bratislava l. oddiel. Sa, vložka čisto: 208118 (ďalej ten .Podnik") a Úč. .tnikom {ďalej ten ..zmtuva")
lnform6cte o zmluve
Slutba: Maglo Internet

Kód Účutnlka : 1000055600

Qll právnickj osoba
O fyzická osoba- podnlkatel
• Účutnlk
Priezvisko (Obchodné meno) l Meno l Titul: Mesto Zla~ Moravce

O fyzid(á osoba - nepodnikater
~t6tna prlstulnosť:

Rodné čisto (IČO): 00308676
Ulica:

IČ DPH :

č. OP alebo Pasu:

SCJplsné čisto: 2

l . mája

Or1entačn6 čisto:

PSČ : 95301

Obec: Zlaté Moravce
Telefón/Mobil:

Byt čl poschodie:

E-mail:

Dátum narodenia ~
•

Čisto Zmluvy:

Kód Adredta:

O

Poznámka:

O

Žena

Muf

~tatuúmy org6n l :Ukonný zhtupca /splnomocnen6 osoba
Priezvisko l Meno l Titul: Ing. Lednár Peter,
CSc.
Ulica: Bernolákova

č. OP alebo Pasu:

Telefón/Mobil:
Súpisné čisto: 495

Orientačné čisto:

Priezvisko l Meno l Titul: Ing. Ledmlr Peter.
CSc.

Obec l PSČ : Zlaté Moravce 1953 Ol
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č.OP alebo Pasu:

Telefón/Mobil:

Ulica: Bernolákova
Súpisné čisto: 495
") na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia m6te byt spracúvaný aj vek Účastnlka

Orientačné čisto :

Obec: l PSČ : Zlaté Moravcel953 01

l3

• Adredt -adresa zasielania plsomných listin (vypll\uje sa ten v prlpade, ak je Iná ako adresa účastnlka, resp. účastnlk využlva P.O.BOX)
Priezvisko (Obchodné meno) l Meno l Titul: Mesto Zlat6 Moravce

IČO : 00308676
Ulica:

IČ DPH:

Telefón/Mobil:

Poznámka:

Adreu umiestnenia koncového bodu siete služby zriaďovanej na základe tejto Zmluvy (vyplňuje sa ten v pripade, ak Je iná ako adresa trvalého pobytu/sldla účastnlka)
Súpisné čisto: 8

Ulica: Župná

Kontaktn6 osoba pre zriadenie služby:

Orientačné čisto:

PSČ : 953 Ol
č.OP alebo Pasu:

Bc. Horvát Marek

1

Byt čl poschodie:
Telefón/Mobil: 0918694127

Adresa doručenia koncového zariadenia (KZ)
Ulica:

Súpisné čisto: 2

l.m,ja

Orientačné člslo :

PSČ : 953 Ol

Obec: Zlaté Moravce

Byt č., poschodie,

č. OP alebo pasu:

KZ prevezme osoba: Bc. Honr.lt Marek
•

P.O .BOX:

E-mail:

Obec: Zlaté Moravce

•

Orientačné čisto :

PSČ : 953 01

Obec: Zlaté Moravce

•

Niklad. stredisko:

Súpisné čisto : 2

!.mája

miestnosť:

Telefón/mobil: 0918494127

Póvodny CJčastnik (vyplňuje sa ten v pripade ak Ide o zriadenie po úmrtl účastnika)
Priezvisko:

Meno:

Rodné čisto:

Ulica:

Súpisné čisto :

Orientačné čisto:

Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné závazky zmluvných strén:
a)
zävlzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podmku v rozsahu podmienok lpeafikovanýc:h v časti Zmluve o poskytovani Vert)Oých slutJeb, ak J8 znademe technicky uskutočn~erné
v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dni odo dfla uzavretia tejlo Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na pred!teni tejto lehoty {dohoda
o predlteni tejto lehoty nemusi byf plsomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočn~erné. táto Zmluva zanlké dflom doručenia oznámenia PodnikU o tejto skutočnosti
Účastníkovi.
b)
v pripade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvlslostJ s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového zanadenia {ďalej leo .KZj
Účastnikov! do jeho utlvanla vo fonne predaja, nájmu alebo bezplatného utivanla, Podnik je povinný poskytnút Účastnikov! prlslulné KZ za dohodnutých podmienok. Ak dOjde
k zániku tejto Zmluvy z dóvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle písm. a), dójde zároveň aJ k zániku dohody zmluvnýCh strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastnikov! a
Účastník je z tohto dóvodu poVlnny bezodkladne vrátil' Podniku KZ, ak doilo k jeho prevzatiu
c:)
závAzok Podniku poskytovar Účastníkovi slutby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak n1e je v Cenníku alebo
Osobitných podmienkach dohodnuté Inak. Ak je v!ak podmienkou poskytovania príslulnej služby zriadenie pripojema k sieti Podniku podla plsm a) alebo odovzdanie KZ podla pfsm.
b) alebo obidve tieto podmMIIlky, záväzok Podniku poskytovaf prisltdnú službu vznikne at s účinnosťou ku dňu splnenia d-J podmienky podla plsm. a) alebo b) alebo splnenia
obidvoch tjc:hto podmienok, ak nie je v Cenn lku alebo OsobitnýCh podmienkach dohodnuté Inak
d)
zävlzok Učastnlka ptetrt' riadne a včas cenu za zriadenie a používanie pnpo)enta k sieti Podniku a za slutby poskytované na základe tejto Zmluvy a dodržiava! ostatné svoje
po1110nosti v súlade s touto Zmluvou, vrát- jej súčasti, ktoré Ivona Vleobecné podmienky pre poskytovanie verejných slufleb prostredniávom pevneJ siete spoločnosti Slovak
Telekom, a s {ďalej len •Vleobecne podmienky"}, Osobitné podmienky pre poskytovanie hlasových, 1ntemetovýc:h služieb a služieb t elevizle tvoriace prllohu VSeobec:ných
podmienok. pripadne ďa!Aie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravuJúce podmienky pre poskytovanie slutleb poskytovaných na základe tejto Zmluvy (ďalej len . Osobitné
podmienky") a aktuálne platný Cennik pre poskytovanie stufieb Podniku~alej ten .Cenn! k").

• Tito Zmluva sa uzatvára na dobu
•

O

neurčitú

O

urMú (max. 6 mesiacov odo dfla zriadenia služby)

od:

do·

Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturkle

Zúčtovacie obdobie

je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prv6ho do posledn6ho dňa kalend6meho mesiaca. Pripadnú zmenu trvama zúčtovac~eho obdobia
Podnik oznémi Účastnikov! najmenej jeden mesiac vopred.

Qll frekvencia fakturéde jednomesačnt
O frekvencia fakturác:le dvojmesačn6 (je možné Iba pre účastnlka tyzlckú osobu a nie je možné pri elektronickej forme faktúry)
Splatnosť faktúry pri dvgjmesa~ frekvencii fakturácie O jednorazovo za celé dvoJmesačné obdobie
O2
mesačné člas19

plat!IY -

•

Sp6aob fakturkle
Qll Elek1ronlcká faktúra vo formáte PDF {EF PDF) sprlstupnená na internetovej stránke Podniku •

(81 Požadujem doručovanie EF PDF do &-mailu••
· ·E-mail pre doručovanie EF PDF: bollova@zlatemoravce.eu

0

O

Paplerov6 faktúra zasielaná po§tou

Požadujem zasielanie odpiSU EF PDF ~ou·..
E-mail

Heslo k EF PDF{web):

0

Klient ID

0

Login.

pre notifikácie EF PDF.

• Účastnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udefuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podla platných Vleobecnýc:h podmienok a Cennika a zároveň súhlas s
poskytOVanlm Elektronickej faktúry spristupnenlm na Internetovej stránke Podmku •• Účastnlk berie na vedomie. že Elektronickj faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako priloha emailovej spnlvy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sl je vedomý
zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na nim určenú &-mailovú adresu pred pri stupom ITelich osób. Podnik nezodpovedá za &kody spôsobené účastnikov!
prístupom neoprávnenýc:h osób k údajom na elektronickej faktúre vo fonnáte PDF • •• Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cennika

(.tr~n~
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• Klient ID (Zjkaznicky Identifikátor)
SpOsob doručenia:
O prevzatý osobne

