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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podla zákona č,452120?1 Z,z. o elekkonických komunikáciáclr

V

Kódobjednávky:

1_801056857681

účastníka:,l010484700
adresáta: 1010484702
tlačiva:
405

Kód
Kód
Kód

znení neskorších predpisov

a § 58B a nasl. Zákona č,4011964 Zb. občiansky zákonníka, ak je Účastníkom spotrebitel', alebo § 409 a nasl, Zákona č, 513/,1991 Zb. Obchodný zákonník, ak
Účastníkom nie je spotrebitel'

(dalej spolu len ,,ZmlL]Va" alebo,,Dohoda") medzi:

PoDN!K
Slovak Telekom, a.s Bajkal§ká 28,817 62 Bratislava, zapísaný: o_bchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo2081/B, tČo: gs 763 469, DlČ:202o273893, lČ pre DPH: §K2020273893

kód predaicu:
ZastúpenÝ
(d'alej len

"PODNlK')á

Contact Center Rep 49201
§ilvia Haburaj

KÁ osoBA - PoDNIKATEť
zlcKA

P RÁVNIcKÁ
VN

obchodné meno

sídlo podnikania:

lKód tlačiva: 405

obec Dolné §emerovce, Dolné Semerovce 163, 93585 Demandice

/

Register, číslozápisu

podnikatel'a:

Kontaktný e-mail:
lCO;

Kontaktné tel.č,:
lC pre DPH:

00306908

(d'alej len "Účastník")

šrnrurÁnruy o

Tiiul/Meno/Priezvisko
Ulica:
Obec:
Telefón:

t

zÁxoruruÝ

Milan Rafael

0g,l1537172
sK2021 020639

zÁsrupcR / §PLNoMocNENÁ osoBA
Súpisnéčíslo

0,0P / Pasu:

0911537172

orientačnéčíslo:
PSC:
ldentity Card - EN5í2841

ADREsÁ

- adresa zasielania
h listín
TitullMeno/Priezvisko: obec Dolné semerovce
AdreSa zasielania:
Dolné Semerovce 163, 93585 Demandice
Spósob fakturácie:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku a Odpis EF

zúčtovacieobdobie:

PDF

Mesačne od 1,dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SlM KARTA A ZARIADENIE

Mobilný Hlas SlM kaňa č.
lMEl Samsung Galaxy S22 5G Green

Mobilný Hlas Tel. č,

09046B3221

8+128GB

ABUUKAč.1 Mesačné

lR

AKCIA: T - mobi|ná služba
Kontaktná osoba: Milan Rafael Telefón

: 0367 491

025

Adresa doručenia: Dolné Semerovce 163, 93585 Dolné Semerovce
Služba: Mobilný }llas DOBA VIAZANO§TI: 24 mesiacov
Proqram službv; Biznis Nekonečno HD
kontrola dát v roaminqu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00
Limit kontroly dát 2 (cena s DPH v EUR): 120,00
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka: Nie
lBAN:

Názov
za Službv

zo

Platnosť

cenv

Cena s DPH
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Biznis Nekonečno HD po odčítani
zliav
Základ pre doúčtovanie ceny suma, ktorá bude klesať

TABUťKA č.2

kalendár zariadenia
Samsung Galaxy
S22 5G Green
8+1 28GB

zariadenie

6a7Ba3lzg

Variabilný symbol
ldentifikátor zariaden ia

Plná cena Zariadenia (Cena
Zariadenia pred zohl'adnením
Zl'avy)
Zl'ava

594,00 €

Kúpna cena (Plná cena Zariadenia
po zohl'adnení Zl'avy)

255,00 €

Spósob úhrady

splátky

Akontácia

Počet mesačných splátok

24

Výška mesačných splátok

1,08 €

jednorazovo
10,58 €

Predmetom tejto ZmlUVy je:

1)

a)

b)

c\

d)

