RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

-

MT Profesional Plus Classic

uzatvorená v zmysle ~ 269 ods. 2 zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov (dälej len ‚Zmluva~) medzi:
PODN IKOM
Obchodně mono,
sidlo, adresa
‚

Zastúpený
Zapísaný
tdentifikačné údaje

.

.

.

Slovak Telekom, as., Bajkalska 28, Bratislava, 81762
Horváthová Silvia, SME Supervisor,
splnomocnenec na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, as.
v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bralislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
IČO

35 763 469

DIČ

2020273893

IČ pro DPH

5K2020273893

Tatra Banka, as., Číslo účtu vtvare IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT: TATRSKBX
VÚB, as., Číslo účtu vtvare IBAN: SK2O 0200 0000 0023 1 409 3958, SWIFT: SUBASKBX
Bankové spojenie

SLSP, as., Cislo účtu vtvare IBAN: SKS7 0900 0000 0006 3373 8777, SWIFT: GIBASKBX

ČSOB, as, Číslo účtu vtvare IBAN: SKS8 7500 0000 0000 2550 5443, SWIFT: CEKOSKBX
(däiej en ‚Podnik‘)
a
úČASTN1KOM
Obchodně
mono,
sídlo, adresa
Zastúpený
Zapísaný
Identifikačně
udaje

Obec Lozorno, I-ilavná I, Lozorno 900 55

Mgr. Luboš Tvrdoň
v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde
IČO

00304905

DIČ

2020643669

oddiel

vložka číslo

IČ pro DPH

(ďalej len ‚Účastník‘)
(dälej spoločne označovaní aj ako ‚zmluvné strany‘)
Článok I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o osobitných rámcových podmienkach poskytovaných Podnikom Účastnikovi
počas účinnosti tejto Zmluvy, a to najmá:
a)

b)
c)

u osobitných rámcových podmienkach a spolupráci v súvislosti a pookytovonim oloktronických komunikačných služieb
Podniku Účastníkovi prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Podniku (mobilná sieť Podniku),
(dälej len ‚Služby‘)
o osobitných rámcových podmienkach pri predaji koncových telekomunikačných zariadení (mobilných telefónov) a ich
prislušenstva určených na použivaniev mohllnej sletl PodnIku (ďalej 1cr‘ ‚[ovar‘) Úéas[nikovi
o zabezpečeni nadštandardnej starostlivosti pri poskytovaní Služieb Účastníkovi zo strany Podniku a zabezpečení najvyššej
kvality pri riešení požiadaviek Účastnika stým súvisiacich,

(dälej len „Rámcové podmienky“).
2. Touto Zmluvou sú vymedzené Rámcové podmienky« za ktorých Podnik poskytuje Účastníkovi Služby a tovar. Ak v tejto Zmluve nie je
dohodnuté inak Podnik poskytuje Účastníkovi Služby za podmienok dohodnutých na základe osobitne uzatváraných zmlúv O
poskytovaniverejných služieb, resp. na základe mých zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku Učastníkovi (dälej
len „zmluvy o poskytovaní verejných služieb~) a v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb (dälej len
„Všeobecné podmienky°). Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Rámcové podmienky budú poskytované a
vztähované v rovnakej miere na všetky Služby poskytované Podnikom Učastníkovi počas účinnosti tejto Zmluvy na základe všetkých
zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré boli medzi zmluvnými stranami uzatvorené počas účinnosti tejto Zmluvy ako aj pred jej
účinnostou. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dčvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dčvody sú
obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku« upravujúcej Zmenu Zmluvy,
3. Predmetom tejto Zmluvy je tiež dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania balíka služieb nazvaného Mobilná virtuálna
privátna siet(dälej len „SlužbaVPS“) zo strany Podniku Účastníkovi« tj. predmetom tejto Zmluvyv súvislosti so Službou VPS je;
a)

b)
c)

závázok Podniku aktivovat a poskytovať Účastníkovi Službu VPS vo vztahu k SIM kartám Podniku registrovaným na Účastníka
a aktivovaným na základe osobitných zmlúv o poskytovaní verejných služieb« (dälej len ‚SIM karty VPS“)« ato za podmienok
dohodnutých touto Zmluvou ajej prflohami,
závázok Účastníka poskytnút Podniku všetku súčinnost potrebnú pre poskytovanie Služby VPS a využívat Službu VPS počas
účinnosti tejto Zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami,
závúzok Účastníka uhrádzat cenu, resp. poplatky za wužívanie Služby VPS.
Článok II A.
RÁMCOVÉ PODMIENKY

I. Podniksazavázuje, že od prvéhodňazúčtovacieho obdobia, ktorýnasleduje Po nadobudnutiúčinnostitejtozmluvy podľa č«Vll bod
8 tejto Zmluvy až do konca účinnosti tejto Zmluvy bude poskytovat Účastníkovi Služby za zvýhodnené ceny Služieb výslovne
dohodnuté v aktuálnom znení Prílohy č, 1 tejto Zmluw a ostatné Služby za ceny podía Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku,
čast Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete aktuálneho včase poskytnutia Služieb (dälej len „aktuálny
Cenník“) a so zohľadnením prislušnej zľavy vo výške uvedenej v aktuálnom znení Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Cenu Služieb atovarov
vyúčtuje Podnik Účastníkovi faktúrou so zúčtovacím obdobím za jeden mesiac so splatnostou uvedenou na faktúre. Účastník sa
zavázuje uhrádzatfaktúry vystavené Podnikom riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené
všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre« najmá variabilný symbol, fakturovanú čiastku a číslo účtu, Bez
uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradit, a teda závázok Účastníka nemožno považovat za splnený.
V pripade, ak Podnik vystavuje Účastníkovi vjednom zúčtovacom období viac faktúr, Účastník sa zavázuje uhrádzať každú z nich
samostatne, vždy s príslušnými identifikačnými znakmi (najmävariabilný symbol, fakturovaná čiastka a číslo účtu). Zavčasnú úhradu
sa považuje úhrada celej fakturovanej sumy pripisaná na účet Podniku najneskčr v deň splatnosti faktúry. V prípade omeškania
Účastníka s úhradou splatných faktúr, je Podnik oprávnený požadovat od Účastníka úhradu úrokovzomeškaniavo výške 0,05 °k
z dlžnej sumy za každý deň omeškania Účastníka s riadnou úhradou splatnej faktúry.
2. Účastník sa zaväzuje splnomocnit kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená v mene a na účet Účastníka rokovat s Podnikom a
vykonávat všetky potrebné právne úkony vo všetkých záležitostiach súvisiacich s touto Zmluvou alebo s jednotlivými zmluvami O
poskytovaní verejných služieb (a dodatkom k nim) alebo s mými zmluvami, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku
Účastníkovi, nákupaleboiné nakladanie stovarom, ktorézmluvnéstranyvzájomne uzavreli, resp. počasplatnostitejtoZmluvyuzavrú.
Kontaktná osoba bude zároveň zodpovedná za riešenie íinančných záležitostítýkajúcich sa poskytovaných Služieb a zliav v zmysle
tejto Zmluvy, aksazmluvné stranynedohodnú pisomne inak. Účastniksazároveň zavázujeoznámitPodniku mobilnételefónnečislo,
na ktoré bude Podnik oprávnený zasielat notifikačné SMS správy súvisiace s platbami za Služby. Kontaktná osoba je uvedená v či.
Vl bode 1 tejto Zmluvy. V prípade zmeny osoby podía predchádzajúcej vety« je Účastník povinný najneskór do 3 dní o tejto zmene
písomne informovat Podnik. Vzor plnomocenstva tvori Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
3. Účastník sa zavázuje aktivovat SIM karty a objednávat Služby a tovar Podniku v súlade s postupom objednávania tovarov a Služieb
Podniku dojednaným včl. Vl bode 1 tejto Zmluvy alebo mými spósobmi výslovne sprístupnenými Učastníkovi Podnikom (napr.
prostrednictvom internetovej stránky www.telekom.sk, alebo prostredníctvom určenej telefónnej linky s overenim prístupového
kódu, ak takýto prístupový kód bol Účastníkovi Podnikom pridelený). Účastník jev pripade pridelenia prístupového kódu povinný (i)
zabezpečiť utajenie pristupového kódu, (ii) neposkytovat ho tretej osobe; (ifl) požiadat písomne o zmenu prístupového kčdu pri
podozreni, že sas ním oboznámila neoprávnená osoba. Podnik nezodpovedá za škody spósobené zneužitím pristupového kódu
nooprávnenou osobou,

