Kúpna zmluva

«QqJJ[«

uzatvorená podľa § 409 a nasi. Obchodného zákonníka 5. 513/1991 Zb.
v znení neskorších právnych predpisov medzi

KZ
nová T P
Telôfónm čisíc, na ktoré sa viaže kúpa tovaru

1000098700

1000098' '

Kód účastníka

Kód adresáta

Predávajúcim
Slovák Telekom.. a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 783 469, !Č DPH: SK2020273893, zapísané v obchodnom registri vedenom pri
Okresnom sude Bratislava f, oddiel; Sa, vložka číslo:2081/8 (ďalej len „ST"), v zastúpení
a kupujúcim.
Paličkovým písmom sa vyplnia iba svetlé časti, resp, krížikom vyznač! požadovanú voľbu.
__
Kupujúci (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo)
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Miestny úrad Dúbravka
• fyzická osoba - podnikateľ
• fyzická osoba
EJ právnická osoba
iC DPH:
IČO: 00603406
: Rodné číslo:
Zapísaný v obchodnom registri:

Oddiel:

Ulica: Žatevná

Orientačné čísio: 2

Súpisné číslo: 2241

Dodacia pošta:

PSČ: 84101
Byt (miestnosť) č:

Fax:
Kontaktný telefón: 0264282645
• Štatutárny orgán (vypĺňa len právnická osoba)
Priezvisko, meno. titul: Nemčoková Vladimíra Ing.
Orientačné číslo:
Ulica:

j V l o ž k a čísio:

Obec: Bratislava

Poschodie:

E-maii:
H Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca
Čísio OP:
Kontaktný telefón:
j Obec:
PSČ:

Súpisné číslo:

Kontaktná osoba - umožní pracovníkom ST v prípade poruchy vstup do objektu, miestností po pracovnom čase, vo sviatok alebo deň
pracovného pokoja
__
_ _
Priezvisko, meno. titul Heiní" - m ? . Dana
Kontaktný telefón: 0264282645
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dole uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu.
Osobitné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Táto zmluva sa riadi platnými Obchodnými podmienkami ST, a. s,, na predaj a nájom KZ, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a obidve zmluvné strany sa ich
zaväzujú dodržiavať. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sariadiapríslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Zmeny v Zmluve je možné vykonať ten so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
Kupujúci súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch ST.
Tovar bude kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka), pričom pri
preberaní je povinný preukázať svoju totožnosť. V prípadoch dohodnutých touto zmluvou bude kúpna cena vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby.
Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obeh. zák. a § 622 a n asi Obč. zák.

Spôsob vyúčtovania Kúpnej ceny
| v príslušnom Učte/faktúre za telekomunikačné služby
•

pri doručení tovaru kuriérom (dobierka)

Predaj tovaru
I Typ
_
Siemens Gtgaset AS 180
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j Cena celkom s DPH:
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Počet kusov spolu: 1 ks, adresa doručenie KZ ; Miestny úrad Dúbravka, Pri kríži 14, Bratislava 84102, Platba vo faktúre - nie na dobierku
Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddefitefnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy :
•

Osvedčené splnomocnenia

•

Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie

•

•

Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra

•

Doklad o obojstrannej hluchote (Preukaz ZŤP)

S Z P - Zmluva o pripojení

•

Osvedčená kópa výpisu z odv

O špecifík

- ----

Miesto: Bratislava
Dátum: 21

MífeSTNY^R-ABofoL-X X „ ~ *
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Dátum akceptácie návrhu:
Meno pracovníka: Havelkova Jana ing.
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• Technické špecifikácie
TP1 sa pripája cez H telefónny prístroj

• pobočkovú telefónnu ústredňu bez prevoľby

Doba poskytovania služby

• určitá (max. 6 mesiacov odo dňa zriadenia TP)

El neurčitá

• iné:

• multizriadenie

od:

z

do:

• Typ zriadenia služby
H TP1

• TP2M

• nové zriadenie

• vedľajšia telefónna zásuvka - počet:
Dohodnutý termín návštevy technika je:

• nové zriadenie bez zriaďovacieho poplatku pôv. úč. zomrel: • nová kampaň • tarifné podmienky

• rezervovanie telefónneho čísla (negarantované):
Zriadenie oznámiť cez: • SMS - číslo:

Pre TP2M : Počet prichádzajúcich / odchádzajúcich kanálov :

/

• E-mail - adresa:

v prípade analógovej prevoíby uveďte prevoľbové číslo

• Migráciou z ISDN
S ponechaním pilotného čísla
• Áno • Nie
DpoužiťMSN
Zriadením prístupu TP1 zmenou z ISDN BRA prístupu pôvodná Zmluva o pripojení vzťahujúca sa na ISDN BRA pristúp zaniká a nahrádza sa touto zmluvou o pripojení na verejnú telefónnu službu.
Zánikom pôvodnej zmluvy o pripojení účastník stráca nárok na využitie všetkých benefitov, ktoré využíval na pôvodnej ISDN BRA prípojke. V prípade, ak sa pri zriadení telefónnej prípojky TP1 zmenou z
ISDN BRA prístupu vzťahuje na pôvodnú ISDN BRA prípojku záväzok účastníka dodržať zmluvnú dobu viazanosti, ktorá v čase zmeny ešte plynie, zmluvná pokuta za porušenie doby viazanosti na
pôvodnom ISDN BRA prístupe sa neuplatní a účastník sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje využívať verejnú telefónnu službu vo zvolenom volacom programe alebo vo volacom programe s vyšším
mesačným poplatkom po dobu zostávajúcej časti záväzku doby viazanosti vzťahujúcej sa k pôvodnému ISDN BRA prístupu, ak nie je na zriadenej TP1 dohodnutá dlhšia doba viazanosti. V prípade, že
účastník poruší záväzok doby viazanosti alebo zmluva o pripojení zanikne z iných dôvodov na strane účastníka, účastník sa zaväzuje zaplatiť ST zmluvnú pokutu podľa podmienok príslušného CV, ktorým
bol viazaný na pôvodnom ISDN BRA prístupe (netýka sa prípadu, ak je zmluvne dohodnutá na zriadenej TP1 dlhšia doba viazanosti)
• • Prenesenie čísla od iného telekomunikačného podniku
Prenesené účastnícke číslo vrátane smerovej predvoľby:

Názov iného tel. podniku:

• Doplnkové služby / balíky
Doba poskytovania doplnkovej služby E3 neurčitá

• určitá (iba pre službu Zachytenie zlomyseľného volania) od:

• Rodinný internet číslo linky :
• MOBIL

• MOBIL Aktív

do:

(iba k programom Doma Standard, Doma Pohoda, Doma Maxi, Doma Extra, Doma Uni

(k programom Doma Standard / Doma Pohoda / Doma Maxi / Doma Extra I Doma Mini)

• Biznis MOBIL • Biznis MOBIL Aktiv • BP MOBIL 60 (k programom Biznis Aktív, Biznis Standard, Biznis Mesto, Biznis Slovensko, BP TP1, BP TP1 - 100)
• Balík volaní - Firma Fixné číslo 1:
Fixné číslo 2:
(pre nebytových účastníkov k programom Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50/150)

Fixné číslo 3:

Mobilné číslo:

• Voláme spolu (len fyzické osoby a čísla VTS resp Smart prefix 0692x a k programom Doma Standard / Doma Pohoda / Doma Maxi / Doma Uni / Doma Mini) - V prípade volacích
programov, ktoré obsahujú voľné minúty, sa volania odrátavajú z objemu voľných minút. Ako vybrané číslo nie je možné zvoliť audiotexové, skrátené číslo alebo číslo pobočkovej ústredne.
Vybrané jedno číslo:
• Zľavnená cena na vybranú krajinu - výber maximálne 3 krajín (pre volacie programy Doma Mini a Zvýhodnený volací program 1 krajina)
• Maďarsko
• Rakúsko - mob.
• Fínsko
• Chorvátsko
O Chorvátsko - mob.
• Maďarsko - mob.
• Rusko
• Fínsko - mob.
• Írsko
• Nemecko
• Rusko - mob.
• Francúzsko
• Írsko - mob.
• Nemecko - mob.
• Španielsko
• Francúzsko - mob.
• Veľká Británia
• Izrael
O Poľsko
• Švajčiarsko
• Grécko
• Veľká Británia
• Japonsko
O Poľsko - mob.
• Švédsko
• Grécko - mob.
• Južná Kórea
• Portugalsko
• Taliansko
• Holandsko
• Kanada a USA
• Rakúsko
• Ukrajina
• Holandsko - mob.
Ponuka nižšie uvedených doplnkových služieb (okrem VOV) neplatí pre TP1 s voliteľným volacím programom Virtuálna linka.
• zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa s deaktivovaním služby (D CLIR UC)
• zamedzenie zobrazenia čísia volajúceho užívateľa s aktivovaním služby (CLIR UC)
fbankatnred°Pink0Vé S ' U Z b y
d zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa (CLIR) • deaktivovanie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa (CUP D)
(neplatí pre Virtuálnu linku)
^ a u t o m a t i c k é budenie (ACS)
• informácia o dĺžke trvania volania počas hovoru (AOT D)
• zamedzenie zobrazenia čísla spojeného užívateľa (COLR) H služby presmerovania • služby viacerých užívateľov
• služby pre istotu a pohodlie •
•
•
•
•
•
•
•
•

Austrália
Belgicko
Cyprus
Cyprus - mobii. čísla
Česká republika
Česká republika - mob.
Čína
Dánsko

Platené doplnkové služby
pre tp 1

•
®
•
•

zablokovanie vybraných odchádzajúcich volaní (OCB UC) • zachytenie zlomyseľného volania (MCID)
• hlasová informácia (IA)
zobrazenie čísla volajúceho užívateľa (CLIP)
• zablokovanie prichádzajúcich presmerovaných volaní (IIFC)
pevné zablokovanie vybraných odchádzajúcich volaní podľa kategórie číslo(OCB):
pevné okamžité presmerovanie volania (CFU P) uveďte číslo, na ktoré sa majú volania presmerovať:

•
Selektívne doplnkové
služby pre TP1
(nastavené na ústredni)

• prijatie vybraných prichádzajúcich volaní (SCA)
• odmietnutie vybraných prichádzajúcich volaní (SCR)
• blokovanie odchádzajúcich volaní zapísaných v zozname čísel (OCS)
• blokovanie odchádzajúcich volaní nezapísaných v zozname čísel (OCBEX) •
O prijatie vybraných prichádzajúcich volaní (SCA UC)
• odmietnutie vybraných prichádzajúcich volaní (SCR UC)
Selektívne doplnkové
• okamžité selektívne presmerovanie volania (SCF UC)
• blokovanie odchádzajúcich volaní zapísaných v zozname čísel (OCS UC)
služby I balíky pre TP1
• blokovanie odchádzajúcich volaní nezapísaných v zozname čísel (OCBEX UC)
(nastavené z konc.zariadenia)
Q Siužby blokovania podľa zoznamu čísel I (SCA UC,SCR UC, SCF UC OCS UC)
• Služba blokovania podľa zoznamu čísel II (SCA UC, SCR UC, SCF UC, OCBEX UC)
Zoznam čísel pre selektívne
• čísla do zoznamu pre službu SCA:
služby
O čísla do zoznamu pre službu SCR :
(Čísla, ktoré majú byť
• čísla do zoznamu pre službu OCS:
zapísané v zozname čísel)
• čísla do zoznamu pre službu OCBEX:
Pre TP2M sa zriaďujú služby: AOT D, CLIR, OCB UC, OCB, MCID, IIFC, VOV, DDI, CFU P, SCA, SCR, OCS a OCBEX.
• zapojenie TP2 M do existujúcej prevoľby (uveďte číslo prevoľby):
Prevoľba (DDI) pre TP 2M
• DDI 10 • DDI 100 • DDI 1000 • DDI 10000 • DDI 100 000
• zapojenie TP2 M do novej prevoľby (ak sa do tejto prevoíby zriaďuje viac liniek, uveďte čísla ich zmlúv):
n v • rfh'ri
" ' h
• poštou (VOVp), posielať na adresu: • účastníka • zasielania písomností a vyúčtovaní (adresáta)
Ll Výpis odchadzajucic
• zmena adresy pre zasielanie VOVp • pridelenie nového hesla pre VOVe • prístupový kód (login)*
volaní pravidelne - mesačne
Q e|ektronický výpis 0e2 jnterne( { V O V e )
• Elektronická faktúra XML