ZáVázok Podniku aktivovat'a poskytovat't]častnlkovi na základe tejto Dohody program Služieb Uvedený v tabul'ke č. 'l na telefónnom čísleuvedenom V
tabul'ke s náZvom,,slN4 KARTA A ZARIADENIE", resp. na inoín telefónnom číslě,ktoré ho bude V budúcnosti nahrádzaJ'(d'alej len "te|eíónne číslo").Ak sa
V tabul'ke ,,slM KARTA A ZARIADENIE" §pomína ,,slM karta", teleíónne čí§lo je aktivované na slM karte odovzdanej Učastníkovina základě tejto Zn1luvy
pri jej podpise (d'alej len ,,slN/l karta"), čo Účastnik potvrdzuje, s tým, že Účastníkje povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu slM karty Uvedený V
,l
tabul'ke č, tejto ZmlUVy. Ak sa V tabul'ke ,,SlM KARTA A ZAR|ADENlE" spomína ,,esll\4". teleíónne čísloje aktivované na eslM profile sprístupnenom
účastníkovina základe tejto Zmluvy (d'alej len ,,esíM profil") s tým, že Učastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu eslM profilu uvedený V
tabul,ke č. 1 tejto Zmluvy a Podnik bezprostredne po uzavretí Zmluvy Zašle Účastnlkovi na email uvedený V tabuťke ,,slM KARTA A ZARIADENIE" Údaje
potrebné pre nahíatie aktivovaného eslM proíilu.

dohoda Podniku a Účastníka, na Základe klorej po splnení podmienok podl'a tohto ustanovenia uzavrú Dodatok, V ktoron] bude určená Výška íinančného
bonusu za prenos mobilného ieleíónneho číslaidentifikovaného V tejtó Zmluve v časti Zoznam prenášaných čísiel(ďalej len ,,číslo''),a to vo výške
rovnajúcej sa §unle poplatkov vyvolaných prenosom číslaup|átnených odovzdáVajťlcim podnikon,], najviac však vo výške € 100, ak si Uča§tník aktivoval
pootatablt,xyč, 1piolramsluibyTl'deái21,TDáta21,Tldeál 23, Tldeál 25,TDáta25,rWeál 27 alebovoVýške€150,aksi Účastnikaktivoval
podlatabul'kyč.1 píogram SlužbyTldeál32, T ldeál37, T Dáta HD,TNekonečnoSD,TNekoneónoHD,TNekonečnó
MAX, Zajednočíslo (ďalej len
,,finančný bonLl§"). . Nárok na Vyplatenie finančnéhobonu§u Účastníkovi vzniká pri splnení ostatných podmienok najskor po Uplynutí 14 dní ocl uzavretia
podpisll
tejto Zm|uvy po§kytnút'Podniku
Zmluvy. za účelom.urěenia Výšky finančnéhobonusu je Účastnik povinný najneskór do dvoch mesiacov od
faktúru Vystavenú Učastníkovi odovzdáVajúcim podnikom po uzavletí tejto Zn}luvy s Vyúčtovanými poplatkami Vyvolanými prenosom óísla (d'alej len
,,faktúra"). Poplatkóm Vyvolaným prenosom číslaje vo faktúře uplatnená zmluvná pokuta za predčasnéukončěnia zmluvy s odovzdáVajúcim podnikom k
ěíslu alebo pohhdávka na jednorazové zaplatenie zostáVa]ucej ča§ti finančnéhoplnenia (a to kúpna cena za hardvér, íinančnéplnenie poskytnuté na
kúpu hardvéru, íinančnéplnenie poskytnuté na kompenzáciu íinančnýchnákladov so Zmenou poskytovatel'a služieb) uplatnená ž dóVodu straty výhody
splátok. PodmienkoU vyplatenia finančnóho bonusu je UzaVretie Dódatku pri predložení faktúry, V ktorom bude určená výška finančného bonUsu V súlade s
prcdloženou faktúrou a ZmlUVoU, PráVo Učastníkaponechať §i poskytnUtý finančný bonus V pInej výšké je podmienené dodžanímzáVázku Viazanosti,
ako je Vymedzený V Zmluve V časti označenej ako,ZAYAZoK VlAZANosTl; podnrienky VÉtenia pomernej časti finančnéhobonusu budtj uplavené V