4. Konkrétne dodávky Služieb a tovaru budú zmluvné strany realizovať na základe objednávok Účastníka, za podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve. Podnik bude na wžiadanie a podIa poireby Účastníka poskytovat Účastníkovi informácie súvisiace s užívanim
mobilných telefánov, súčinnost pri ich uvádzaní do prevádzky ako aj informácie súvisiace s wužívaním Služieb Podniku,
Článok II B.
PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY VPS
1. ‚SlužbaVPS‘ (Mobilnávirtuálnaprivátnasiet) jebalíkslužiebumožňujůci poskytovanie homogénnehotechnického,technologického
prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volani v rámci vzájomnej komunikácie medzi koncovými uživateľmi SIM kariet VPS
registrovaných na Účastníka. Služba VPS ~‘tvára uzavretú skupinu koncových uživateľov Služieb Podniku poskytovaných
prostredníctvom ~‘užitia mobilnej siete Podniku a prostredníctvom BIM kariet VPS registrovaných na Účastnika. Medzi hlavné výhody
Virtuálnej privátnej siete patrí zvýšenie komunikačného komfortu ~‘užitím súkromného čislovacieho plánu skrátených volieb,
efektívna integrácia mobilných a pevných komunikačných systémov Vašej spoločnosti, definovanie uživatetských práv pre
odchádzajúce a prichádzajúce volania, Odlíšenie pracovných a sůkromných hovorov.
Akékoľvek práva a povinnosti zmluvných strán vo vztahu k Službe VPS výslovne neupravené vtejto Zmluve (najmá práva a povinnosti
týkajúce sa poskytovania, wužívania, prerušenia a ukončenia poskytovania Služby VPS, ako aj zákazov a obmedzení zneužívania
SIM kariet VPS) sav celom rozsahu nadia Všeobecnými podmienkami.
2. Účastník sa zavšzuje, že bude platit včas cenu Služieb poskytovaných prostrednictvom SIM kariet VPS v súlade s touto Zmluvou
(vrátane jej Prílohy Č. 1 ‚Obchodné podmienky príslušnými zmluvami O poskytovaniverejných služieb prostredníctvom konkrétnych
SIM kariet VPS, Všeobecnými podmienkami a aktuálnym Cenníkom tak, aby nedošlo z týchto dévodov k prerušeniu poskytovania
služieb poskytovaných prostredníctvom BIM kariet VPS, resp. k ukončeniu niektorej zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb
prostrednictvom konkrétnych BIM kariet VPS zo strany Podniku.
3. Účastník má právo požiadat písomne alebo prostredníctvom kontaktného emailu o zmenu tejto Zmluty týkajúcu sa zaradenia BIM
kariet VPS, ktorá může spočívat najmä v:
a)
b)

rozšírení počtu SIM kariet VPS O mé SIM karty Podniku registrované na Učastníka;
zmene skrátených volieb Služby VPS alebo v zmene profilu/funkcionality alebo v zmene nastavení Služby VPS.

4. 0 zmenu podfa bodu 3 písm. a) tohto článku Zmluvy je Účastník oprávnený požiadat Podnik žiadostou zaslanou Podniku alebo
prostredníctvom kontaktného emailu. V žLadosti Účastník uvedie nasledovné údaje týkajúce sa každej BIM karty, ktorá má byt
zaradená medzi BIM karty VPS (d~lej len ‚Dalšia BIM karta‘): (i) telefónne číslo aktivované na Ďalšej BIM karte (dälej len ‚nové VPS
mobilné telefánne číslo‘), (ii) skrátenú volbu pre nové VPS mobilné telefánne číslo a (iii) požadovaný profil pre nové VPS mobilné
telefánne číslo. Zmluvné strany sa dohodli, že akceptáciatakejto žiadosti Účastníka Podnikom sa považuje za zmenu predmetu tejto
Zmluvy ohl‘adom rozsahu poskytovania Služby VPS dohodnutého medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou. Momentom akceptácie
takejto žiadosti Účastníka Podnikom sa Ďalšie BIM karty budú posudzovat ako BIM karty VPS. Akceptáciu takejto žiadosti wkoná
Podnik e-mailom, faxom, pisomne alebo mým vhodným spůsobom adresovaným Účastníkovi.
5, 0 zmenu podľa bodu 3 písmeno b) tohto článku Zmlu~‘ je Účastník oprávnený požiadat Podnik prostrednictvom formulára
Špecifikácia mobilnej VPS, ktorý Podnik zašle Účastníkovi na základe jeho žiadosti uskutočnenej telefonicky na tel. čísle 0800
123 500 alebo e-mailom nafirma_mobil@telekom.sk. Riadne vyplnenýformulárŠpecifikácie nástedne musí byt‘doručený Podniku
na e-mailovú adresu firma,._mobil@telekom.sk. Navrhovaná zmena tejto Zmluvy nadobudne účinnost jej akceptáciou zo strany
Podniku formou odsúhlasenia Špecifikácie, ak nie je dohodnuté inak.
6. Účastník má právo požiadat Podnik o wkonanie každej zo zmien tejto Zmluvy špecifikovaných v bode 3 tohto článku Zmluvy
maximálne jedenkrát za kalendárny mesiac. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akceptácie návrhu na zmenu tejto Zmlu~‘
požadovanej Účastnikom, bude každá dälšia žiadost Účastníka o zmenu tejto Zmluvy podfa bodu 3 tohto článku doručená Podniku
v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca považovaná za bezpredmetnú a nebude sa na ňu prihliadat, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
7. Účastník sa zavázuje, že BIM karty VPS nebude využivat na poskytovanie, resp. na sprostredkovanie poskytovania elektronických
komunikačných služieb Podniku tretím osobám. Účastník sa zavázuje v prípade porušenia tejto povinnosti nahradit Podniku škodu
vcelom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením tejto povinnosti. Ďalej sa Účastník zavázuje, že BIM karty VPS bude využivatvyluánev
mobilnom telefóne/v mobilných telefónoch, ktorý/ktoré nebude/nebudú inštalovaný/inštalované v zariadení pripojenom na inú
verejnú elektronickú komunikačnú siet ako je mobilná siet Podniku. Účastník sa zavázuje, že BIM karty VPS nebudú inštalované v
zariadeníumožňujúcom prepojenie mobilnej siete Podniku sinou elektronickou komunikačnou sietou (napr. GSM brána) za účelom
prepojenla týchto sletl alebo za ůóelurn ukuričuvaiiia Lelekuinunikačnej prevádzky smerovanej z inej eleklronickej kurnunikačiioj
siete v mobilnej sieti Podniku, bez predchádzajúcej pisomnej dohody s Podnikom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Účastníka ~‘plývajúcich mu zo zmlúv
o poskytovaní verejných služieb vrátane dodatkov k nim k niektorej zo SIM kariet VPS, resp. z tejto Zmluw a taktiež v prípade
zneužívania Služieb prostredníctvom SIM kariet VPS, je Podnik oprávnený prerušif poskytovanie Služieb (vrátane Služby VPS)
prostredníctvom SIM kariet VPS! a to vo vztahu k všetkým týmto SIM kartám. Účastník bene na vedomie a súhlasí, že v pripade
porušeniazmluvných povinnostizo strany Účastník a následného prerušenia poskytovania služieb prostredníctvom čoi len niektorej
51M karty VPS zo strany Podniku, je Účastník povinný nahradit Podniku v plnom rozsahu škodu, ktorá mu vznikla porušením
povinnosti Účastníka.
Článok Ill.
OSOBITNÉ ZÁVAZKY AZODPOVEDNOSŤ
I. Účastník sa zavázuje, že odo dňa účinnosti tejto Zmluw Po celú dobu jej účinnosti bude ~užívat Služby Podniku vtakom rozsahu a
objeme, že čiastkatržieb Podniku zodpovedajúca celkovému súhrnu fakturácie za Služby Podniku poskytnuté Účastníkovi počas
kalendárneho mesiaca, do ktorej budú započítané sumy fakturované Podnikom za mesačné, aktivačné poplatky a prevádzku
uskutočnenú prostredníctvom SIM kariet s aktivovaným programom Siužieb MT Protesional Plus Classic, Biznis Data Share, Mobilný
internet, Mobilný intranet, M2M Universal, Nahrávanie hovorov a všetky dopinkové balíky vzfahujúce sa k týmto službám (dälej len
‚Celková mesačná fakturácia‘), bude bez prísiušnej sumy DPH predstavovať v každom kaiendárnom mesiaci počas Irvania tejto
Zmlu~‘ v úhrne najmenej sumu 90,00 € (siovom devštdesíat EUR ďalej len ‚Minimálna celková mesačnáfakturácía‘). Platby za
Služby tretích strán (napr. SMS lístky, SMS Hiasovanie, SMS súfaže, SMS Parkovné, Poistenie koncových zariadeni a pod.) na SIM
kartách Účastníka svyššie uvedenými programami Služieb, ako aj suma akýchkoívek zmluvných pokút fakturovaných Podnikom
Účastníkovi sado Minimáinej celkovej mesačnej fakturácie nezapočítavajú.
-

