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Žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí
• - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť
pre vyplnenie

Priezvisko,

požadovanú

voľbu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené)

.

z dôvodu

meno, titul (alebo obchodné

meno): Obecný úrad

Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ
IČO: 00308382
Zapísaný
I Ulica:

IČ DPH:

v Obchodnom

registri:

Oddiel:

Pohranice

i Súpisné

číslo:

"Kontaktný

Vložka číslo:

Obec: Pohranice

PSČ: 95102

Dodacia

Orientačné

Poschodie:

Miestnosť

číslo: 180

telefón: 0377871201

. Priezvisko,

meno, titul (alebo obchodné

pošta: Pohranice

č.:

meno):

Ulica:

Popis: Obecný úrad
Ulica: Pohranice

Obec: Pohranice
Dodacia

! Súpisné číslo: 180
Osoba oprávnená
"Kontaktný

I Priezvisko,

Orientačné
na prevzatie:

Miestnosť

Obecný úrad _

pošta: Pohranice

č.:

telefón: 0377871201

meno, titul (alebo obchodné

meno): Obecný

IČO: 00308382

Obec: Pohranice

číslo: 180

Predmetom

úrad _

IČ DPH:

Ulica: Pohranice

i Súpisné

číslo:

tejto Zmluvy sú nasledovné

záväzky

Orientačné

číslo:

zmluvných

strán:

PSČ: 95102
Poschodie:

a) záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných
v tejto Zmluve, ak je zriadenie technicky uskutočnitel'né v
dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predížen tejto
lehoty (dohoda o predížení tejto lehoty nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniteľné,
táto Zmluva zaniká dňom doručenia ozn~enia
Podniku o tejto skutočnosti Účastníkovi.
b) v prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového
zariadenia (ďalej len "KZ") Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnút' Účastnikovi príslušná
KZ za dohodnutých podmienok. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy z dôvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle písm. a), dôjde zároveň aj k záníku
dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastníkovi a Účastník je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátil' Podniku KZ, ak došlo k jeho pre-zatíu
c) záväzok Podniku poskytovať Učastnikovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. ak nie je v
Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak. Ak je však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku podľa písm.
a) alebo odovzdanie KZ podľa písm. b) alebo obidve tieto podmienky, záväzok Podniku poskytoval' príslušnú službu vznikne až s účinnosl'ou ku dňu splnenia
danej podmienky podľa písm. a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak.
d) záväzok Účastníka platiť riadne a včas cenu za zriadenie a používanie pripojenia k sieti Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmluvy a
dodržiavať ostatné svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súčastí, ktoré tvoria Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb
prostredníctvom
pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len "Všeobecné podmienky"),
tvoriace prílohu Všeobecných
podmienok, prípadne ďalšie
osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných
na základe tejto Zmluvy (ďalej len "Osobitné
podmienky") a aktuálne platný Cenník pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník") .

.~::·:~~ettY~r;ll\ádqi)uneurčitú,

bapbie",f~kvenciafakturácie
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné
Trvanle zúčtovacieho
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej
frekvencia fakturácie jednomesačná

obdobia je od prvého do posledného
jeden mesiac vopred.

dňa kalendárneho

mesiaca.

Prípadnú

zmenu trvania

( objednávke Č.:

( zmluve č.: 9902503629
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Ooru~()V!i.Jli~faktúr
Elektronická

faktúra

vo formáte

(EF PDF)sprístupnená

Požadujem
doručovanie
EF PDF do e-mailu: Učastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeľuje
zároveň

súhlas s poskytovaním

Elektronickej

na Internetovej

súhlas na poskytovanie

faktúry sprístupnením

stránke

Podniku

faktúry v elektronickej

na Internetovej

forme podľa platných Všeobecných

podmienok

a Cenníka a

stránke Podniku.