O poätou

181 e-mailom: bollova~letemoravce.eu

O nesúhlasim s aktlvovanim Klient IO

Uzavretím tejto Zmluvy bude, po súhlase, účastn ikov! prideleny Zákaznlcky •denllfikátor Klient IO, ktorého pouflvanle sa nadl aktuálne platn)i'mí V~ými podm1enkam1. Zmluvné strany
sa zaväzujú tieto podmienky dodr!iavat'. Pndefen1e Klient IO je pre účastnika bezplatne Účastnikov• mOže byf podelený len jeden Klient IO. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdZUje, te
bude víazany vtetkymi úkonmi vykonan)i'mi vo vzt'ahu k Podniku prostrednictvom Klient ID V prlpade vyznačema prevzatia Klienta IO osobne na predajnom m1este Podmku Účastn1k
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje osobné prevzatie údajov Klienta IO Ak Účastnik požaduje doruOenie Klient IO na nim uvedenú e-mailovú adresu, berie na vedomie svoju zodpovednosť
za pripadné zneutitie údaJOV Klient ID neoprávnenou osobou. Účastnik súhlasi, že údaje Klient ID mu budú poslané v neiifrovanej e-mailovej sprava a jeho otvoreme nebude chránené
heslom proll pristupu. neoprávnenej osoby k doručen)i'm údajom Ak Účastnik požaduje doručenie Klient ID pottou, Podn1k sa zaväzuje pndelrf a do 14 pracovn)i'ch dni odo dl'la uzavretia
tejto Zmluvy doručil' Učastnikovi do vlastnych rúk údaje Klient IO v zabezpečenej obálke Podnik nezodpovedé za ~kody spôsobené Učastníkovi prístupom neoprávnen)i'ch osOb k údaJOITI
Klient ID alebo zneut~lm údajov Klienta ID neoprévnenými osobami pri objednávanl. zmene alebo vyufivanl služieb Podniku prostredníctvom Klient IO. Na zriadenJe a vyutlvanle
ktorejkoiVek zo služieb Podniku objednanych alebo zmenených prostredníctvom Klient IO sa vzťahujú ustanovema príslu!nej zmluvy uzavretej medzi Podnikom a Účastníkom týkajúcej sa
danej služby
O zriadenie na exislujúcej TP1 (uved'le telefónne čislo a volaci program, ktorý .te na TP 1 poskytovany)
Zrtadenle slutiby
Vysokorýchlostný
internet
na existujúcej TP1
alebo ISDN BRA

O znadenie na existujúcom pristupe ISDN BRA (uved'le hlavné MSN číslo a volaci program, ktorý .te na ISDN BRA poskytovaný) :
1

T::~:': ~~~~ ;~:~:. ~:::l:O ~:~~es:~!\":~~~~júcej služby DSL)

O Zriadenie migráciou zo služby DSL pri stup

O nové zriadenie bez znadovacleho poplatku -"pOv. úč. zomrel:
O nová kampaň
O tanfné podm•enky

Program slulby Maglo Internet
O Turbo 1
O Turbo 1-512 kb/s
O Turbo 1 Solo O Turbo 1 Solo- 512 kb/s

181 Turbo 2

O Turbo ~sie
O Turbo Basic Solo

O Turbo 2-512 kb/s
O Turbo 2 Mini
O Turbo 3
O Turbo 4
O Turbo 2 Solo O Turbo 2 Solo- 512 kb/s O Turbo 2 Mini Solo O Turbo 3 Solo O Turbo 4 Solo

• Doba vlaz.anostl
Doba viazanostl začlna plynúť odo dl\a zae&tia poskytovania Služby, ak me je v Cennlku alebo príslu~nom Cenovom výmere uvedené inak. V pripade poruAenia záväzku Účastnlka
nepretdJte vyutivaf služby na základe tohto dodatku počas dohodnutej doby v1azanostJ sa úe&stnik zaväzuje uhradrt' Podmku zmluvnú pokutu pre príslu§nú službu a dobu VIazanosti vo
vý!ke podla podmienok zverejnenych Podnikom v Cenniku alebo podla podmienok v prlslu!nom Cenovom výmere. ak sú Účastnikov• poskytované služby na základe tohto dodatku za
zvýhodnených podmienok podla prlslu!nej akde
O bez viazanostJ
•

181

181 24 mes1acov

O 12 mesiacov

Typ lnitat6cle slutiby
Samo•nitalacla 2

notJ!lkácia - informáCia o zriadeni služby VRI '
•

Modem DSUprfsluienstvo •

0

aOSL Ethernet modem '

181 DSL WiFi router

O Iná

mes1acov

O Rouirené inätalácia (technik)

Kontaktná osoba.