Dodatku. Podnik nie ie povinný Uzavriet' Dodatok a Učastníknemá práVo na Uzavretie Dodatku, ak ku dňu, V ktorom §i práVo na uzavíetie Dodatku Uplatní,
Podnik eviduje voči Učastnikovi pohl'adáVky po lehote šplatnosti a to až do momentu úhrady pohl'adávok Podniku. ak záVázok Podniku nézanikne skór.
ZáVázok Podniku podfa tohto pi§mena Zmluvy zanikne ak nedójde k úspešnémuprenosu čísla,a to uplynutím posledného dňa lehoty na preno§ čísla,
zrušenín] žiadosti o prenos člsla a to dňom jej Zrušenia, zastavením prenosu číslaa to ku dňu zastavenia prenosu čísla,odstťlpením od Zmluvy
tJča§tnikom pod|'a podmienok predaja na dial'ku, ak sa tieto podmienky na Zmluvu VZťahuJú, a to od počiatku, márnym uplynutín] lehoty na poskytnutie
faktúry V súlade so Zmluvou alebo nesplnením podmienky uzavretia Dodatku najne§kór V lehote na predloženie faktúry a to jej márnym Uplynutím.
Závázok Ůčastníka (i) riadne a VčaS platiť cenu za Zriadenie a poskytovanie služieb Podniku podl'a zvoleného programu služieb, ktoíé§ú uvedené V
cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (d'alej len'cenník"), platnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (íi) dodržiavať svoje povinnosti V sťllade s touto
ZmluVoU, cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvolenóho programu služieb (d'alei len,,osobitné podmienky"), ak boli pre.zvolený
program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie Veíejných služieb (d'alej len ,,Všeobecné podmienky"), s ktorými sa mal Učastník
n]ožno§ť oboznámiť pred podpisom tejto Zmluvy na internetovej §tránke Podniku výWw,telekom,sk alebo na predajných mie§tach Podniku.
ZáVaZok Podniku odovzdat' Účastníkovi zarladenie podl'a Dohody a poskytnúť mU zl'avu a závazoK Účastníka zariadenie prevziať a zaplatiť zaň ktipnu
cenu podl'a Dohody spósobom a za podmienok dohodnutých V Dohode a splňat' podmienky pre poskytnutie zl'avy. Zariadenie móže byť V tejto Dohode
alebo V dokumentoch súVisiacich § touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označením Zodpovedajúcim povahe Zariadenia.
Prevzatie zaíiadenia t]častníkom a Uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastník podpisom tejto Dohody, ak nie je píe konkrélne Zaíiadenie v tejto
Dohode alebo v dokumentoch súVisiacich s touto Dol-]odou uvedený iný moment odovždania zariadenia alebo uhíadenia kúpnej ceny zariadenia. Pri
úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k pťevzatiu zariadenia na predajni, UčastníkUhrádza akontáciu pri prevzatí Zariadenia alebo ak má byť
zariadenie doručené, Učastníkuhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdaní, ak je výška akontácie Za Zariadenie Viac ako 12 € alebo na základe Vy§tavenej
faktúry ak je výška akontácie nď}viac 12 €, ak nie je V tejto Dohode pre konkíétneZaíiadenie Uvedené inak, Ak sa má konkrétne Zariadénie V zmysle
ustanovenl tejto Dohody aIebo dokun]entov stjvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť,doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 až ,19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú V konkíétnom prípade inak.