Doba viazanosti začína plynúť odo dňa začatia poskytovania Služby. ak nie je v Cenníku alebo prislušnom Cenovom výmere uvedené inak. V prípade porušenia
záväzku Účastníka nepretržite využívať služby na základe tejto Zmluvy počas dohodnutej doby viazanosti sa Učastník zaväzuje uhradiť Podniku zmluvnú pokutu
pre príslušnú službu a dobu viazanosti vo výške podľa podmienok zverejnených Podnikom v Cenníku alebo podľa podmienok v príslušnom Cenovom výmere, ak
sú Učastníkovi

poskytované

služby na základe tejto Zmluvy za zvýhodnených

podmienok

podl'a príslušnej

akcie.

Podnik sa zaväzuje poskytoval' služby Účastníkovi za zvýhodnených
podmienok podľa typu akcie vyznačenej v tejto časti. za podmienok zverejnených
pre poskytovanie danej akcie v príslušnom Cenovom výmere. ktorý tvorí súčasť tejto Zmluvy. Podmienky danej akcie sú zároveň bližšie špecifikované
tejto Zmluvy označenej
PC/KZ·

ako "Podmienky

Podnikom
v časti

akere".

predaj

KTZ
Darček

- Poplatok

Parametre

produktu:

za doručenie
Skupina

Skupina

1

Darček
Parametre

dobierkou

produktu:

Fotoaparát
Turbo 2
žiadny
žiadny

Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používal' údaje C! Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných
podmienkach a v prísiušných právnych
predpisoch ..Rozsah, úč~1 a podmienky spracúvania údajov o Učastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných
podmienkach ( časť Zhromažďovanie
a
pou~ívani~ Inform.ácií o U.častník~Ch).Vprípa?och.
kde môže Učastník zame~zil'. ab~ sa [eho údale používali na určité účely, Ú~astník môže kedykolVek Podniku
oznam Iť, ze SI nezelá takéto pouzivarue Jeho ~daJov. Ak Je podmienkou spracuvarua údajov Učastnika udelenie súhlasu. môže Učastník takýto súhlas
~edykofve~ odvolať, v prípade. že ho udelí. Učastník môže Podniku kedykoľvek požiadal' o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní
udajov mozno nájsť na www.telekom.sk

Pokračovanie

dokumentu

alebo internetovej

stránke

Podniku. ktorá ju v budúcnosti

nahradí.

na ďalšej strane
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Podmienky akcie·
A: VŠEOBECNÉ

USTANOVENIA

1. Službou sa pre účely cenového

výmeru č. 13209/2013

(dalej len "CV") rozumie hlasová služba

alebo služba Internetového

prístupu

(dalej iba "služ Ja

Internet"), alebo služba Televízie uvedená v tabuľke č. 1, časti B.
.
2. Existujúcim účastníkom sa pre účely tohto CV rozumie účastník, ktorý používa jednu alebo viacero Služieb a počas účinnosti tohto CV podá vo vzťahu k tejto
službe návrh na uzavretie a následne uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných služieb (dalej iba "Dodatok") (v prípade služby Optik sa Docl3tkom
rozumie Dodatok, ktorým sa predlžuje viazanosť existujúcej služby typu Optik), ktorého predmetom je poskytovanie Služby a zaviaže sa Službu použi/ať počas
36-mesačnej doby viazanosti podl'a podmienok definovaných v CV č. 74/2013 alebo č. 890/2013 alebo č. 647/2013 alebo č. 707/2013 alebo č. 894/2013 alebo č.
1286/2013

alebo č. 1464/2013

B: OSOBITNÉ

alebo č. 10566/2013.