O SMS na mob číslo

O E-mail na adresu •

0

TP·Link TL·WN321G

O bez modemu

0Vigor2820

0

Vlgor 2700 VGST

0

OPowerhne

Vigor 2700 VGST + Mln1 Swrteh

Spôsob preberania koncov6ho zanadenla. O doručenie kuri6rom s platbou na faktúru

181 doručenie dobleJ'I(ou

(platba kuriérovi)

• AKCIA
Podnik sa zaväzuje poskytovaf služby úeastnikov• za zvýhodnen)i'ch podmienok podla typu akCie vyznačenej v tejto časti, za podm~tnok zverejnenych Podn1kom pre poskytovanie danej
akde v orislu!nom Cenovom VÝIT!ere. ktorV tvori súčasť teHo Zmluvv.

181 Jarná kampaň 2012 il (CV 21091/2012)

O Neobmedzený prenos dát počas vlkendov a sviatkov k programom Maglo Internet Turbo 1/Turbo 1 Solo

O Jarná prolongačn6 kampaň 201211 (CV 2196612012)

O Neobmedzeny prenos dát počas vlkendov a sviatkov k programom Maglo Internet Turbo 1/Turbo 1 Solo

O Jar201211· kampaň s 12 mes.vlaL(CV 2110212012)

O Turbo 2

0

O Turbo 3

O Turbo 2 Solo

O Turbo 3 Solo

Akcia VRI· Ml (CV 1978/2012)

O Kampaň pre seniorov il (21103/2012)

O Turbo 2 Mini O Turbo 2 Mini Solo

• AKCIA- Ponulul zariadeni za zvýhodnen6 ceny (CV 21969/2012) k lntarnetovjm programom z Jarnej akcie 20121i podr• CV 21091/2012 alebo CV 2196612012 pre novjch
a znovuzavlzuj6clch sa účutnlkov
Podnik sa zaväzuje poskytovaf služby Účastnikov! za zvýhodnenyeh podmienok podla typu akCie vyznačenej v tejto časil. za podm~tnok zverejnenych Podnikom pre poskytovan~& daneJ
akde v prlslu!nom Cenovom výmere, ktorý tvori súčas! tejto Zmluvy

0

Notebook MINI

•

Doplnkov6 slutiby

O Notebook Standard

O Biznis Notebook

181 Maglo Internet Security (povlnn6 zriadenie k programom Mag•o Internet, cena služby je prvé 3 mesiace zahrnutá v cene služby Mag1o Internet)
NIUie uvedené doplnkové služby sl účastn ik objednáva na základe výslovnej žiadosti, nie sú mu poskytované automaticky ako súčasť zvoleného programu služby Mag1o internet.
O Maglo Internet Security s 24-mesačnou viazanosťou
e-mail pre dorueame aktJvačného kódu Magic Internet Seconty:
O Zvý&enle rýchlostl upstreamu na 512 kb/s
O Pevni lP adresa•
O Zvýlenle rýchlostl downstreamu na 8 144 kb/s pri programe Turbo 3, resp. Turbo 3 Solo
O WEB Basic

poeet lP adries

Služ.by elektronickej potty'

0

MAIL Start

Preferovaný e-mail

®zoznam sk

Login

Heslo

1

(!pzoznam sk

Logln

Heslo

1

czmail sk
Czmail sk

Logln

Heslo

1

Login

Heslo

1

Podnik sa zaväzuje sprostredkovať vytvoreme vy!§ le uvedenej bezplatnej e-mailovej schrénky na www zoznam sk, pnčom používame tejto slutby sa nad• Podmienkami použivama služby
webmall spoloenosti Zoznam, s.r.o.
Podpora produktu Mail Start sa poskytuje od pondelka do piatku medzi 9 :00 a 17 OO hod na bezplatnom telel6nnom čisle 0800 171 292 prevádzkovanom spoloenosrou ZoZ11am.
s r.o Za tuto linku zodpovedá spoločnost Zoznam. s r o a mOfe jej telet6nne člslo. ako aj pracovnú dobu kedykoiVek aj bez ak6hoko1Vek oznámenia zmenil'.

