Kúpna zmluva

•

•

uzatvorená podľa § 409 a nasl, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších právnych predpisov medzi

T- - -Čom'

KZ

Čisto zmluvy
nová TF

Tetefóone čisto, na ktoré sa viaže Kúpa tovaru

1000098700 i

1000098702

Kód účastníka j

Kód adresáta

Predávajúcim
Slovak Teiekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 489, IČ DPH: SK2020273893, zapísané v obchodnom registri vedenom pri
Okresnom súde Bratislava i, oddiel: Sa, vložka číslo:2081/B (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
•

S právnická osoba

fyzická osoba - podnikateľ

•

I Rodné čísio:
Oddiei:

Ulica: Žatevná

Orientačné čísío: 2

Súpisné číslo: 2241

Dodacia pošta:

PSČ: 84101
Byt (miestnosť) č.:

s Poschodie:

E-maif:
f3 Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca
i Číslo OP:
| Kontaktný telefón:
PSČ:
: Obec:

Priezvisko, meno, titul: Nemčoková Vladimíra Ing.
Orientačné čisto:

i

Vložka číslo:

Obec: Bratislava

Fax:
j Kontaktný telefón: 0264282545
• Štatutárny orgán (vypĺňa len právnická osoba)
Ulica:

fyzická osoba

IC DPH:

IČO: 00603406
Zapísaný v obchodnom registri:

Súpisné číslo:

Kontaktná osoba - umožní pracovníkom ST v prípade poruchy vstup do objektu, miestností po pracovnom čase, vo sviatok alebo deň
_pracovného pokoja
_____
_
__
_
__
rie \ -o. meno, titul: Heinfarthová Dana
[Kontaktný telefón- 0264282645
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu do ie u vede n ý tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávaj ú ce h o prevziať a uh radiť kúpnu cenu.
Osobitné ustanovenia
1.
2
3,
4.

Táto zmluva sariadiplatnými 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 sa riadia príslušnými 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 pil 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 § 438 a nasl. Obeh. zák. a § 622 a nasl. Gbč. zák.

Spôsob vyúčtovania kúpnej ceny
I v príslušnom Účte/faktúre za telekomunikačné služby
•

pri doručení tovaru kuriérom {dobierka}

Predaj tovaru
JYP. | Siemens Gigaset AS 180

Množstvo
1

DPH_
20%

•

Ceny ST
Poskytnutá zfava ]_
Cena bez DPH í
žiadna • 5% D l 0 %
0,83 €

20% :

•

žiadna •

20 %

•

žiadna O 5% Q10 %

20%

•

žiadna •

Cena predaja s DPH
V€

5% Q10 %
5 ~ Dl0%

Cena celkom s DPH:
Počet kusov spolu: 1 ks, adresa doručenie KZ : Miestny úrad Dúbravka, Pri kríži 14, Bratislava 84102. Platba vo faktúre - nie na dobierku
Prílohy (výplni pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy :
O Osvedčené splnomocnenie

•

Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie

•

•

•

Doklad o obojstrannej hluchote (Preukaz ZŤP)

® ZP • Zmluva ú pripojení

•

Špecifikácia smerovača

|•
!

Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra
Osvedčená

výpisu z obchocméno registra

Miesto: Bratislava
Dátum
"ifflfcSTNYHÉRA&-

podpis a peč

PKZ 01012011

Miesto: Bratislava
Dátum akceptácie návrhu:
, Meno pracovníka: Havelkova Jana Ing,

1,- €

Žiadosť o tnštaláôu KZ

. O _
ST kód p-ei^icu
Dátum: 213,2011

;

m 2 10 ,1 14

Meno predajcu: Havelkova Jana ing.
* Tel. Číslo': 02 58822764