USTANOVENIA

Tabuľka č. 1
Hlasová služba skupina I.
Doma Extra, Doma Uni 120, Doma Nekonečno,

Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200, Biznis Aktiv, Biznis siovensso,

Biznis

Premium
Hlasová služba skupina II.
Doma Maxi, Doma Uni 20, Doma Pohoda, Doma Uni 60, Doma Mini
Služba Televízie skupina I.
Magio TV Start, Magio TV Klasik, Magio TV Komplet, Magio TV Start + internet 1+, Magio TV Start + internet 2+, Magio TV Start + internet 3+, Magio W Klasik +
internet 1+, Magio TV Klasik + internet 2+, Magio TV Klasik + internet 3+, Magio TV Komplet + internet 1+, Magio TV Komplet + internet 2+, Magio TV Komplet +
internet 3+, Magio TV Start + internet 1, Magio TV Start + internet 2, Magio TV Start + internet 3, Magio TV Kiasik + internet 1, Magio TV Klasik + internet 2, Magio
TV Klasik + internet 3, Magio TV Komplet + internet 1, Magio TV Komplet + internet 2, Magio TV Komplet + internet 3, Magio TV Solo, Magio TV Optil- Start,
Magio TV Optik Klasik, Magio TV Optik Komplet, Magio Sat Start, Magio Sat Klasik, Magio Sat Komplet
Služba Internet skupina I.
Magio internet Turbo 1, Magio internet Turbo 2 Mini, Magio internet Turbo 2, Magio internet Turbo 3, Magio internet Turbo 4, Magio internet Turbo 1 Solo, Magio
internet Turbo 2 Mini Solo, Magio internet Turbo 2 Solo, Magio internet Turbo 3 Solo, Magio internet Turbo 4 Solo, Magio internet Optik 1, Magio internet Optik 2
Mini, Magio internet Optik 2, Magio internet Optik 3, Magio internet Optik 4
Tabuľka č. 2
Akciové zariadenia predávané k službám skupiny I.
Multifunkčná tlačiareň Canon MP230; Cena bez DPH: 0,83 EUR; Cena s DPH: 1,00 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo vo faktúre
Fotoaparát FUJIFILM AA 600; Cena bez DPH: 4,08 EUR; Cena s DPH: 4,90 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo
v hotovosti pri doručení
GPS navigácia GOCLEVER Navio 405; Cena bez DPH: 16,58 EUR; Cena s DPH: 19,90 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo
v hotovosti pri doručení
Tablet Acer Iconia Tab B1-A71; Cena bez DPH: 82,50 EUR; Cena s DPH: 99,00 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo v hotovosti pri doručení
Projektor Acer X 1120H; Cena bez DPH: 132,50 EUR; Cena s DPH: 159,00 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo v hotovosti pri doručení
Tabuľka č. 3
Akciové zariadenia predávané k službám skupiny II.
Multifunkčná tlačiareň Canon MP230; Cena bez DPH: 4,08 EUR; Cena s DPH: 4,90 EUR; Splatnosť

Fotoaparát FUJIFILM AA 600; Cena bez DPH: 8,25 EUR; Cena s DPH: 9,90 EUR;
GPS navigácia GOCLEVER Navio 405; Cena bez DPH: 20,75 EUR; Cena s DPH:
Tablet Acer Iconia Tab B1-A71; Cena bez DPH: 90,83 EUR; Cena s DPH: 109,00
Projektor Acer X 1120H; Cena bez DPH: 140,83 EUR; Cena s DPH: 169,00 EUR;
Tabuľka
Poplatok
poplatok
hotovosti
Poplatok

č. 4
za doručenie
za doručenie
pri doručení
za doručenie

Akciového zariadenia kuriérom
zariadení: Multifunkčná tlačiareň,
zariadení:

Tablet, Projektor;

fotoaparát,

ceny jednorazovo

v hotovosti

pri doručení

Splatnosť ceny: jednorazovo v hotovosti pri doručeni
24,90 EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo v hotovosti pri doručení
EUR; Splatnosť ceny: jednorazovo v hotovosti pri doručení
Splatnosť ceny: jednorazovo v hotovosti pri doručení