2. V prípade, ak Účastník poruší v niektorom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto Zmluvy závšzok spinenia Minimáinej ceikovej
mesačnej fakturácie uvedený v či. ill bod I tejto Zmluvy, vznikne Účastníkovi povinnosť zaplatíť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
rozdieiu medzi čiastkou Minimálnej ceikovej mesačnej fakturácie uvedenou v či. Mi bod 1 tejto Zmiuvy a skutočne fakturovanou
čiastkou Ceikovej mesačnej fakturácie bez DPH za daný kalendárny mesiac, a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti, okrem
pripadu, pokiaľsa zmiuvné strany nedohodnú písomne inak.
3. Účastníkje povinný zapiatitPodniku zmiuvnú pokutu, ktorejvýška sa určiako súčin sumy90 €(siovom deváfdesiat EUR) a počtu aj
začatých kaiendárnych mesiacov, ktoré zostávajú ku dňu porušenia prísiušnej povinnosti Účastníka do upiynutia doby trvania tejto
Zmiuvy dohodnutej aiebo predÍženej v súiade s či. IV bod I tejto Zmiuw, ato v pripade, ak Účastník poruší túto Zmiuvu niektorým
z nasiedovných spčsobov:
Účastník je voči Podniku vomeškaní 45 dní so zapiatením úhrady za poskytnuté Služby alebo za mé pinenia poskytnuté
Podnikom alebo s uhradením akéhokoiVek mého peňažného závšzku, alebo
b)
Účastník sadopustízneužívaniasiužieb Podniku, alebo umožnizneužívaniesiužieb Podniku inej osobe; pričom zazneuživanie
siužieb Podniku sa považuje najmá ale nie výiučne niektoré z nasiedovných konaní Účastníka:
i. Účastník použije Služby alebo umožni inej osobe ~‘užívafSiužby poskytované Podnikom na podporu, ~‘tvorenie možnosti,
alebo zapojenie sa do akejkolVek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo
pravidiami slušnosti, najmávšak na prenosurážhvej, obtažujúcej alebo zlomyselnej komunikácie, alebo našírenie popiašnej
správy alebo výhražných informácií, ako aj výhražného anonymného volania,
ii. Účastnikvyužije alebo umožnívyužiťSiužby na ich poskytovanie aIebo sprostredkovanie ich poskytovaniatretím osobám bez
predchádzajúceho pisomného súhiasu Podniku,
iM. Účastník bude využívatSiužby alebo umožnívyuživaťSiužbyv zariadení umožňujúcom prepojenie mobiinej siete Podniku s
inou siefou eiektronickej komunikácie (napr. vGSM bráne) za účeiom prepojeniatýchto sietialebo za účeiom ukončovania
prevádzky elektronickej komunikácie smerovanej z inej (vrátane neverejnej) siete eiektronickej komunikácie mobiinej sieti
Podniku.

a)

4. Vpripade, ak Účastník uhradí Podniku zmiuvnú pokutu na základe jej upiatnenia Podnikom podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy,
vznikne Účastníkovi právo odstúpit od tejto Zmluvy.

5. Akákoľvek zmIuvná pokuta, ktorú si Podnik voči Účastníkovi uplatni podia tejto Zmiuvy, je splatná na základe faktúry vystavenej
Podnikom do 15 dniod jej vystavenia. Účastník sa zavázuje zapiatitzmiuvnú pokutu tyúčtovanú Podnikom riadne avčas. Zapiatením
zmiuvnej pokutynie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škodyspčsobenej porušením povinnosti Účastníka, atov pinej výške.
6. Účastník sa zaväzuje, že v pripade zneuživania Siužieb poskytovaných mu zo strany Podniku vrátane prípadov podozrenia zo
zneužívania Siužieb, vykoná alebo zabezpečí všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od stavu a od činnosti porušujúcich
právne predpisya zmiuvné dojednania medzi ním a Podnikom. Účastníksataktiežzavšzuje, že bezodkiadne odstránivšetky následky
takýchto činnosti a zásahov do oprávnených záujmov Podniku. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Účastníka za škodu spčsobenú
Podniku.

7. Účastnik je povinný riadne avčas plnitvšetky svoje povinnosti ztejto Zmluw ako aj zo zmlúv o poskytovaníverejných služieb ach
dodatkov uzavretých medzi Účastníkom a Podnikom, najmš:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

je povinný riadne a včas uhrádzat Podniku cenu poskytovaných Služieb;
nesmie zneužívat poskytované Služby;
nesmie neoprávnene zasahovatdo verejného telekomunikačného zariadenia a ani umožnittakýto zásah tretej osobe hoci aj z
nedbanlivosti,
nesmie pripájat na mobilnú siet Podniku koncové zariadenie, ktorého technická spčsobilost nebola povolená náležitým
spúsobom alebo používaťtakéto zariadenia v rozpore so schválenými podmienkami;
nesmie používat Služby spúsobom, ktorý znemožňuje Podniku kontrolu ich používania, pričom za znemožnenie kontroly
použivania Služieb sa považuje najmá to, ak Učastnik využíva Služby protiprávnym spósobom,
nesmie porušovat podmienky tejto Zmluw alebo závažné pokyny Podniku,
nesmie wužívat a ani umožnit‘~,užívanie Služieb, na ich poskytovanie, resp. sprostredkovanie ich poskytovaniatretim osobám;
v pripade porušenia tejto povinnosti je Účastník povinný nahradit Podniku škodu vcelom rozsahu, ktorá jej vznikla porušením
tejto povinnosti.

