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Zmluva o poskytovaní verejných služieb balík služieb

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód Uačiva:

1-15270194151
1153222700
1153222701
841

~
~
~
‚J

+
Cc

uzavrelá V zmysle zákona Č. 35112011 Z.z. O elekkonických komunikáciách (ďalej len .zmluva‘ alebo 2mluva O baliku

)

L

PODNIK
Obchodné rneno:
81db I adresa:
Zapisaný:
IČO:
Zastůpený:
(ďalej len “Podnik‘) a

Slovak Telekom, as.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka číslo 2081lB
35 763 469
I DIČ:
2020273893
I IČ pre DPH.
Silvia Haburaj
Kód predajcu: I Telesales Rep 1_38937

SK2020273893
Kód tlačiva: 841

ÚČASTNÍK PRÁVNICKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
—

—

Obchodně meno I

Obec Lozorno, Hlavná 111, 90055 Lozorno

Sídlo podnikania:
Register, Číslo zápisu
podnikatera:
E-mail:
ičo:
«laici Ion “Účastník“)

os ec e‘ ĺ 02e7 rn-t2‘š~t.

I DIČ:

00304905

Telefón:
IČ pre DPH

I

0905530623
SK2020643669

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
TitullMenolPriezvísko:
Ľubomir/1O k

I Súpisné

Ulica:
Obec:
Telefón:

číslo:

I ČOP I Pasu:

I

Orientačně čislo:

rsČ:
-

ADRESÁT- adresa zasielania písomných Iistĺn
TitulíMenolPriezvisko:
Adresa zasielania:
Spósob iakturácie:

Obec Lozorno
Hlavná III, 90055 Lozorno
Papierová faktúra zasielaná poštou.

TABUĽKA Č. I
BALÍK IP AKCIA: TP n DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Názov služby: Verejná telefónna služba
Číslo zmluvy: 2029704989
Telefónne čislo: 0265968198
Typ pripojenia: Telefónna pripojka TPI
Program služby: Biznis linka 200
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam O zverejneníe
Biznis Uni Priplatkový balík
Biznis Mobil
Darček pre všetkýcli Vianoce 2014
Název
Platnosť ceny
Balík Biznis linka 200
Akciová cena platná počas 1.- 30. mesiaca
Základ pro vývoČet ZP Balik
Zmluvná pokuta za powšenic závázku viazanosti

Aktivácia

-

Adresa umiestnenia: Hlavně 111, 90055 Lozomo

-

Aktivácia
Deaktivácia

-

Aktivácia

-

-

Cena s DPH Splatnosť
19,99 € mesačnelvopred
160.00 € iednorazovo‘

Na polažky označené‘ Sa neuplalňuje DPH
1)
Na základe lejlo zmlu~ docbadza k uzalvoreniu novei Zmlu~ O poskylovanl verejných služieb, ak Sa služba má na základe leilo zmlu~ Ůčastnikovi zriadit v zmysle dohodnutého spŮsotu
zriadenia (dolej len .ZmlLNai alebo k uzavretu osobtného Dodatku k Zmluve O poskylovatd verejných služieb, ak Sa Služba nemá na základe lejto zmluvy učastiikovi zdadit (ďalej len ‚Dodalok)
Podmienky SelIka Sa na posl~4ovanie le$o jednollivej Služby v zmysle lajto zmlu~ neuplatila.
2)
Ůčastiik má nárok na poskylovanie Služby V zrnysle lejlo zmlu~ vo zvolenoiui programe v zmysle taburky Č. I za akciové ceny podra labu[ky Č. I a to odo dňa zriadenia Služby (ak se Služba
ziiaďuje) aleboodo dňa uzavretia Dodatku (ak už účastnit Službu ~yužlva na základe evislujúcej Zmlt~) vzmysle lejlo zmluw, až do uplynutia 30. mesiaca odo lohlo dňa. Po uplynuli 30.
mesiaca bude Učaskllkovi poskytovaný zvolený Program Služby za c«tu bez viazanos~ podďa platného Cennlka. Oeň. klorý je rozhodujúci pro začabe poskytovania Služby je Rozhodným dňom,
3)
zOČrovAclE OBDOBIE ie jednomesačně. Trvanie zůčlovacieho oboobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. PripadnO zmenu ~vania zúčtovacieho oWobia Podnik oznámi
u~sbtlkovi naimenej jeden meslac vopred. Frekvencia faklurácie je jednomesaoiá.
Služba Telefonovanle
1)
PODMIENKY PRE P0SKYIOvANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE
2)
Podnik a Účasbilk uzalvárajů vo vztahu ktejto Službo Dodatok, klorým Sa Zmluva o poskytovanl verejných služieb pro službu s telefónnym Člslom idenlitkovaným V tabulko Č.I (ďalej len
.Zmluva9 menl a upra~jje v rozsahu a s~sobom uvedeným v l$o Zmluve o baliku. Oslabiě uslanovenia Zmluvy, kloré nie sú loulo Zmluvou O baliku dotknuté zostávajů v platnosti bez zmeny.
3)
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