• pridelenie nového hesla

• Zriadenie UOS

• Univerzálna odkazová schránka Standard

prístupový kód:

• Proaktívny monitoring
TP2M

• zriadenie
kontaktné údaje na zodpovednú osobu na strane účastníka: meno
telefónne číslo:
• možnosť presmerovania prichádzajúcich volaní v prípade nedostupnosti služby TP2M na alternatívnu destináciu:

• Univerzálna odkazová schránka Plus

• DSL Prístup
• DSL doma •DSL2500 • DSL 3000 • DSL 3500
• Doba viazanosti

TP1ATP2M ZP 01022011

strana 2 z 4

ez viazanosti

• 12 mesiacov

• 18 mesiacov

J zriadenie DSL Prístupu samoinštaláciou
•

•

• 24 mesiacov

zriadenie k MPLS VPN

• 36 mesiacov

• zriadenie na novej TP1

súhlasím so zriadením TP1 (súhlas účastníka so zriadením TP1 v prípade, že službu DSL Prístup nie je možné z technických dôvodov zriadiť)

• Zvýšenie rýchlosti upstreamu na max rýchlosť 512 Kbit/s

Pri zmene programu uveďte tel. číslo v tvare s predvoľbou:

• zriadenie služby DSL Prístup v lokalite so špeciálnym režimom (V takýchto lokalitách je možné zriadiť službu DSL Prístup len v programe DSL Doma)
V prípade , že nie je možné zriadiť požadovaný program služby DSL Prístup z technických dôvodov na strane ST, účastník súhlasí, aby osoba oprávnená na prevzatie služby DSL Prístup bola oprávnená
v deň zriadenia služby DSL Prístup zmeniť požadovaný program služby DSL Prístup na iný program služby DSL Prístup s pôvodnou viazanosťou, ktorý je technicky realizovateľný.
Notifikácia - informácia o zriadení služby DSL Prístup: •

SMS na číslo

•

E-mail na adresu

• Režim W P Virtuálna linka
•

Pevné okamžité presmerovanie volania (CFUP) číslo :

• pobočkovú telefónnu ústredňu bez prevoľby

• iné:

Spoločné číslo plus (LHp) • Cyklický výber (prichádzajúce volanie bude smerované na TP/ISDN, ktorá nasleduje po poslednej obsadenej TP/ISDN)
• Sekvenčný výber (prichádzajúce volanie bude smerované na prvú voľnú TP/ISDN zapojenú do série)
Telefónne čísla k Spoločnému číslu Plus (Uvedie všetky telef.čísla, ktoré požadujete zapojiť k sériovému číslu. Telef.čísla uvádzajte aj so smerovými číslami. Telef.čísla budú k sériovému
číslu zapojené v poradí ako sú uvedené v tejto zmluve.)
•

Hlasová informácia (IA) ( Pri tomto režime je potrebné označiť aj službu Hlasová informácia v časti Platené doplnkové služby)

Telefónne čísla, ktoré neboli zapojené do série (výplni pracovník ST):
Spoločné číslo plus sa zriaďuje ako nereštriktívna séria. Sériovým číslom bude telefónne číslo TP1 s voliteľným volacím programom Virtuálna linka.
• Spôsob platby 1 Frekvencia fakturácie
• v hotovosti