Článok IV.
TRVANIE ZM LUVY
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 24 (slovom dvadsatštyri) mesiacov odo dňa jej účinnosti. Pokialžiadna zo zmluvných strán
nedoručí druhej zmluvnej strane v lehote aspoň 30 kalendárnych dní pred ukončením platnosti tejto Zmluw podia predchádzajúcej
vetypisomne oznámenie,ženemázáujem napredÍženítrvaniatejtoZmlu~‘, dobatrvaniaZmluvysapredlžujeo ďalšich 12 mesiacov;
ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak, trvanie Zmluw sa predlžuje týmto spĎsobom vždy na obdobie dälších 12
mesiacov (tzn. aj opakovane).
2. Účastník má právo ukončittútoZmluvu pred uplynutím doby jej platnosti dohodnutej alebo predÍženej vzmysle bodu 1 tohto článku
jednostranným úkonom aj bez uvedenia dčvodu a bez ohľadu na skutočnost či už niektorá zmluvná strana plnila akýkolVek svoj
závázok ztejto Zmluvy, ato iba za splnenia podmienky, že uhradí v prospech Podniku odstupné, ktorého výška sa urči ako súčin
sumy go,oo € (slovom devátdesiat EUR eur) a počtu všetkých, aj začatých kalendárnych mesiacov, ktoré zostávajú v deň uhradenia
odstupného do uplynutia dobytrvaniatejto Zmluvy póvodne dohodnutej alebo predĺženejvzmysle bodu 1 tohto článku. Ktejto sume
bude zároveň pripočítaná suma akejkolVek osobitnej ziaw zaradenej medzi Nadštandardné výhody poskytnutá Účastníkovi podľa
Prflohy č. I tejto Zmluvy. V takomto pripade táto Zmluva zaniká ku dňu uhradenia odstupného Podniku v plnej výške. Odstupné sa
považuje za uhradené dňom jeho pripísaniav dohodnutej výške na účet Podniku.
3. Podnikmáprávoodtejto Zmluwodstúpitv pripade, akÚčastnik porušitúto Zmluvu niektorým zo spčsobov uvedených v či. Ill bod 3
tejto Zmiuw.
4. Účastník je oprávnený od tejto Zmluw odstúpit v prípade, ak Podnik opakovane neodčvodnene počas dlhšieho obdobia nebude
poskytovat Účastníkovi dohodnuté Služby za podmienok podia tejto Zmluvy a v dohodnutom rozsahu, kvalite a cene, napriek tomu,
že ho Účastník natakéto porušenie povinnosti pisomne upozornil a máme uplynula lehota na nápravu poskytnutá Podniku zo strany
Účastníka, ktorá nesmie byt kratšia ako IQ dní.
5. Odstúpenie od tejto Zmluw nadobudne účinnost dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej
strane, akv odstúpení nebude určená má neskoršia lehota. Odstúpenim od Zmluw sateda táto Zmluva neruší od samého začiatku,
ale táto Zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane, alebo k mému dňu uvedenému
v odstúpeni. Odstúpením od tejto Zm luvy nie sú dotknuté práva odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody.
Ö. Po ukončeni platnosti tejto Zmluw, budú všetky Účastníkovi poskytované Služby a dodávky zo strany Podniku účtované v bežných
cenách podia aktuáineho Cenníka platného pre programy Služieb Podniku, ktoré má Učastník aktivované v súlade s príslušnými
zmluvami o poskytovaniverejných siužieb a ich dodatkami, stým, že poskytovanie Rámcových podmienok a zliav podľa tejto Zmluw,
ako aj poskytovanie Služby VPS (ak bola Služba VPS poskytovaná na základe tejto Zmiuvy) sa ukončí ku dňu, v ktororn zanikne
platnosttejto Zmluw.
7. Skončením platnosti tejto Zmluvy nezaniká platnost jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb, mých zmlúv uzatvorených
medzi zmluvnými stranami, ktorých predmetom je poskytovanie Sltižieh a ani platnost dndatkov k týmto zmluvám, pokial‘v takejto
samostatnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Článok V.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE PRIPAD PRISTÚPENIA ĎALŠÍCH SUBJEKFOV NA STRANE ÚČASTNÍKA
1. Zmluvné stranysadohodli, že Účastník je oprávnený počastrvaniatejto Zmlu~‘požiadafPodnik, aby umožnil aplikáciu tejto Zmluw
aj pre ďalši subjekt, ktorý mázáujem o pristúpenie k podmienkam tejtoZmluvy(dalej len ‚Záujernca“). Záujemcom máže byt právny
subjekt, ktorého Účastník ovláda prostrednictvom majoritnej majetkovej účasti (tzv. dcérska spoločnosť Účastníka) alebo právny
subjekt, ktorý ovláda prostredníctvom majoritnej majetkovej účasti Účastníka (d~lej aj len ~materská spoločnost Učastníka‘) abbo
právny subjekt, ktorý je spoločne s Účastníkom ovládaný materskou spoločnostou Účastníka (tzv. sesterská spoločnost Účastníka).
Ak má Účastník záujem, aby ktejto Zmluve na strane Účastníka pristúpil Záujemca, je povinný predložit Podniku žiadost o súhlas
5 pristúpením vyhotovenú vo forme Pristúpenia k Rámcovej zmluve o spolupráci podia vzoru uvedeného v PrUohe č. 3 tejto Zmluvy
(ďalej len ‚Pristúpenie‘), s uvedením špeciíikácie podmienok pristúpenia podia tohto článku Zmluw a podpisaného Účastníkom
aZáujemcom azároveň preukázat Podniku splnenie podmienok uvedených v p~ej vete tohto bodu Zmluvy minimálne aktuálnym
výpisom z obchodného registra alebo autorizovaným zoznamom akcionárov (nie starším ako 3 mesiace) alebo čestným vyhlásením
o majetkovom prepojeni, prípadne mými dokumentmi podia pokynov Podniku. Podnik nie je povinný súhlasit 5 pristúpením
akéhokoívek Záujemcu ktejto Zmluve na strane Účastníka a svoj prípadný nesúhlas nie je povinný odávodnit; Podnik neumožní
aplikáciu podmienok tejto Zmluw najmä, no nie výlučne, takému Záujemcovi, ktorý má vo vztahu k Podniku neuhradené závšzky,
alebo ak Podniky minulosti ukončil so Záujemcom zmluvu o poskylovaníverejných služieb alebo inú zmluvu, ktorej predmetom bob
poskytovanie Služieb Podniku z dóvociu porušenia povinnosti vyplývajúcich z týchto zmlúv zo strany Záujemcu.
2, V pripade, ak Podnik vyjadri súhlas s pristúpením Záujemcu k podmienkam Zmluty, ato podpisom Pristúpenia oprávnenými
osobami Podniku, nadobudne Záujemca postavenie účastníka tejto Zmluw v rovnakom rozsahu práv a povinnosti ako Účastník
(ďalej len •Pristúpený účastník‘) s prihliadnutím na ustanovenia tohto článku Zmluvy, svýnimkou tých práv a povinností, ktoré
vzmysletohto článku Zmluw máiba Účastníky postavenítzv. hlavného Účastníka(dalej len ‚Hlavnýúčastník‘), ak nie je dohodnuté
inak.
3. Podnik je oprávnený kedykoivek počas trvania tejto Zmlu~‘ wzvat Hlavného účastníka na preukázanie trvania majetkového
prepojenia podľa bodu I tohto článku Zmlu~‘ voči ktorémukoívek Pristúpenému účastníkovi. Hlavný účastník je povinný oznámit
Podniku bezzbytočného odkladu zániktrvania majetkového prepojenia podia bodu 1 tejtoZmlu~‘voči ktorémukoívek Pristúpenému
účastníkovi, inak zodpovedá Podniku za škodu tým spbsobenú. Hlavný účastník bene navedomie, že v pripade zániku majetkového
prepojenia podia bodu I tejto Zmluw, zanikne nárok Pristúpeného účastníka na účastvtejto Zmluve a Podnik ztohto dúvodu ďalej
neumožniaplikáciu Rámcových podmienokdohodnutýchvtejtoZmluvevoči Pristúpenému subjektu azároveň ukončiposkytovanie
Služby VPS Pristúpenému účastníkovi (ak bola Služba VPS Pristúpenému účastníkovi poskytovaná), ato všetko ku dňu doručenia
oznámenia Podniku otejto skutočnosti danému Pristúpenému účastníkovi.
4. V pripade, ak na strane Účastníka bude zmluvnou stranou tejto Zmluw viac ako jeden právny subjekt, budú jednotlivé práva
a povinnosti zmluvných strán súvisiace stouto skutočnostou upravené nasledovne:
a)