zuČrovRctr oBDoBlE: Tlvanie

Zučtovacjeho obdobia je uvedené V labul'ke § názvom "Adíesát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnrj zn]enu trvania
Zúčtovaciehó obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden me§iac Vopred. Frekvencia fakturácie je jeclnomesačná.
MlEsTo Po§KYToVANlA sLUŽlEB A cENA: Miestom poskytovania Služieb je úZemie slovenskej repubIiky podl'a špeciíikácie ob§iahnutej vo Všeobecných
podmienkach. cena Za poskytované službyje stanovená Cenníkom pre pííslušnýprogram Služieb aktiVovaný na základe tějtó ZmluVy.

2)
3)

Kód objednávky:
v0,

B49,00 €
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7ávluoK V|AZANoST|: Účastník sa zavázuje, že po dobu Viazanosti, ktorej dÍžkaje špecifikovaná v tabul'ke č. 1 a plynie odo dňa Uzavretia tejto ZmlUVy,
Vrátane jej predíženia,ak dójde k jej prediženiu V súlade s ustanoveniami Zmluvy (V tejto Zmluve V skrátenej íorme aj ,,doba Viazanosti"), (i) bude VyužíVat'
služby Podniku poskytované na základe tejto Dohody na telefónnom člsle , teda nevykoná žiadny úkon, ktoný by Viedol k ukončeniu VyužíVania Služby Podniku
pred uplynutím doby Viazanosti, a (ii) bude íiadne a Včaš uhráClzať cenu za poskytované služby (d'alej len ,,záVázok ViaZano§ti"), Poru§ením závázku Viazanó§ti

4)

preto je:

a)
b)

ukončenie VyužíVanía§lužieb Podniku pred uplynutím doby Viazanosti V dóSledku ukončénia Zmluvy pred Uplynutím doby viazanosti;

ukončenie Využlvania služieb Podniku pred uplynutínr doby Viazano§ti V dó§ledku prenosu telefónneho čls|a uvedeného V tejto Znrluve k inému
podniku poskytujúcemu §lUžby elektronických komunikácií pred uplynUtím doby Viazanosti;
(d'alej len "porušenie záVáZku Viazano§ti"),

DoÚČToVANlE CENY: V dósledku porušenia závázku Viazanosti Účastn{kom, Vznikne Podniku Voči Učastníkovi nárok na doúčtovanieceny. Doúčtovanie
ceny, predstavuje paušalizovanú náhíadu škody spósobenej Podniku porušením závázku viazanosti Účastníkom. Paušalizovaná náhrada škody podl'a
predchádzajúcej Vety pozostáVa z celkovej sumy zl'avy zo štandardných poplatkov Za Služby (Vrátane doplnkových služieb) ako benefitu za prevzatie závazku

5)

Viazanosti. celková suma Zl'avy z cien Služieb, poskytnutej Učastníkoviza píevzalie závázku Viazanosti na Základe tejto zmluvy, je uvedená V tabul'ke č. 1 (dalej
len ,,Základ pré doúčtovanieceny"). Faklulovaná sumá pre doúětovanie ceny bude vypočítaná ku dňu porušenia záVázku Viazanosti podla nižšie uvedeného
Vzorca, ktoný Vyjadíuje denné klesanie Základu pre doúčtovanieceny počas plynutia doby Viazano§ti až do dňa poíušenia záVáZku viazanosti podl'a tejto
ZmluVy:
Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny = (Základ píe doúčtovanie cenylcelkový počet dní doby Viazanósti) X počet dní zostávajúcich do konca doby Viazanosti.
Doúčtovanieceny je splatné V lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Učastníkovitoto doůčtovanieíakturované.Doúčtovanimceny zaniká závázok Viazanosti.
Doúčtovaním ceny nie je dotknutý nárok Podniku na náhíadu škody píesahujúce,i Výšku doúčtovanej ceny.

VEREJNÝ TELEFÓNNY ZozNAM: ť'častnlk Verejnej telefónnej služby má práVo zapísať sa do Verejného teleíónneho zoznamu Podniku (ak je VydáVaný
Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie. svojich údajov po§kytovatel'om iflformačných sltlžieb o teleíónnych číslacha|ebo telefónnych
zoznamov, a to V rozsahu (i) telefónneho číslaprideleného tJčastníkovina základe Zmllvy a (ii) údajov o Účastníkovi (nleno, pliezvisko a adresa trvalého

6)

pobytu V prípade íyzickej osoby - nepodnikaiel'a, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikatel'a, obchodné meno alebo názov a sídlo V
prípade právnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom móžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj d'alšie údaje určené
Učastníkom,ak sú relevantné na účelyteleíónneho zoznamu, Podmienky zverejňovania údalov účastníkovV teleíónnom zozname a iníormačných§lužbách
Podniku s(l uvedené V Podmienkach spíacúVania osobných, prevádzkových a lokalizačných ťjdajov, s ktorymi sa mal Účastnik možnost' oboznámit' pred
podpisom tejto ZmluVy na internetovej stránke PodnikU WWW,telekom.sk a|ebo na predajných miestach PodnikU.