0

MAIL Klasik

N6zvy Mail Boxov"
Cislo služby

Názov Mail Boxu
~ma1l . telekom .sk

Mali Alias 10

Log•n

(!!l

sk

2

({!lmall.telekom sk

C

Sk

3

({!lmail.telekom.sk

({ll

sk

• • · - . t . ... _

..._.. ""Jnn . n A~n, .,

Heslo'

Odkazová schránka"
O Odkazová schrénka

tel. tislo.
O Odkazová schrénka
tel. člslo
O Odkazová schrénka
tel. čislo

Disk EXTRA

0

01skEXTRA

0

01sk EXTRA

0

D1skEXTRA

<:trAnA? 14

O

MAIL Advance

O
O

Firma online 5

O
O

O Antlvlrus MAIL Basket

Mailový kOl

O Antlvlrus MAIL Relay

Mailový server

pre doménu:
kanál

0

Pevná lP adresa:

1 hodtna l

0

ETRN

Progl'llm slufby Firma online

O

O

Firma online 10

O Firma online 50

Firma online 25

Heslo"·

Login:

Ak je registrátorom domeny Podnik, smerovanie na primárny a sekundárny e-mailový server prostrednlctvom MX zéznamov
potadovanej domeny poskytuje Podnik. Ak tde o domenu, ktorej správu neposkytuje Podntk, za zabezpečeme správneho
smerovania J8J MX zéznamov zodpovedá Účastnlk Služba sa neposkytuje na doméne tretej a !!vrte] úrovne

Doména druhej úrovne (povinný údaj):

O Iné doplnkové slufby:

(prosim vyplsat' podmtenky dop služby)

' Vo vlastnom zaujme al po zriadeni slu~by zmefrte prihlasovacte heslo. 2 Samoin~alllcia sa vzfahuje na VRI a VRI Solo v programoch: Turbo 1, Turbo 2 Mtm,Turbo 2,Turbo 3 ,Turbo 1 Solo,
Turbo 2 Mlnt Solo, Turbo 2 Solo a Turbo 3 Solo. • Zriadenie schrénok elektroniCkej po!ty s domenou tretej alebo ~vrte] úrovne je podmienene objednanlm slu~teb Registrácia, resp.
Preregisttácia domeny druhej úrovne a služby DNS Standard alebo DNS Advance • Sl~bu pevná JP adresa nie je motné znadrt' k programu Mini Klas•k • Plati do vypredania zásob •
Sl~ba Vysokorýchlostný internet znadená samoin~láciou sa spoplatlluje od dátumu prvého použrtta služby, najneskôr v!ak S. kalendárny dell od zriadenia slu~by zo strany Podniku, o eom
7
má účastník momosf byť informovaný prostrednlctvom notifikllcie. Podla aktuálnej ponuky Podniku • Uvedie e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslané pnhlasovacte meno a heslo pre
aktiváciu sl~by • Prt zriaďovani sl~by Odkazová schránka, Disk EXTRA je potrebne vyplni! nézov schránky, pri ktorej majú byť tieto slu~by aktivované ' 0 Vytvorenie uvedeného mail allasu
me je garantované, prosim, overte sl jej ztiadente prostrednlctvom webrnatloveJ apltkácle httpsJ/rnail.telekom sk, Nastavenia/AIIasy Vytvára! aliasy si môžete tiež samt cez položku . Pndaf
novú altematlvnu adresu·. " Zadajte telefónne člslo, z ktorého budú presmerova né volania do Odkazovej schrénky 12 Vo vlastnom záujme Sl po znadeni slufby zmefrte pnhlasovacte heslo
prostredníctvom delegovanej administrácie na httos·Jifirma-online,sklda.
•

Slufba bola doporučen6 Iným účutnlkom

Meno a priezvtsko existujúceho účastníka.