Podnik bude oprávnený ~ykonat akékolVek právo vyplývajúce ztejto Zmlu~‘ voči všetkým Účastnikom alebo voči
ktorémukoívek Účastníkovi samostatne.
b)
Podnik bude oprávnený ukončittúto Zmluvu:
i. súčasne voči všetkým právnym subjektom ~‘stupujúcim na strane Účastníka, ak čo len voči jednému z nich nastane
skutočnost s ktorou je spojené právo Podniku ukončittúto Zmluvu, alebo
ii. samostatne voči tomu Účastníkovi, voči ktorému nastane skutočnost 5 ktorou je spojené právo Podniku ukončittúto Zmluvu
stým, že voči ostatným Účastníkom táto Zmluva ostávav platnosti aj naďalej; uvedená pbatísvýnimkou pripadu, ak dójdo k
ukončeniu tejto Zmluyyvo vztähu k Hlavnému účastníkovi, kedyZm buya zaniká automaticky ako cebokvoči všetkým ostatným
Účastníkom Zmlu~‘;
c)
Každý subjekt na strane Účastníka má právo ukončit túto Zmluvu, ak budú splnené podmienky na jej ukončenie dohodnuté
v tejto Zmluve, ato ibavo vztahu medzi nim a Podnikom a nemá právo ukončittúto Zmluvu vo vztahu k ostatným subjektom na
strane Účastníka (tj. vtakomto pripade trvá Zmluva nad~lej medzi Podnikom a zostávajúcimi subjektmi na strane Účastníka);
uvedené platí svýnimkou prípadu, ak ukončíZmbuvu vo vztahu k Podniku Hbavný účastník, kedyZmluva zanikne automaticky
ako cebok vo vztahu ku všetkým ostatným Účastníkom Zmlu‘~‘;
d)
Všetky subjekty na strane Účastníka budú, pokiai ide o všetky ich závázky a povinnosti voči Podniku zo Zmluw, zaviazané
spobočne a nerozdielne, ak nie je dohodnuté inak; Účastníci sú najmá zaviazaní pbnitspobočne a nerozdiebne závázok pinenia
Minimábnej cebkovej mesačnejfakturácie dohodnutývčb. blb bodl tejtoZmluvy, ako ajzáväzokzaplatitPodnikuzmluvnú pokutu
zajeho pripadné porušenie dohodnutývčb. blb bod 2tejtoZmlu~, príčom zaCebkovú mesačnúfakturáciu dosiahnutúv určitom
zúčtovacom období sa bude považovat celkový súčet Celkovej mesačnej fakturácie dosiahnutej všetkými Účastnikmi
v prislušnom zúčtovacom období spobočne;
a)
Podnik má právo uplatnitsi nárok na zmbuvnú pokutu abebo na náhradu škodyvočitomu subjektu na strane Účastníka, ktorého
porušenlm zmbuvných povinnos[I vLnlkub Pudinku náruk iiaziriluviiú ~uku[u alsbu ia iáliiadu škody, resp~v prlpade porušenla
spobočného záväzku Účastnikov od ktoréhokolvek z Účastníkov,

5.
5. Záujemca má záujem pristúpit k Rámcovým podmienkam a zároveň k podmienkam poskytovania Služby VPS, svytvorením
spoločnej VPS s Hlavným účastníkom; v prípade súhlasu Podniku s takýmto Pristúpením bude Podnik poskytovat Hlavnému
účastníkovi a Pristúpenému účastníkovi spoločnú Službu VPS, tj. spoločná Služba VPS bude vytvárat spoločnú uzavretú skupinu
koncových užívateľov Služieb Podniku poskytovaných prostredníctvom využitia mobilnej siete Podniku a prostrednictvom SIM kariet
Podniku registrovaných na Hlavného účastníka a zaradených do VPS, ako aj SIM kariet registrovaných na Pristúpeného účastníka
a aj SIM kariet registrovaných na mých už pristúpených účastníkov, zaradených do VPS, ak tito vytvorili spoločnú VPS s Hlavným
účastnikom (dälej len ‚Spoločná VPS‘); Účastníci Spoločnej VPS budú zo závúzkovz tejto Zmluvytýkajúcich sa Služby VPSzaviazaní
spoločne a nerozdielne av prípade porušenia zmluvných povinností zo strany ktoréhokolvek z účastníkov Spoločnej VPS, sú tito
účastníci Spoločnej VPS povinní spoločne a nerozdielne Podniku nahradit v plnom rozsahu škodu, ktorá mu vznikla porušením
povinnosti ktoréhokoľvek z Účastníkov.
Článok VI.
OBJEDNANIE TOVAROV A SLUŽIEB PODNIKU A KONTAKTNĚ OSOBY ÚČASTNÍKA A PODNIKU
V pripade záujmu o kúpu mobilného telefónu, prislušenstva k nemu alebo aktiváciu služby Účastník vyplní typizované tlačivo
Objednávka MT a príslušenstva, ktorého vzor Účastníkovi na požiadanie zašle kontaktná osoba Podniku a vyplnené tlačivo zašle na
e-mailovú adresu kontaktného centra pre významných zákazníkovfirma_mobil@telekom.sk av kápu na kontaktnú osobu Podniku
uvedenú nižšie. Po spracovaní prijatej objednávky bude tovar Účastníkovi odoslaný na ním určené miesto doručenia kuriérom
bezplatne. Objednaný tovar bude Účastníkovi doručený do 5 pracovných dní (terminy platia v pripade, ak je požadovaný tovar na
sklade). Ak požadovaný tovar nie je na sklade, kontaktné centrum pre významných zákaznikov bude Účastníka informovat
o najbližšom možnom termíne doručenia, prípadne o náhradnom riešenivzniknutej situácie.

Kontaktná osoba Podniku
Meno a priezvisko: Gaštanová Magdaléna
Mobil. tel.:

±421914705212

e-mail:

magdalena.gastanova@telekom.sk

Kontaktná osoba Účastníka
Kontaktná osoba Podniku
Meno a priezvisko: Mgr. ĽubošTvrdoň
Mobil. tel.:

±421905530623

e-mail:

starosta@lozorno.sk

Objednávanie koncového zariadenia je možné aj cez samoobslužný portál ~w~v.mojafirma.telekom.sk Účastník si může cez
samoobslužný portál objednat koncové zariadenie za neakciovú kúpnu cenu, alebo za neakciovú kúpnu cenu, ktorú si uplatní v
rámci Osobitnej zlävy na KZ v zmysle Prilohy č.1 Obchodné podmienky.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovat informácie obsiahnuté v tejto Zmluve avjej prílohách, ako aj informácie, ktoré si vzájomne
poskytli v súvislosti stouto Zmluvou a predmetnými prílohami, za důverné iníormácie tvoriace predmet obchodněho tajomstva.
Uvedoná důvorná informácio ca zavázujú chránitako vlastné, využívat ich len v súvislosti s plnením predmetu tejto 7mluvy, nezneužit
ich a nespristupnit tretím osobám. Tým nie sú dotknuté oprávnenia každej zmluvnej strany sprístupnit informácie uvedené v tejto
Zmluve oprávneným orgánom verejnej správy alebo osobám zaviazaných závázkom mlčanlivosti (napr. audítorom a daňovým
poradcom a pod.) alebo zabezpečit zverejnenie Zmluvy, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Podnik je oprávnený spristupnit