H príkazom na úhradu

• platba inkasom (pri platbe inkasom prosime kontaktovať Vašu banku)

H fakturačné obdobie jednomesačné
• fakturačné obdobie dvojmesačné (je možné iba pre účastníka fyzickú osobu a nie je možné pri elektronickej forme faktúry)
Splatnosť dvojmesačného vyúčtovania:
• jednorazovo za celé fakturačné obdobie • 2 platby - mesačné čiastky
Výpis odchádzajúcich volaní verejnej telef. služby poskytovaný poštou na 3 fakturačné obdobia sa spoplatní po 3 fakturačnom cykle.
• Doručovanie vyúčtovania
• Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF)

H Papierová faktúra zasielaná poštou

•

• Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu*

Požadujem zasielanie odpisu EF PDF poštou"

Identifikátor EF PDF: • Klient ID

• Login:

E-mail pre notifikácie EF PDF (len pri Klient ID):
*E-mail pre doručovanie EF PDF:
'Elektronická faktúra, sprístupnená aj na www.t-com.sk / www.vypis.sk, bude so súhlasom účastníka doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené
heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tejto zmluvy o pripojení potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú
e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb ST nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF. "Odpis EF PDF bude
spoplatnený v zmysle tarify
• Klient ID (Zákaznícky identifikátor)
Spôsob doručenia:
• prevzatý osobne
• poštou
0 nesúhlasím s aktivovaním Klient iD
• e-mailom:
Uzavretím tejto Zmluvy o pripojení bude, po súhlase, účastníkovi pridelený Zákaznícky identifikátor Klient ID. ktorého používanie sa riadi platnými Podmienkami používania zákazníckeho identifikátora
Klient ID zverejnenými na www.t-com.sk. Zmluvné strany sa zaväzujú tieto podmienky dodržiavať. Pridelenie Klient ID je pre účastníka bezplatné. Účastníkovi môže byť pridelený len jeden Klient ID.
Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bude viazaný všetkými úkonmi vykonanými vo vzťahu k ST prostredníctvom Klient ID, aj v prípade, ak sa na takýto úkon podľa príslušnej zmluvy o pripojení
vyžaduje písomná forma. V prípade prevzatia Klienta ID osobne na Mieste predaja T-Centrum účastník potvrdzuje osobné prevzatie údajov Klienta ID spolu s Podmienkami. Ak účastník požaduje
doručenie Klient ID na ním uvedenú e-mailovú adresu, berie na vedomie svoju zodpovednosť za prípadné zneužitia údajov Klient ID neoprávnenou osobou. Účastník súhlasí, že údaje Klient ID mu budú
poslané v nešifrovanej e-mailovej správe a jeho otvorenie nebude chránené heslom proti prístupu neoprávnenej osoby k doručeným údajom. Ak účastník požaduje doručenie Klient ID poštou, ST sa
zaväzuje prideliť a do 14 pracovných dní doručiť účastníkovi do vlastných rúk údaje Klient ID v zabezpečenej obálke spolu s Podmienkami. ST nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom
neoprávnených osôb k údajom Klient ID a/alebo zneužitím údajov Klienta ID neoprávnenými osobami pri objednávani, zmene alebo využívaní služieb ST prostredníctvom Klient ID. Na zriadenie
a využívanie služieb ST objednaných alebo zmenených prostredníctvom Klient ID sa vzťahujú ustanovenia príslušnej zmluvy o pripojení a Všeobecných podmienok a Tarify ST na používanie konkrétnej
verejnej elektronickej komunikačnej služby.
• Údaje pre zverejňovanie v tlačenom a elektronickom zozname účastníkov a v informačnej službe 1181 a 1180
3 uverejniť údaje (znenie uverejnenia je zhodné s údajmi účastníka a s umiestnením TP)
0 neuverejniť údaje
• kategória
13 uverejniť údaje (účastník si žiada uverejnenie podľa Špecifikácie )
(predmet, činnosť podnikania účastníka, platí pre 1181)
1. Údaje o účastníkovi sa na žiadosť účastníka podľa vyššie uvedených požiadaviek zverejňujú v Telefónnom zozname, zozname účastníkov na internete a na Informačnej službe ST.