Kód adresáta

• Ostat!M ustanovania
Účastnlk čestne vyhlasuje, že je vlastnlkom nehnutelnosti, na ktorej má byť podla tejto Zmluvy o poskytovani vensjných služteb vybudované pripojné telekomunikačné vedeme
a umiestnený koncový bod siete služby, alebo te mé k predmetnej nehnuternostl u~lvaete právo z nájomného alebo lnilho právneho vzfahu Účastnlk, ktorý má k nehnutelnosti ~lvacie
právo z nájomného alebo Iného právneho vzfahu zárovel\ čestne vyhlasuJ&, že Informoval vlastníka o vybudovani pripojného telekomunikačného vedenia umtestnenl koncového bodu Siete
sl~by a jeho dôsledkoch v plnom rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Účastnlk uvtedol v tomto vyhláseni nepravdivé alebo neúplné Jnfonnáete alebo na základe výzvy
Podniku nepred l~ l vyhlásenie vlastníka nehnutelnostl a v súvislosti s tým vznikne Podniku Akoda alebo dodatočné náklady, Účastnik sa zaväzuje Podniku túto Akodu alebo dodatočné
náklady uhradil'. Vo vzfahu k predmetnej nehnutelnosti vystupuJ& účastník ako
O vlastník O néjomca O iné
nehnutelnostl
Ubezpeka Účastník sa zaväzuje poskytnú! Podniku zábezpeku zaplatením finančnej čiastky vo výlke
€, za účelom zabezpečenia a prípadnej uhrady pohladévok Podmku YOčl
Účastníkovi Účastnlk sa zaväzuje uhradí! zábezpeku do Aiestich pracovných dni odo dl\a uzatvorenia zmluvy, Inak zmluva uplynutim tejto lehoty zanikne. Ustanovenie predchádzajúcej vety
sa neuplatní pokia! má byť zmluva uzatvOf'ená na základe Účastníkom predloženeJ telefontekeJ alebo elektronicl(ej objednávky V pripade, ak Účastník prejavi záujem uzatvonr zmluvu
predložím telefoniCkeJ alebo elektroniCkej objednávky, lehota na úhradu zábezpeky je desa! pracovných dni odo dl\a nsahzácle teletontekej alebo elektroniCkej objednávky služby
Účastníkom V prípade, ak Účastník v tejto lehote neuhrad! zábezpeku a súčasne nedoručí Podniku nim podpísané zmluvné dokumenty má sa zato, že Účastník odmietol návrh Podmku
uzatvori! zmluvu V prípade, ak Účastník v tejto lehote zmluvu uzatvoril av!ak nebola doručená spM Podmku alebo nebola v tejto lehote uhradená zábezpeka má sa za to, že takáto zmluva
zamkla uplynutím desiateho pracovného dňa odo dl\a predloženia tel. alebo elektroniCkej objednávky V pripade zániku zmluvy z dOvodu, te zábezpeka nebola uhradená nadne a včas
a/alebo neboli riadne a včas doručené zmluvné dokumenty Podniku, nemá Účastník ani.I!Oskvtovater nárok na náhradu §kody s_pOsobenei neuzatvorenlm alebo zámkom tejto zmluvy
Vyhlisenle Účastnlka alebo jeho zhtupcu: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Vteobecnýml podmienkami, Osob~nýml podmienkami a Cenníkom,
ktoré sa ako neoddel~elné súčasti tejto Zmluvy zaväzujem dodi'ŽJavar Svojim podpisom potvrdzu)8m (i) prevzalle Vteobecných podmienok, Osobrtných podmienok, Cenníka, ak bolo
dojednané jeho prevzatie na predaJnom m 1este, (ii) že sl záväzne objednávam v tejto Zmluve Apeetfikované Služby, (líi) že sa zaväzujem riadne a včas plnrt' v§etky povtnnosti vyplývajúce
z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, VAeobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka, najmA riadne a včas plati! cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol
oboznámený Podnikom, že aktuálne informáCie o platných cenách za Služby je možné ziska! v aktualnom Cennlku dostupnom na www telekom.sk alebo inej Internetovej strénke Podniku,
ktoré ju v budúcnOSII nahradi a na predajných miestach Podniku
V pripade ak účastnik vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dl\om techmckého zriadenia sl~by alebo svoJim konaním alebo nečinnosfou zmari znadenie zmluvne dohodnutej
služby zaväzuje sa zaplatil' Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo VýAke 1()0 € (DPH sa neuplatlluje).
Zmluvné strany sa dohodU, te v prípade zmeny sadzby dane z pndanej hodnoty je Podnik oprávneny ktorúkorvek z konečných eten služJeb Podniku upravrt' tak, že k základu dane (cene
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzmku dal\ovej povmnostt Podntku
Spl'llcúvanle osobných údajov: Podnik bude použlvar údaje o Účastnikov! za podmienok uvedených vo Vteobecných podmienkach a v prisluAných prévnych predpisoch. Rozsah, účel
a podmtenky spracúvania údajov o Účastníkovi sú blížite Apecifikované vo Vteobecných podmienkach ( článok Zhrornaždovame a ~!vanie Informácii o Účastnlkoch) V pripadoch, kde
mOže Účastník zamedzil', aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník mOže kedykorvek Podniku oznámit', že st neželá takéto poufivame J8ho údaJOV Ak je podmtenkou
spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, m6že Účastník takýto súhlas kedykorvek odvola!, v prípade, že ho udeli Účastník mOže Podniku kedykorvek požiada! o tnfonnáciu, ako
sa jeho údaje ~Ivajú. Viac inform8cll o ~Ivani údajov možno nájs! na
telekom.5k alebo Internetovej stránke Podniku, ktoré ju v budúcnosti nahradi.