Kód objodnávl~
1-15270194151
v6~20l4l2l5~I4:44:54

CO_l-70JH97R_1-7OJLF5I

-

FV SK

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAÝ NA POSLEDNEJ STRANE

a)

1)

2)

Účastník má právo jedenkrát bezptatne počas pr~ch 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby na prechod na nižši program služby. tnak je tento prechod spoptatnený poplatkom 9,96
Eur s DPH. Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce pomdie určené v na~ledujúcom pismene ohio bodu. Zmane Programu eiužby v zmysle lohlo písm. norná vplyv na
plynutie doby viazanosti.
b)
Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nastedovné poradíc, pričonr pismeoo aj označuje nejnižší program a pismctno d) najvyšši program: aj Doma Happy S, b) Doma
Happy M, c) Doma Happy L a d) Doma Happy XL.
účastilk verejnej tete(énnej služby má právo zapisat Sa do verejného telelónneho zoznamu Podniku (akje vydávaný Podnikom) a ínforruačeej služby Podniku ana sprlstupnenie svojich údajov
poslqrtovatel‘om informnačných služieb O tetefónnych čistach alebo telefónnych zozntamov. a to v rozsahu: telefúnna číslo pddelené Učastníkovi na základe Zmluvy, adresa umiestneota koncového
bodu verejoej telefónnej služby a meno, príezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodníkateia, atebc obchodné meno v pnlpade Ď/zlekej osoby -. podníkateTa atebo právnickej osoby, pričom tlelo
údaje Neda tzv. základný rozsah Odajov pre účely zverejnenia v zozrlame účastnikov a informačnej službe. Učaslnik, ktorý je fyzickou osobou podnikateíom alabo právnickou osobou je zároveň
oprávnený požiadat spolu so základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategůde jednej vybranej ekonomickej činnosti Učastníka v zozname a informačnej službe Podniku. V pripade osobilnej
dohody s Podnikom, můžu byť v zozname a nformačnej službe Podniku zverejnené aj ďaíšie údaje určené Učastnikom nad rámec tzv. základného rozsahu podia predchádzajůcej vety, ak sů
relevantné na účely teíei~nnoho zoznarnu. V pripade žíadosti O zverejnenie údajov zároveň Učasknik berle na vedomie a súhlasi S podmienkami zverejnenia uvedenými v prislušnej časti
Všeobecných podmienok, upravujúcej podmientq zverejňovania údajov účastníkov v tetefónnom zozname a informačných službách.
ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účaslnik Sa zavázuje, že počas doby viazanosž v tabulky č. I (ďaiej ten ‚doba viazanostr), ktorá Sa počita od Rozhodného dňa: (1) zotrvá v zmtuvnom vztahu
Podnikom vo vztahu ku každe) Služba poskylovanej podIa tejto ZrnIvy o batiku, leda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedot k ukončeniu jednotltvej Zmtuy a (tO bude ttadne a včas uhrádzat cenu
za poskytované Služby (ďalej ten ‚závázok viazanostr), pričom porušením závňzku viazanosti je (i) k9poveďZmluy Učastnlkom, aR výpovedná lehota atebo má osobítne dohodnutá lehota uplynie
počas dojednanej doby viazanosti, (ii) žiadost O prenesanie tetefůnneho čista k irréniu podniku poskylujúcemu služby elektronických komunikácíi, ak V důsledku tejto žíadosri důjde k ukončeniu