2. ST zverejňuje v zoznamoch podľa bodu 1. a poskytuje prostredníctvom informačnej služby najmä: obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto
podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby a účastnícke číslo na základe údajov poskytnutých účastníkom (príp. iným podnikom) a tieto
informácie je oprávnený poskytovať tretím osobám aj iným spôsobom.
3. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá účastník.
4. Za správnosť údajov zodpovedá ST. Za správny údaj sa považuje taký údaj, ktorý bol poskytnutý v súlade s predchádzajúcim bodom.
5. Text zverejnený k účastníckemu číslu v telefónnom zozname a poskytovaný prostredníctvom Informačnej služby ST navrhuje účastník. ST si vyhradzuje právo upraviť účastníkom
navrhovaný text tak, aby neodporoval právnym predpisom, a aby vyhľadávanie účastníkov v telefónnom zozname bolo čo najjednoduchšie.
6. Účastník je povinný bezodkladne hlásiť každú zmenu v údajoch zverejňovaných v telefónnych zoznamoch. Každá zmena v zverejnených údajoch bude ST zaevidovaná v redakcii
telefónneho zoznamu a na Informačnej službe. Ak je to technicky možné (podľa termínu ukončenia redakčnej uzávierky) bude táto zmena zohľadnená v najbližšom vydaní
telefónneho zoznamu.
7. Podrobnosti o vydávaní telefónnych zoznamov a poskytovaní údajov na Informačnej službe upravujú Všeobecné podmienky a Tarifa spoločnosti Slovák Telekom, a.s. na
poskytovanie verejnej telefónnej služby.
• Platené služby zverejnenia údajov
• Komplexný firemný profil na1181 (3,60 € s DPH / mesačne)
3x účastnícke číslo pevnej verejnej telefónnej siete, 2x mobilné čislo, 1x čislo VOIP (Smart Skype, Icq - služby hlasovej komunikácie cez internet), 2x kategóriu (predmet činnosti), 1x adresu www stránky
a 1x adresu elektronickej pošty (e-mail adresu) v ľubovoľnom počte regiónov (= NDC) alebo niekoľkokrát opakujúc sa v tom istom regióne v časti firmy s rôznym textovým označením na službe 1181.
• Názov spoločnosti:
•Adresa ( ulica, popisné číslo, mesto, smerové číslo):
• Telefónne číslo pripojkyč.1/Č.2/Č.3 :
/
/
• Mobilné čislo 1 / Mobilné čislo 2 :
/
• Web stránka:
nE-mail:
• Volanie cez internet:
typ(Smart, Skype, Icq)
• Kategória 1:
•Kategória 2:
• Regionálna oblasť ( RO):
RO : 02 - Bratislava, 031 - Dunajská Streda, 032 - Trenčín. 033 - Trnava, 034 - Senica, 035 - Nové Zámky, 036 - Levice, 037 - Nitra, 038 - Topoľčany, 041 - Žilina a 042 - Považská Bystrica,
043 - Martin a 044 - Liptovský Mikuláš, 045 - Zvolen a 046 - Prievidza, 047 - Lučenec, 048 - Banská Bystrica, 051-Prešov, 052 - Poprad, 053 - Spišská Nová Ves, 054 - Bardejov, 055-Košice,
056 - Michalovce, 057-Humenné, 058-Rožňava
• Propagačný firemný profil na 1181 - zriadenie (3,00 € s DPH / mesačne)
Doplnková služba umožňujúca účastníkovi uverejniť: 1 x ústne komunikovanú výhodu a 1x SMS výhodu. Výhoda je text, ktorý si účastník sám sformuluje ako doplňujúcu správu poskytovanú volajúcemu
užívateľovi na číslo 1181 v spojitosti s jeho požadovanou informáciou. Operátor výhodu sprostredkuje (poskytne) volajúcemu užívateľovi len v prípade, ak si to volajúci užívateľ želá. Volajúci užívateľ
má možnosť a právo sprostredkovanie výhody neprijať alebo odmietnuť V takom prípade mu ju operátor neposkytne. Maximálny počet znakov pre ústne komunikovanú výhodu a SMS výhodu je 160
znakov. ST si vyhradzuje právo na textovú úpravu výhody, aby spĺňala náležitosti komunikačných štandardov ST. Za obsahovú stránku správy, ako aj jej súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a etickými princípmi zodpovedá účastník. Účastník taktiež zodpovedá za akékolVek škody spôsobené tretím osobám v dôsledku obsahovej stránky správy, ako aj za porušenie práv tretích osôb
v súvislosti s obsahom správy.
•
•
•
•