PREDAJ ZARlADENlA:

7)

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Predmetom preda.ia na Základe tejto časti Dohody je Zariadenie označené V Tabul'ke č. 2 a rovnaké označenie predáVaného zaíiadenia ]é Záíoveň
uvedené aj V tabul'ke s názvom ,,SlM KARTA A ZAR|ADENlE"; ak je V tabuťke s názvom 'slM KARTA A ZAR|ADENlE' uvedené aj iné Zaríadenie ako v
Tabul'ke č,.2, na predaj lakéhoto iného Zariadenia sa táto časťDohody nevzťahuje. Ak V Tabul'ke č. 2 nie je uvedený identifikátor Zariadenia, Podnik
poskytne Uča§tníkovi zariadenie zvoIeného modelu; pre takéto Zariadenie je identifikátor uvedený na preberacom píotokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnom Zariadení. Kúpna cena Zariadenia je íozdelená na akontáciu a 24 mesačných §plátok vo Výške podl? Tabul'ky č. 2. Podnik
pri uzavretí Zmluvy Vystaví Učastníkoviíaktúruna celú Kúpnu cenu Zariadenia. Variabilný symbol V Tabul'ke č. 2.ie zhodný s Variabilným symbolom
uvedeným ná Ťaktúre na celú Kúpnu óenu Zariadenia. Podnik V dokumentoch súVi§iacich so Zariadením móže uvádzať Za i]čelom jeho označenia
Variabilný symbol podl'a Tabul'ky č. 2. Splatnosť jednotlivých mesačných splátok §a riadi splatnost'ou platby za služby a ,je uvedená v jednotlivých
faktťlrach za služby Vystavovaných Podnikom za žt]čtovacie obdobia Vymeclzené V tabul'ke s názvom ,,ADRESÁT - adťesa Zasielania písomných listín" a V
prípadé zánikU ZmluVy V časti ZmluVy o službe Vo íaktúrach Vydaných za týmto účelom,
Učastníktejto Dohody je opťáVnený pri uzavretí Dohody zvoliť si §pósob úhrady akontácie (do faktúry alebo kuriérovi) bez ohl'adu na jej Výšku.
,10
Podnik doručí Zariadenie Účastníkovi kuíiérskouslužbou na adíesu doručenia podla Tabul'ky č. 1, a to V lehote
dní odo dňa uzavíetia tejto Dohody,
Mesačnésplátky Uhrádza L]ča§tník V lehote splatnosti,
Kúpna cena Zariadenia p[edstavuje rozdiel medzi Plnou cenou Zaťiadenia a Zl'avou uvedenými

V

Tabul'ke č,2 Zmluvy.