informácie (i) uvedené vtejto Zmluve alebo získané pri jej plnení právnemu subjektu, který prostredníctvom majoritnej majetkovej
účasti ovláda Podnik (tj. materská spoločnosf Podniku), (ii) cenu, lehotu dodania, identifikáciu Účastníka a druh poskytnutých
Služieb v rámci zoznamu poskytnutých služieb, ktorý Podnik predkladá do verejných obstarávaní/obstarávaní v zmysle príslušných
právnych predpisov upravujúcich verejné obstarávanie, Účastník sa zavázuje v prípade žiadosti Podniku potvrdit mu písomnú
referenciu o poskytnutých službách s náležitostami podFa predchádzajúcej vety.V prípade porušenia závázku mlčanlivosti niektorou
zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo od tejto Zmluw jednostranne odstúpit. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že
predmetom obchodného tajomstva v zmysle tohto bodu Zmluvy nie sú telefónne čísla Účastníka registrované na Učastníka ku dňu
podpisu tejto Zmluw ako aj kedykoľvek Po jej podpise. Účastnik bene na vedomie, že Podnik jev prípade splnenia podmienok
vzmysle zákonač. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zneníneskoršich predpisov oprávnenýzverejnittakétotelefónne
čísla Účastníka v teleíánnom zozname účas[nikuv a iníorrnačných službách u účastriíckych číslach v zmysle pníslušných právnych
predpisov. Účastník týmto oznamuje Podniku, že nepožaduje službu zasiolania správ o základných personalizovaných cenových
informáciách O roamingových poplatkoch (vrátane DPH), které sa uplatnia, ked‘Účastnik ~‘tvoni a prijme volanie a zašle SMS správy
v akejkofvek krajine v zahraničí, v ktorej Podnik poskytuje Účastníkovi roamingové služby.
Podpisom tejto Rámcovej zmluw Spoločnost potvrdzuje, že bela obeznámená s povahou výhod roamingovej tarify v súlade s
článkami ba,Sba8ca6e/článok 1 Naniadenia1.
Zároveň podpisem tejto Zmluw Společnost potvrdzuje svoju vófu ‚~‘užívat roamingovú tarifu za podmienok dohodnutých v tejto
Rámcovej zmluve a dáva týmto výslovný súhlas so spásobom a podmienkami spoplatnenia regulovaných roamingových služieb (tj.
služieb v súlade s článkami 2.2. (h), (k) a (m) Nariadeniatak, ako je dohodnuté vtejto Rámcovej zmluve ato počas celej dobytrvania
tejto Rámcovej zmluw.
Účastník bene na vedomie, že v súlade s Nariadením Eurápskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných
mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie má Účastník možnost zvolit si alternatívneho poskytovateľa roamingu mého ako je
Podnik bez poplatkov alebo sankcie. Účastník podpisem tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o možnosti podIa predchádzajúcej vety
informovaný. Účastník d‘alej bene na vedomie, že ak si zvolí alternatívneho poskytovateía roamingu, poskytovanie služieb roamingu
sa riadi podmienkami dohodnutými medzi Účastníkem a ním zvoleným alternatívnym poskytovateľom roamingu a že Podnik
v rozsahu poskytovanom alternatívnym poskytovatefom roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.
2. Táto Zmluvaavzt‘ahyvzniknuté nazáklade tejtoZmluvy sa nadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonníkvznení
neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, okrem tých
práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú výslovne upravené v zákone č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vzneni
neskoršich predpisov.
3. Prípadné spory, vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré sa zmluvným stranám napniek obojstrannej snahe nepodarí
vyriešitvzájomnou dohodou, je oprávnený riešitpríslušnýsúd Slovenskej republiky.
4. Každá zmluvná strana je oprávnená kedykolVek navrhovat druhej zmluvnej strane zmenu tejto Zmluw a podmienok v nej
dohodnutých. Akékofvek zmeny a doplnenia tejto Zmluw je možné uskutečnit len Po dohode zmluvných strán, očíslovanými
dodatkami k zmluve, podpísanými zodpovednými zástupcami zmluvných strán, ak nie je vtejto Zmluve výslovne dohodnuté inak, s
výnimkou:
a)

b)

obchodných podmienok, ktorésú obsahom Prilohyč. I ‚které je Podnikoprávnený jednostranne menit(tzn.vrátane zliavataríf
v nich uvedených) v prípade tydania právneho predpisu alebo rozhodnutia prislušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov
Eurápskych spoločensliev), které zakladá povinnost alebo právo Podniku zmenit, zrušit alebo mým spčsobom upravit Služby
alebo ich ceny, a to doručením písomného oznámenia Účastníkovi;
obchodných podmienok, ktoré sú obsahom Prilohy či, ktoré je Podnik oprávnený jednostranne menit v prípade ak zmena
obchodných podmienok je v prospech Účastníka (napr. navýšenie voľných minúta/alebo dát a/alebo SMS a/alebo MMS v
balíku bez negatívneho dopadu na cenu balíka), a to doručením písomného oznámenia Účastníkovi;

5. Podľa tejto Zmlu~‘ postupujú zmluvné strany aj po ukončení jej platnosti, pokiaí ide o wrovnanie a ‚~‘sporiadanie si svojich
vzájomných vztähov a nárokov, ktoré na základe tejto Zmluw vznikli.
6. Neoddeliteľnou súčastou tejto Zmlu~ jejej Príloha č. I, ktorá konkretizuje a bližšie špecifikuje podmienky predmetu tejto Zmlu~‘, a
to:
Prileha č. 1 Obchodné podmienky
-

Priloha č. 2- Plnomocenstvo vzor
—

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)č. 2120/2015225.11.2015. ktorým Sa meni Nariadenie Európskeho parlamentu aRady(EÚ)č. 531/2012213.6.2012.
o roaminguvoverejných mobilných kamunikačnýcb sierachvrámci Únie,avzmysle Vykonávacieho nadadeniaKomisie(Eú)2286/2016(d~Iej len ‚Naniadenie‘)

T

V pripade akéhokoľvek rozdielu medzi textom tejto Zmluw atexlorn Prílohyč. 1 ‚Obchodné podmienky‘ majú prednosf ustanovenia
Prílohy č.1 ‚Obchodné podmienky‘ pred ustanoveniami tela tejto ZrnIu~‘. V pripade akéhokorvek rozdielu medzi textoni tejto Zmluw
a textom Všeobecných podmienok, majú prednost ustanovenia tejto Zrnluvy. V pripade akéhokolvek rozdielu medzi znenim tejto
Zrn luvy a jednotlivých zrnlúv o poskytovaní verejných služieb majú prednost ustanovenia tejto Zmluw.

8. Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost dňa . Zmluvné strany
sa dohodli že zvýhodnené ceny Služieb výslovne dohodnuté v Prilohe Č. 1 tejto Zmluw ako aj zľaw vo výške výslovne uvedenej v
Prilohe Č. 1 sa uplatnia dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluw. Do prvého uplatnenia cien a zliav v zmysle Prilohy č.1 bude
Podn k účtovatůčastnikovi ceny za poskytnuté Služby za rovnakých podmienok av rovnakej výške, ako ich účtoval v zmysle platných
zmlúv.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že ich vóFavyjadrená vtejtoZmluve je vážna, slobodnáa určitá, že preja~v6le obidvoch zrnluvných strán
sú dostatočne zrozumiteLné. Na znak súhlasu zrnluvných strán s celým obsahom tejto Zmluw ju obidve zmluvné strany podpisujú.
10 Zmluva sa whotovule v štyroch whotoveniach, z ktorých Po podp‘saní každá zo zmluvných strán obdrží po dye vyhotovenia
V mene Podniku