www

Pokia! je táto Zmluva uzatvorená medzi Podnikom a Účastnlkom, ktorého je možné považova! za spotrebrtela podla zákona č. 10812000 Z z o ochrane spotrebrtela pri podomovom predajt
a zásielkovom predaji (dalej len .ZoOS") a pokia! bola tát.o Zmluva uzatvorená spôsobom uvedeným v §S ZoOS, je Účastnlk oprévnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v lehote 7
praoovných dni odo dl\a
a)
uzavretta tejto Zmluvy, ak je jej predmetom výlučne poskytovame Služby (l j. súčasne s touto Zmluvou nebola uzatvorená aj zmluva o nájme KZ),
b)
prevzatia KZ, poskytnutého do utlvanla Účastníkovi , poktal spoločne a súčasne s uzavretlm tejto Zmluvy uzatvonl Účastník zmluvu o nájme KZ. Za súčasné uzatvOf'eme
zmluvy o nájme KZ sa považuje aj pripad, ked sú ustanovenia upravujúce nájom (užívanie) KZ obsahom tejto Zmluvy
Odstúpenie od Zmluvy podla predchádzajúceho odseku musi byť vo vyHla uvedenej lehote odoslané na adresu Podmku.
Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zruiuje od počiatku, prieom Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 10 dni odo dl\a zántku Zmluvy vrátrt' Podmku akéko/llek hnutelné
veci, ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Podnik je povtnný najneskôr v lehote 15 dni odo dl\a doručenia odstúpenia od Zmluvy vrát1f Účastníkovi v!etky finančné
ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnenim tejto Zmluvy (daleJ len .Finančné plnenie")
Ak bola v čase odo dl\a uzatvorenia Zmluvy do času odstúpenia od nej zo strany Učastnlka v lehote 7 pracovnych dm odo dl\a uvedeneho v plsm a) alebo b) tejto časti Zmluvy, Sl~ba
zriadená, má Podnik nárok na úhradu sumy zodpovedajúcej cene za prlslu&ný typ znadenta Služby uvedenej v Cenníku, ktoré predstavuje hodnotu pel\ažneJ náhrady poskytnutej podla
§458 Občianskeho zákonnlka za zriadenie Sl~by (dalej len .Pel\ažná náhrada za zriadenie Služby").
Zmluvné strany sa dalej dohodli, te pokia! su splnene podmtenky na vzájOITiný zápočet pohladávok je možné započíta! pohladévku Účastníka na Ftnančné plnenie proti pohladavke
Podniku na Pel\wú náhradu za znadenie Sl~by
Ustanovenia tejto časti Zmluvy nestrácajú platnos! ani po zániku Zmluvy z dôvodu včasného odstúpenia zo strany Účastníka.
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UDELENIE SUHLASU:
Ja, Účastnik, týmto súhlaslm, aby spoločnosť Slovak Telekom. a . s .. so sldlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ďalej .spoločnosť Slovak Telekom")
(i) O ÁNO
181 NIE
používala moje údaje na marllellngové účely (napr na vypracovanie marketingovýCh ponúk spofočnostl Slovak Telekom alebo InýCh osOb). Tento
suhlas sa vzfahuje na údaje zlskané zo vletkýeh zmluvnýCh vzfahov medzl mnou a spoločnosťou SlOvak Telekom v zmysle v!eobecnýeh podmienok vydanýCh spoločnosťou Slovak
Telekom pre prisluAnú/é službu/y (članolr. .Spracúvanie na marketingové účely"). tzn aj na údaje, ktoré o Účastnikov! spoločnosť Slovak Telekom ziska zo zmluv, ktoré budú uzavreté
at v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretýCh v minulosti, a zahtfla Identifikačné, kontaktné, prevádzkové a Iné údaje, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ziska v súv1slosti s poskytovanlm