Znituvy o poskytovaní Htasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (ti) nezaptalente ceny za poskytnuté Služby Učastnikom ani do 45 dni po jej splatnosti, na základe ktorého vznit(ne
Podniku právo na odstúpeníe od Zmtuy (ďa!ej ten ‚porušenie závázku viazanostfl. Doba vlezenosti ptynie iba počas doby v~v,uživaoia Služieb v zmyste tejto Zmluv) o batiku. V pripade prerušenia
poskylovania Stužieb Podniku na základe využitia práva Podniku prerušit Učastníkovi poskytovanie Služieb yplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebc Všeobecných podmienoksa
doba víazanosti automaticky prediži O obdobie zodpovedajúce skutočnému truaniu prenišenía poskytovania Stužieb Podniku, kady doba viazanosti neptynle.
ZMLUVNÁ POKUTA (ZP):
aj
Podnik a Ůčastnik se dohodli, že porušením závázku viazanosti vznikne Podniku vočí Účastníkovi právo na zaptetenie vyúčtovanej zmtuvnej pokuty. Zrtitcmná pokuta okrem sankčnej
prevenčnej Ď.tnkcie predstavije aj paušatizovanú náhradu škody spósobanej Podniku v důsledku pomšenie závězku viazanosti vzhřadom na beneňty, ktoré Podnik poskytot Učastuiikovi
na základe tejto Zmluvy o batiku. Benettmi Sa rozumie súčet všetkých ztlev zo štandardných poptatkov za zdadenie a poskytovaníe Služby ~vrátarie Dopinkových stužleb) podia Cennlka
(rozhodujúce sů ceny bez viazanosti), zfava Z ceny KZ, ktorá predstavvije rozdíet n,edzi neakciovou a akciovou kOpnou cenou, ak boto Učastníkovi na základe tejto Znituy o balíku
poskytnuté. Benetity poskytnuté Účastníkovi na základe tajte Zmluy o batiku sú uvedenév iaburke Č. I a v časti ‚podmienky akcie pre poskytovanle služby‘, prlpadne vAkciovom cenníku.
Záktadom pre výpočet zmluvnej pokuty za ponušenie závňzku viazanosU každej )ednotttvej Služby, klorá zohíadňuje Benatity poskytnuté Učastníkovi podta tejto Zmtuy o batiku, je súčet
základu pra výpočet zmtuvnej pokuty vo vztahu k Stužbe a tych KZ, ktoré bolí Učastníkovi poskytzuté výtučne vo vztahu k tajte Stužbe a to vo výške uvedenej v tabufl<e č. I (ďatej ten
„Základ pra výpočet‘).
b)
Vyúčtovaná suma zmtuvnej pokuty bude ypočttaná podia nižšie uvedeného vzorce, ktorý yjadruje denné ktesanie zo Základu pre výpočet počas plynutía doby viazandsti až do dňa
ukončenia Zmluy atebo pmerušenia poskytovania Stužieb v důsledku porušenia závázku viazanosti:
Vyúčtovaná suma zmtuvnej pokuty Základ pme výpočet ZP — (celé dni uplynuté z doby viazanostílcetkový počet dni doby viazanosti‘ Základ pra výpočet zmtuvnej pokuty)
c)
Zn,tuvná pokuta je splatná v lehota uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradenim zmiuvnej pokuty zaniká dojednaný závázok viazanosti vo vztahu k tel Služba atebo
Službám, ku ktorýrn bota zmiuvná pokuta uhradená, preto Učastník zmluvnů pokutu za porušenia závázku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovat náhradu škody
spósobenej porušením závúzku viazanosá, pra pripad ktorej bota dojednaná a vyúčtovaná zmtuvná pokuta, len vo výške presahujůcej sumu ~čtovanaj zmtuvnej pokuty.