V Bratislave dňa

4~

‘

?- 70.1‘5

Tam
3lovak Telekom ~
-a;kafská
28 ~
~rpf~.
‚

•“~

Slovak lelekom, a.s.
Horváthová Silvia
SME Supervisor

V mene Účastníka

O

Obec Lozorno
Mgr. Luboš Tvrdoň
straro sta

Obchodné podmienky
pre spoločnosf Obec Lozorno, iČo: 00304905

Upravujúce poskytovanie a spopiatňovanie elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Slovak Telekom, as.
(ďaiej len „STo alebo .Podnik~) prostredníctvom mobilnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len ‚mobilná sieťTelekom~) a mých
dopInkových služieb poskytovaných ktýmto službám (dälej len ~Služby“).
Ak je predmetom týchto Obchodných podmienok aj predaj koncových zariadení za zlavnenú kúpnu cenu (akciové 1(Z) koncovým
zariadením sa rozumie koncové zariadenie, ktoré sa prostredníctvom SIM kartypripája na koncové bodymobilnej siete aslúži na pr~em
a vysielanie informácií (mobilný telefón).
A. Zvýhodnené ceny Služieb

—

MT Professional Plus Classic

1,1. Podnik bude poskytovať Účastníkovi Služby dojednané v Rámcovej zmluve a v tejto prilohe za zvýhodnenú zľavnenú cenu,
ktoráje uvedená nižšie.
Účtovanie hovorov. Hovory do všetkých národných sieti sa účtujú Po sekundách, Hovory do zahraničia do zóny EÚ sa účtujú Po
sekundách v prípade, ak sú zahrnuté v Základnom alebo Doplnkovom balíku. V ostatných prípadoch sa účtujú podIa aktivovanej Služby
a prislušného štandardného cennika Podniku pre volania do zahraničia. Predplatený objem minút do mobilnej a pevnej siete Slovak
Telekom do mobilných afixných sietiostatných národných operátorovalebo operátorovvkrajinách EÚ sačerpá nazačiatku zúčtovacieho
obdobia.
-

V prípade aktivácie balíkov ST Nekonečno alebo ST Nekonečno v špičke spolu s niektorým balíkom minút do sietí v SR a EÚ sa minúty
do mobilnej siete Telekom afixnej siete STčerpajú v rámci balíkov ST Nekonečno abbo ST Nekonečnov špičke, tj. mimo príslušného
balíka minút do sietí v SR a EÚ. Nevyčerpané predplatené objemy Základných a DopInkových balíkov sa neprenášajú do dalších
zúčtovacích období a Účastník nemá nárok na vrátenie ceny nevyčerpaných Služieb a ani ich pomernú časť. Zloženie programov MT
Professional Plus Classic

Volania v rámci VPS

Volania V SR a FÚ

Baliky SMS/MMS

Internet v mobile

MT Professional Plus
Classic
Variant I

neobmedzene

NonstopSRadoEÚ

Nekonečno SMS/MMS
vSRadoEU

10GB

MT Professional Plus
Classic
Variant 2

neobmedzene

Nonstop SR a do EÚ

Štandardné SMS/MMS

500MB

MT Professional Plus
Classic
Variant 3

neobmedzene

150 minút do sietív SR
adoFU

Nekonečno SMS/MMS
vSRadoEU

500 MB

Služba

.

.

.

Ceny za program MT Professional Plus Classic mesačné poplatky
-

Odchádzajúcimi hovormi a odoslanými SMS a MMS správami sa pri všetkých základných aj dopinkových balíkoch (SR a EÚ), ako aj pri
jednotkových cenách MT Professional Pius Classic rozumejú hovory, SMS a MMS správy, ktoré sú realizované zo SIM karty piiiiIáseiiej
do mobilnej siete Podniku zúzemiaSR.
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Obdobne dohodnutý (alebo neobmedzený) objem dát v rámci akěhokoívek balíka v rámci MT Professional Plus Classic zahíňa len
prenos realizovaný zo SIM karty prihlásenej do mobilnej siete Podniku z územia SR.
Variant I
Cena Zal SIM kartu mesačne
Základný balík

Popis
€bezDPH

€sDPH

19,50

23,40

Zaradenie SIM karty do základného balíka služíeb, ktorý
obsahuje:
VPS Nekonečno Zahřňa neobmedzené volania v rámci SIM
kariet Účastníka s aktivovanou službou VPS
Nonstop SR a do EÚ Zahřňa neobmedzený objem volných
minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla
do všetkých mobilných i pevných sieti v SR a krajinách EÚ

MT Professional Plus Classic

Nekonečno SMS/MMS v SR a do EÚ Zahfňa neobmedzený
objem SMS správ a MMS správ odoslaných na štandardné
účastnícke čísla v SR a do krajín EÚ a nevztahuje sa na SMS
správy a MMS správy odoslané na skrátene čísla a čísla služieb
mobilnej zábavy, ktoré sO spoplatňované osobitnou tarifou
podía Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslane z
virtuálnych čísel, SMS brán, SMS Directu
Neobmedzený internet v mobile 1 0GB Zahfňa volný objem
dát v rozsahu 10 000 MB, ktoré bolí prenesene
(stiahnuté/odoslané) cez APN WAP a APN internet. Po
preneseni 10 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného
zúčtovacieho obdobia je rýchlost dátových prenosov do konca
príslušného zúčtovacieho obdobia znižená maximálne na 64
kbit/s

Dopinkové balíky automaticky nahrádzajú základné balíky, pričom platí pravidlo: jedna SIM karta maže mať aktívny maximálne
jeden hlasový, dátový, SMS/MMS balík. Vprípade balíkov poskytujůcich neobmedzené volania do slete Slovak Telekom
a ostatných sietí je možne aktivovaťdäiši hlasový balík poskytujůci minúty do EÚ.
Variant 2
Cena zal S1M kartu mesačne
Základný balík

Popis
€bezDPH

€sDPH

10,50

12,60

Zaradenie SIM karty do základného balíka služieb, ktorý
obsahuje:
VPS Nekonečno Zahřňa neobmedzené volania v rámci SIM
kariet Účastníka s aktivovanou službou VPS

MT Professional Plus Classic

Nonstop SR a do EÚ Zahřňa neobmedzený objem voľných
minút odchádzajůcich hovorov na štandardné účastnicke čísla
do všetkých mobilných i pevných sietív SR a krajinách EÚ
Standardně SMS/MMS
Internet v mobile 500 neobmedzený Zahiňa voľiiý ubjerri dát
v rozsahu 500 MB, ktoré boli prenesene (stiahnuté/odoslané)
cez APN WAP a APN internet. Po prenesení 500 MB dát v
mobilnej sieti vrámci jedného zúčtovacieho obdobiaje rýchlost
dátov~‘ch prenosov do konca príslušného zůčtovacleho
obdobia znížená maximálne na 64 kbit/s
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Základný balík

Cena zal SIM kartu mesačne
€ bez DPH
€ $ DPH

Popis

Dopinkové balíky automaticky nahrádzajú základné balíky, pričom platí pravidlo: jedna SIM karta móže mafaktivny maximálne
jeden hlasový, dátový, SMS/MMS balík. Vpripade balíkov poskytujúcich neobmedzené volania do siete Slovak Telekom
a ostatných sieti je možne aktivovaťdálší hlasový balík poskytujúci minúty do EÚ.
Variant 3
Cena zal SIM kartu mesačne
Základný balík

Popis
€bezDPH

€sDPH

6,00

7,20

Zaradenie SIM karty do základného balíka služieb, ktorý
obsahuje:
VPS Nekonečno Zahíňa neobmedzené volania v rámci SIM
kariet Účastníka s aktivovanou službou VPS
150 minút do sieti v SR a do EÚ Zahřňa 150 voľných minút
odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do
všetkých mobilných i pevných sietí v SR a krajinách EÚ
Nekonečno SMS/MMS v SR a do EÚ Zahřňa neobmedzený
objem SMS správ a MMS správ odoslaných na štandardné
MT Professional Plus Classic

účastnícke čísla v SR a do krajín EÚ a nevzťahuje sana SMS
spráw a MMS spráwodoslané na skrátene čísla a čísla služieb
mobilnej zábaw, ktoré sú spoplatňované osobitnou tariíou
podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS spráw poslane z
virtuálnych čísel, SMS brán, SMS Directu
Internet v mobile 500 neobmedzený Zahřňavoľný objem dát
v rozsahu 500 MB, ktoré bolí prenesene (stiahnuté/odoslané)
cez APN WAP a APN internet, Po preneseni 500 MB dát v
mobilnej sietivrámci jednéhozúčtovaciehoobdobiaje ~ýchlost
dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho
obdobia znížená maximálne na @4 kbit/s

Dopinkové balíky automaticky nahrádzajú základné balíky, pričom platí pravidlo: jedna SIM karta může mafaktívny maximálne
jeden hlasový, dátový, SMSJMMS balík. V pripade balíkov poskytujúcich neobmedzené volania do slete Slovak Telekom
a ostatných sletí je možno aktivovafd~lši hlasový balík poskytujúci minúty do EÚ.