služieb (napr doba trvania zmlúv. druh programu služieb, aktivované služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne elsla), s výnimkou m6jho rodného elsla, e!sla idenllfikaeného
dokladu alebo Iného dokladu totožnosti, ltátnej prlslu!nostl a vý!ke mojiCh neuhradenýCh závAzkov. Tento súhlas sa vzfahuje aj na údaj o dátume m6jho narodenia a na údaj o mojOm
pohlavl (mut/tena) uvedené vyl!ie v taburke, Slovak Telekom m6te na základe poskytnutého dátumu narodema spracúvať na marketingové účely aj údaj o moJOI!l veku Zárovell
súhlaslm, aby ma Slovak Telekom kontaktoval pre účely priameho marlletingu produktov a slutleb Slovak Telekomu a InýCh osOb najma prostrednlctvom volania, automatickýCh
volacleh systémov, zasielania elektronickej po!ty vrátane SMS a MMS Súhlas podla tohto bodu trva do uplynut1a 1 roka po zániku detkýeh zmluvnýCh vzfahov medZI mnou
a spoločnosťou SlOvak Telekom
181 NIE
poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (l) spoločnosti Zoznam, s.r.o . Zoznam Mobile. s. r o .. PosAm, spol. s r o., a ďal!lm dcérskym
(ii) O ÁNO
spoločnostiam spoločnosti Slovak Telekom Tieto osoby móžu poutlvať poskytnuté údaje na ma11tet1ngové účely uvedené v bode (1) (tzn. aj na vypracovanie malltetingovýeh ponúk a
Im budú poskytnuté Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo v!eobecnýeh podmienkaCh
kontaktovanie votanim alebo elektronickou po&tou), a lo po dobu 1 roka potom,
vydanýCh spoločnosťou Slovak Telekom pre prtslu!nú/6 slutbuly (članok Poskytovanie údajov)
Spoločnosť Slovak Telekom m6te použlvaf moje údaje na malltetlngové účely za podmienok uvedenýCh vo v!eobecných podmienkach vydanýCh spoločnosťou SlOvak Telekom pre
prislu!nú/é službu/y, v prislutných pravnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvama. Bertem na vedomie, te poskytnutie údajov a súhlasov podra bodov (i)
a/alebo (H) vytlle na ich spracúvanie na malltetlngové účely je dobrovolné. Tieto súhlasy m6žem kedykorllek odvolať prejavom vOle doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
Beriem na vedomie, te m6tem spoločnosť Slovak Telekom potiadaf o Informáciu, ako sa moje údaje poutlvajú. Oeta1lné vymedzenie prav obsahuje § 20 zäkona o ochrane osobných
údajov a sú bllliie !pecdikované aj vo v!eobecných podmienkaCh vydanýCh spoločnosťou Slovak Telekom pre prtslu!nú/é službu/y (e!änok Poučeme o pravach dotknutej osoby).
ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUžfVANIA ÚDAJOV:
1) Žlldam o vyčlenenie z databhy na :ras lelanle reklamných Informacn: •·
O SMS
O e-mailom
O PoMou
O Telefonicky
O AVS (automatický volacl systém)
2) Žiadam: - )
O aby ml spoločnosť Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretieh strän
Vyhlasujem, te vyUie uvedené súhlasy zodpovedajú mojej slobodnej a vätnej vOli
..Označenlm
slu!ného lieka Účestnlk
adru • te sl netel8 b kontaktovan · dan · m kanálom alebo kvOII dan · m nukam.

eo

Miesto:

Zlaté Moravce

Ditum:

11.04 2012

~~~

pečiat~-;'

podpis (a
(resp splnomocnenej osoby alebo ltalutárneho orgänu)

~'·- -•~··-

.....

7nn,nA~n1.,

<o~rono

414

l
l