Názov spoločnosti:
Adresa (ulica, súpisné čislo, orientačné číslo, mesto, smerové číslo):
Ústne komunikovaná výhoda (max.160 znakov):
SMS komunikovaná výhoda (max. 160 znakov) :

• Ostatné ustanovenia
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Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byt" podľa Zmluvy o pripojení vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod služby,
alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu a má súhlas vlastníka nehnuteľností na vybudovanie prípojného telekomunikačného
vedenia a umiestnenie koncového bodu služby. Ak účastník uviedol v tomto bode nepravdivé alebo neúplné informácie a y súvislosti s tým vznikne ST škoda alebo dodatočné nákiady
zaväzuje sa mu túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť. Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti vystupuje účastník ako:
• vlastník O nájomca • iné
nehnuteľnosti.
Prílohy (vyplní pracovník ST} tvcrsa neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pripojení
Q Osvedčená plná moc • C svedčená kópia výpisu z obchodného registra Q Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra O Údaje pre redakciu telefónneho zoznamu
• mé
• iné
Táto zmluva sa nadí platnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti Slovák Telekom, a s . na poskytovanie verejnej telefónnej služby idate; len , Všeobecné podmienky'1}. ktoré sa zmluvné strany
zavézujú dodržiavať, a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy Účastník zároveň svojim podpisom potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok a správnosť údajov uvedenýcn v Prílohách Ak nie je
v Zmluve o pripojení dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok
V prípade, že poskytovataľ šetrením vykonaným po uzatvorení zmluvy o prippšení zisti technickú neuskutočniieľnosí zriadenia a poskytovania služby v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite, zmiuva
o pripojení zaniká v celom rozsahu okamihom doručenia písomného oznámenia účastníkovi. Účastník ani poskyíovateí v takomto prípade nemajú nárek na náhradu škody spôsobenej zánikom zmluvy
c pnppjeni
V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby TP predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne
dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatiť ST náklady vzniknuté v súvislosti to zriadením služby vo výške 100 €. DPH sa neuplatňuje
Zmluvné sírany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Poskyiovataf oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Poskytovatefis upraviť tak. že k základu dane {cene bez

DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Poskytovatelá.
Podpisom tejto zmluvy o pripojení účastník súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v informačných systémoch ST a poskytované oprávneným osobám v rozsahu, na úce! a za podmienok
uvedených v časti V Všeobecných podmienok a v príslušných právnych predpisoch Ak je podmienkou spracúvania súhlas účastníka, môže účastník tento súhlas kedykoľvek odvolal doručením
písomného oznamenia ST Q súhlasím • nesúhlasím
§2 Nesúhlasím so zasielaním propagačných materiálov, ktoré obsahujú informácie o produktoch a službách ST do mojej e-mailovej schránky ani na moju poštovú adresu
Miesto:

Dátum:

Bratislava
2 U.20 U

Miesto:

Bratislava

Meno pracovníka:

M
2 0 12
21 .3.201!
Havelková Jana Ing.

ST kód predajcu:

Dátum akceptácie návrhu:

Dátum prevzatia návrhu:

Havelkova Jana Ing.

Meno predajcu:
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