Zmluvné strany sa dohodli, že Podnik poskytne Účastníkovi nasledujúce zľaw (v prípade, ak boli vZmluve dohodnuté d~lšie podmienky
vzniku nároku Účastníka na poskytnutie zliav, tak Podnik poskytne tieto zľavy až Po splnení príslušných dohodnutých podmienok):
Poplatok za wskladnenie SIM karty je vo výške 0€, V cene je zahrnutý poplatok za poskytovanie Služieb Podrobný výpis hovorov
poskytovaný na ~w.telekom.sk, ldentifikácia volajúceho CLIP, Vyhotovenie kápie zmluw, Výmena SIM karty, Poskytnutie kádov
PIN2/PUK2, Zmenatelefánneho čísla, Zmena programu služieb častejšie ako 2x ročne, Opisfaktúry staršej ako 1 mesiac.
-

Mobilný internet OPTIMAL
Mobilný internet Optimal
Služba

€bezDPH

€sDPH
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Mesačný poplatok za službu sa odv~a od objemu volných dát aje výsledkom súčinu ceny zal GB a objemu dát.
Po vyčerpaní voíného objemu dát pre dátové prenosy maximáinou rýchlostou dójde na základe podmienok dohodnutých v Zmluve O
poskytovaní verejných služieb;
a) k zníženiu rýchlosti dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sjeti Telekom do konca príslušného
zúčtovacieho obdobia na maximálne 64kb/s.
b) k zachovaniu maximálnej rýchlosti dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobiinej sieti Telekom stým, že každý
prenesený MB je účtovaný sumou 006€ bez DPH.
V prípade aktivácie služby Mobilný internet Optimal zdieľaný savoľný objem dát pripočita kvoínému objemu dát na hlasovej SIM karte,
pričom dáta sa spotrebovávajú zo spoločného balíka vorného objemu dát.

Mobilný internet 8, Mobilný Internet M, Mobilný Internet L
Programy Mobilný internet S/M/L poskytujú zákazníkovi dátovo neobmedzený pristup na internet. T.j. zákazník nemá v rámci
mesačného poplatku definovaný obmedzenývoľný objem dát Po minutí ktorého by samu dälšie prenesené dáta naúčtovali do faktúry,
ale může surfovať neobmedzene, bez obáv zo zvýšenej faktúry,
Pre náročnejších zákazníkov prinášame možnost hocikedy v rámci zúčtovacieho obdobia jednoducho si navýšíť objem dát pre
surfovanie maximálnou rýchlostou o 1/2/5GB (aj viac krát v danom zúčtovacom obdobO, prípadne si k dälšiemu zúčtovaciemu obdobiu
zvýšit mesačný program.
Technológia 4G Intemet resp. 4C/ LVE mobiiná dátová sleť je automaticky zahrnutá v programoch Mobilný Internet 31M/L.

MobilnýinternetS

Mobilnýinternet M

Mobilnýinternet L

Služba
Mesačnýpoplatok
Volhý objem dát plnou rýchlosťou

€bezDPH

€sDPH

€bezOPH

€sDPH

€bezDPIl

€sDPH

4,00

4,80

13,00

1560

20,00

24,00

1 GB

5 GB

15 GB

Po prenesení predplateného balíka dát sa rýchlosťzniži na 64 kb/s.

1.2. Pod pojmom ‚Cennik Služieb Podniku‘ sa rozumie Cennik pre poskytovanie služieb Podniku, čast Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete aktuálny v čase poskytnutia Služieb.
Pod pojmom ‚aktuálne cennikové ceny‘ sa rozumejú ceny Podniku uvedené v Cenniku Služieb Podniku alebo v Cenníku mobilných
lelefónov a ich prislušenstva Podniku aktuálnych a účinných v čase poskytnutia zfavy.
Zľavy sú poskytované vždyv tom kalendárnom mesiaci, V ktorom nastalo spinenie podmienky pre ich poskytnutie.
Zfavy a zvýhodnené ceny sa nevzfahujú na audiotextové (služby s pridanou hodnotou), contentové volania a služby, resp. volania a služby
vykonané na osobitné čísla spoplatňované osobitným spĎsobom (charitatívne volania a pod.).
B. Nadštandardné výhody a Akcie
Úáastnik je oprávnenyvyužívat v plnej miere akcie Podniku na podporu predaja mobllných služleb a tovarov, avšak výhody posky[ovarié
danou akciou sa nebudú móct kumulovat s výhodami poskytovanými Účastníkovi na základe Rámcovej zmiuvy.
V prípade akéhokoívek rozdieiu medzi akciovými podmienkami a podrtiienkami dohodnutými Rámcovou Zmiuvou, za predpokiadu, že
nebude možné kumuiovatvýhodyvypivýajúce z konkrétnej akcie Podniku, je Učastník oprávnenývyužit— zvolitsi využitie výhndnej~ích
podmienok podľa viastného uváženia. Účastník zároveň bene na vedomie a súhiasi stým, že počas celej doby trvania prísiušného
dodatku k zmiuve o poskytovaní verejných siužieb aiebo mého dokumentu, na zákiade ktorého boia daná akcia Účastníkovi poskytnutá
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alebo aktivovaná, má Podnik právo predkladat Účastníkovi vyúčtovanie služieb aktivovaných na predmetnej SIM karle vo forme
samostatnej faktúry.
Poskytnutie dodatočných zliav
Podnik poskytne Účastníkovi osobitnú zíavu:
a)

v úhrnnej výške 756,00 €vrátane DPH (slovom sedemsto pštdesiat šest EUR ďalej len ‚osobitná zI~va na KZ~), ktorú si maže
Účastník uplatnit iba na nákup koncových zariadeni od Podniku s uplatnením štandardných (neakciových) cien uvedených
v prislušnom cenniku koncových zariadeni Podniku (Biznis cennik MT k programom Magenta Mobile a MT Professional Plus
Classic), ak nie je vtejto prílohe dohodnuté inak. Cena príslušného koncového zariadenia s DPH, platná v čase kúpy príslušného
koncového zariadenia Účastnikom, budetvoritčiastkovú osobitnú zíavu na KZ poskytnutú Podnikom Účastníkovi; súčetčiastkových
osobitných zliavna KZ, na ktoré má Účastník nárok podíatohto písm. a), může dosíahnutmaximálne sumu úhrnnej osobitnej zľaw
naKZ;
-

Nárok na poskytnutie osobitnej zíaw podľa tohto ustanovenia si může Účastník uplatnit v čase odo dňa účinnosti tejto prilohy počas
Irvania Rámcovej zmluw. V pripade zániku Rámcovej zmluvy zaniká nárok Účastníka na uplatnenie si zostávajúcej (ne~čerpanej) sumy
príslušnej osobitnej zľavy. Účastnikzároveň bene navedomie a súhlasi, že v prípade predčasného ukončenia Rámcovej zmluvyzo strany
Účastníka je povinný zaplatit Podniku odškodné zahřňajúce aj celkovú sumu čiastkových osobitných zliav čerpaných Účastnikom podIa
tohto ustanovenia odo dňa účinnosti tejto prilohy do dňa predčasného ukončenia Rámcovej zmlu~‘.
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