Podnik poskytol Účastníkovi.zl'avu z Plnej ceny zaíiadenia z ClóVodU, že Účastnik prebral Vo Vzťahu k službe podl'a Tabul'ky č. 1 závázoR Viazanosti. Na
zák|ade uvedeného, nárok Učastnika na zl'avu V plnej výške je podmienený dodlžaním záváaku viazanosti ako aj nenapInením niektorej zo skutočností
uvedených V teito Zmluve, V dósledku ktoíých je Účastník povinný víátiť Podniku pomernú časťposkytnutej Zl'avy.
Účastník je povinný Vrátiť Podniku pomernú časťposkytnulej Zl'avy V nasledovných prlpadoch: (i) Účastník naplní niektoíý z dóVodov kvaliíikovaných V
tejto Dohode ako porušenie záVázku Viazanosti vo vzťahu k Službe podl'a Tabul'ky č. 1 počas trvania doby viazanosti Vymedzenej v Tabul'ke č. 1 (Vrátane
jej predlženia V súlade s touto Dohodou); pomemá časťZl'avy §a určíku dňu naplnenia niektorého z dóVodov kvaliíikovaných V tejto Dohode ako
porušenie záVázku Viazanosti vo Vzťahu k Službe podl'a Tabul'ky č, 1; (ii) Zmluva zanikne V časii Zmluvy o Službe počas truania doby Viažanosti bez
súča§ného zániku Zm|uVy V časti ZmluVy o predaji Zaťiadéňia, ak povinno§ť Vrátiť pomeínúčast' Zl'avy nevznikla V dó§ledku porUšenia záVázku Viázanosti:
pomerná ča§ť Zl'avy sa vypočítaku dňu zániku Zmluvy v časti Zmluvy o službe.
Výška pomernej čásli Z|'aVy. ktorú je Účastník povinnýVrátit'Podniku, ak nastane niektorá Zo skutočnostíuvedených V tejio Dohode, sa určína základe
nasledovného vzorca: Pomerná časťZlavy = (Zl'avalcelkový počet dní dob.y Viazanosti)- počet dní zostávajúcjch do konca doby Viazanosti od naplnenia
niektorej z okolností uvedených v tejto časti Dohody, V dósledku ktoni,ch je Učastníkpovinný Vrátiť Podniku pomeťnú čast'poskylnutej Zl'avy.
Pre účelytejto časti Dohody (,,PREDAJ ZARIADENlA') doba Viazano§ti podl'a Tabutky č. 1 V zneni platnom pri uzavretí tejto Dohody §a uplatňuje počas
celého jej plynutia bez ohl'adu na prípadnénesko[šie zmeny te.ito Dohody V časti doby Viazanosti, to Znamená, že prípadnépredlženie alebo dohodnUtie
nověj doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému fozsahu služieb poskytovaných na základe tejto Dohody na telefónnom číslenemá dopad na trvanie
obdobia (doba Viazanosti stanovenej V Tabul'ke ě. 1 Dohody V znení platnom pú jej uzavreti), poča§ ktorého od uzavíetia tejto Dol]ody je Učaslnik povinný
plnit'si svoje povinnosti VyplýVajúce mu zo záVázku Viazanosti na to, aby nestralil nárok na poskytnutie Zl'avy.
Podnik je oprávnený požadovať od Učastníkapredčasnésplatenje celej zvyšnej časti Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo (jednorazové zo§platnenie) a v
lehote určenej a Podnikom oznám€nej Účastníkovi (strata Výhody splátok), ak sa Účastník olnešká s ťlhladou čo i len jednej splátky dlhšie ako tíi mesiace,
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie píáVa na .iednorazové zosplatnenie najneskór 1 5 kalendárnych dní Vopred.
Účastníkje oprávnený požiadať Podnik o Vyúčtovanie zostáVajúcich splátok Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo. Dofučenímžiadosti Účastníka Účastnik
§tráca píáVó uhíádzať Kťipnu cenu Zariadenia v spIátkach, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová úhrada žostáVajúcej časti splálok
zariadenia nemá Vplyv na povinnosť UčastníkVlátit'Podnjku pomeínúčasťZl'avy, ak sú splnené podmienky podl'a Dohody.
PLATNOSŤ, ÚČlNNosŤ, TRVAN|E A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzaIvára na dobu neurčittj. Pokial' nie je píedmetom tejto Zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom V paušálnej Výške podl'a
cenníka, Zmluva zaniká posledným dňom zúótovacieho obdobia prebiehajúceho V čase, kedy uplynje 365 (slovom tl,istošesťde§iatpáť) dní odo dňa, V ktoiom
bola §lužba poskytovaná na základe tejto ZmIuvy naposledy aktívne Využitá, to znamená, že bolo naposledy uskUtočnené Volanie, odo§laná SMS/MMs spťáVa
alebo bol Vykonaný dátový píenos z telefónneho čísla. Zmluvu je možnén]enit' niektoným zo sposobov uvedených V tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach
alebo cenníku. znlena programu služieb uvedeného V tabul'ke ó. 1 tejto Zmluvy je nložná len so §tihlasoln Podniku. Podnik a Úča§tník sa dohodli na určení
dóVodov podstatnej Zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóVody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, Upravujťicéjzmenu Zmluvy.
sPRAcÚVANlE osoBNÝcH Úoe;ov: Podnik sa zavázuje spracúVaťosobné údaje výlučne na ůčely,na ktoré boli Získane, V prípade zmeny účelu
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na túto zmenu

Vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií

o

použíVanl osobných údajov možno nájst' na

10)

VYHLÁSEN|E ZÁSTUPCU ÚČnsrruíxa: Vyhla§Lúem, že som oprávnený konať v mene a na účetÚčastníka na základe písomnéhosplnomocnĚnia s úradne
overeným podpisom Učastníka alebo na základe zákona alebo na Základe rozhodnutia štátneho orgánu.
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1. 0911537172
V Bratislave, dňa 24,08.2022

řŤt

tLrrr
S&§ťač(,T,

S&#k#fueft&.s. v zastrlpen
il1 ; i;,§!tv.iq,lŤ9§ua

Kód objednáVky: 1-80í056857681
ý0. 1 6.Q

1

6-202207 22-

strana: 4/4

Citlivé

1

3

:59:38

í

meno