ZÁVEREČNÉ LJSTANOVENIA
3)

4)
5)
6)
7)

Bj

9)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používat údaje o Účastnikovi za podmtenok uvedených vo Všeobecných podmienkaoh a príslušnýoh pmávnych predpisoch, Rozsah, účet
podmienky spracúvania údajov o Učastníkovi sú bližšíe špeciftkované ve Všeobecných podmienkaoh (čest Zhromaždovanie a použivanie informácii O Učastiikoch). V pripadoch, kde může
Účastník zamedziL aby se jeho údaje použivali na určíté účely, Učastník může kedykočvek Podniku oznámit, že si neželá tekéto použivante jeho ůdajov. Ak je podrnienkou spracúvania úda)ov
Účastníka udetenin súíníasu, může Účastník takýto súhtas kedykorvek odvolat, v prlpade, že ho udali. Učastník může Podnik kedykeivek požiadat O informáciu, ako se jeho údaje použivajú. V‘tac
informácií o používaní údajev možno nájst na ws‘ňv.lelekom.sk alebo na íntematovej stránka Podniku, která ju v budúcnosti nahradí
Ak Účastník prad dňons technického zriadenía svojim konanim atebo nečinnostou zmari zriadenie zmluvne dohodnutej Služby zavázuje se zaplatit Podniku náklady vznlt«tuté v súvislosti co
zmiadenim Služby ve výšku 100 Eur (DPH Sa neuplatňuje).
Zmtuvná strany nr‘ duhoutti, že v pripade zmenysadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkervekz konečných cien stužieb Podniku upravittak, že kzákíedu dane (cane bez DPH)
uplatní sadzbu drina pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
Zmluva Sn uzatv~,w iru rtutu neurčitú. Zmluvu je možné menit niektorým ze spósobov dohodnutých v tajto zmtuve, Cenniku, Všeobecných podmienkach atebo Osobitných podmienkach. Táto
zmtuva nadebůrla platnost u účinnost dňorn jej podpisania zmtuvnýmt stranami.
Vyhlasujem. tsr srnu Sa obeznámit s obsahem lejte Zmtuvy O batiku, ako aj se Všeobecnými podmienkami pme poskytovanie verejných služieb prestrednlctvem pevnej siete Podniku (datej len
‚Všeobecné iurlnirrnky~. Osobitnými podinienkami pro poskyiovaníe stužieb Telavizie, Osobitnými podmienkami pra poskytovenia služieb Internetového prislupu alebo Osobitnými podmienkami
pra potrkytnvrrilc‘ Htatrrivýcti .‘stužiirtj v závistasli od toho, kíoró Služby sú na základe tajte Zrntuvy o batiku Učastnikovi poskytované, tvodace prilohu Všeobecných podmienck, pripadne ďatšie
osobitné podtruonky vydané Podniknu‘ :u uturruuujúca uortnuíenky pra poskytovanie služieb poskytovaných na základe tajte Zmtuvy o batiku (ďalej Ian ‚Osobitné podmienky‘) a Cannikom pra
poskyiovanio stužiob Podniku, vríituino Akciového cennika (driluj Ion ‚Cannik‘), které Sa ako needdelilerné súčasti tajto Zmluvy O balíku zavázujem dodržiavat, Svojtm podpisem potvrdzujem (i)
pmevzatia Všeobecných podnuíenek, Osobitných tuodniianok a Cennika, 9ij že si závázne objednávam v lejte Zmtuve o batiku špecífukované Služby, (iň) že Sa zavázujem ledne e včas plnit všetky
povinnosli vyptývajúce z lejte Znuluvy tu buliku. Vyhtusujc‘m, že sem bol obeznámený Podnikem, že aktuálna iníormácie o platných cenách za Služby je možné získat v aktuálnom Cenníku
dostupnum na www lutakomsk clubu inej intamulovuj stránko Podniku, která ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.
Pokiatja tálo Zmluva o batiku uzatverená medii Podnikem a Účastnikom, kterého je možné považovat za spotrebitara podia 2ákona Č. 10212014 Z.z. oochrana spotrebite[a pd prodají tovaru
atebo poskytovaní služieb na základe zrntuvy uzavretej na diamu atabo zmluv)‘ uzavrataj mime prevádzkových prtestorov pradávajúcaho (dataj ten ‚2o059 a pokiat bota táto Zmtuva o batiku
uzatvorená spósobom uvedeným v ZeOS, je Účastník oprávnený pmsemne odslúpired tejloZmtuvy o balíku v lehota 14 dni odo dňa (i) uzavretia tajte Zmluv~‘o batiku, ak je jej predmetom výtučrie
poskytovanie Stužieb v rámci Balíka, (ti) prevzatia <2 poskytnutého do uživania Učastoikevi, pokiač spoločna a súčasne 5 uzavmetim tajte Zmluv) o batiku uzatvoult Učastník zmtuvu o nájme K2
atebo kúpnu zmluvu ku <Z, Za súčasné uzatvorante zmluy o nájme atebe kúpe KZ Sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom atabo kúpu MZ ebsahom tajte Zmtuy o batiku.
Odstúpentm od Zmtuy o batiku se Zmtuva o balíku zraSuje aRo celek, vrátane jej jednotlivých časti, kterými sú Zmtuy alabe Dodatky a to ob počiatku, pričem Učastník je povinný na vlasuué
náklady, najneskůrv lehota 14 dni odo dňa zániku Zmtuvy o batiku vrátil‘ Podniku akékotvek hnutel‘né ved, kloré mu bolí edovzdaně vsúvistosti 5 ptnenim tajte Zrniuvy o batiku. Podnik je povinný
najnaskór vieheta 14 dni ode dňa dowčenia odstúpenia od Zmtuvy e batiku vrátit‘ Učustnikovt všetky flnančné aRo aj varné plnenia, které ed noho obdržel vsúvisíestm S plnanim tejto Zmluy
obatiku,
Účastník podptsom tajte Zmltrvy o batiku súhtast se začetím poskytovanta siužby aj prad uplynutím lehoty na odstúpenie . 14 dni e to podpisem tajte Zmiuvy o batiku atebe
zriadšnim postednej Stužby, ak je niektorá Zo Stužiab zríed‘ovaná, ak nte je dohodnuté inek. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého ptnenla do momentu
odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotknutě právo účastníka odstúpit v lehota 14 dni V zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s touto Zmtuvou o batiku odevzdat Učastníkovi aj
nformáctu v zrnyste * 3 ZoOS.

Kůdobjadnávky:
1‘15270194151
vO. 16.016-20141215-14:44:54
Strana: 2/3

Kód objednávky:
1-152701g4151
vO16016-20141215.14:44:51
Swana: 313