GPS; Cena bez DPH: 1,67 EUR; Cena s DPH: 2,00 EUR; Splatnosť

Cena bez DPH: 4,17 EUR; Cena s DPH: 5,00 EUR; Spiatnosť

ceny: jednorazovo

ceny: jednorazovo

v hotovosti

v

pri doručení

1. Existujúci účastník má nárok na kúpu jedného Akciového zariadenia za kúpnu cenu stanovenú v taburke č. 2, resp. tabuľke č. 3 tohto CV v závísíostí od
zvoleného typu služby.
2. Existujúci účastník je oprávnený využiť ponuku podl'a tohto CV ku každej Službe len jedenkrát.
3. Kúpa Akciového zariadenia sa riadi ustanoveniami
Obchodných podmienok na predaj počítačov (PC) (dalej len "OP").
4. Existujúci účastník a Podnik sa dohodli, že Akciové zariadenie doruči Podnik Existujúcemu účastníkovi na adresu uvedenú v Dodatku prostrednlctvom
kuriéra,
ktorému je účastník povinný uhradiť okrem akciovej kúpnej ceny uvedenej v tabuľke č. 2, resp. 3 tejto časti CV aj jednorazový
poplatok vo výške uvedenej v
tabuľke č. 4.
5. Akciové zariadenie bude účastníkovi doručené najneskôr do 40 pracovných dní od uzavretia Dodatku. Účastník súhlasí a berie na vedomie, že doručenie
Akciového zariadenia po uzavretí Dodatku nemá vplyv na spoplatňovanie
Služby odo dňa uzavretia Dodatku podľa cenového výmeru uvedeného v code 2, časti
A tohto CV.
6. Ak existujúci účastník využil ponuku na zakúpenie telefónu za akciovú cenu podra iného cenového výmeru, nemá nárok na zakúpenie Akciového zariadenia
podla podmienok tohto CV.
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7. Bez ohľadu na skutočnosť, či sú zmluvné dojednania, upravujúce podmienky kúpy AZ pocta tohto CV upravené v Zmluve o poskytovani verejných služieb,
ktorej predmetom je poskytovanie Služby alebo v inom dokumente, spravujú sa podmienky nadobudnutia AZ podľa ustanoveni o kúpnej zmluve. Kúpa ÄZ sa riadi
ustanoveniami
zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vzhľadom na to, že využivanie AZ nie je závislé na využívani Služby, kúpna zmluva na AZ a Zmluva
o poskytovani verejných služieb nie sú zmluvami vzájomne závislými podľa paragrafu 52a Občianskeho zákonnika: zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom,
než splnenim alebo spôsobom nahradzujúcim splnenie, nespôsobuje zánik druhej zo zmlúv
8. Ponuka Akciových zariadeni podľa podmienok tohto CV platí len do vyčerpania zásob určených pre konkrétny typ služby. Podnik si vyhradzuje právo na
zmenu typov jednotlivých zariadeni, o aktuálnej ponuke bude existujúci účastník informovaný na Predajnom mieste (Telekom Centrum) alebo na čísle služieb
zákazníkom
9. Prípadná
vzťahujú

0800123456.
vada alebo nefunkčnosť

Akciového

zariadenia

nemá vplyv na spoplatňovanie

Služby. Na uplatňovanie

reklamácie

vád akciových

zariaden i sa

OP.

C: SPOLOČNÉ

USTANOVENIA

K SLUŽBÁM

1. Pri telefonickom objednani má existujúci účastník nárok na vyššie uvedené Akciové zariadenia podľa tohto CV v prípade, ak telefonickú objednávku uskutočni
počas účinnosti tohto CV (určujúci je dátum prijatia telefonickej objednávky) a zároveň doručí podpísané zmluvné dokumenty na Centrum služieb zákazníkom,
resp. predajné miesto najneskôr do troch týždňov odo dňa ukončenia účinnosti tohto CV (určujúci je dátum prijatia - doručenia návrhu zmluvných dokumentov).
Ak si existujúci účastník telefonicky objedná Služby, definované v tomto CV počas doby účinnosti tohto CV, ale podpisané zmluvné dokumenty doručí na
Centrum služieb zákaznikom, resp. predajné miesto neskôr, ako po troch týždňoch odo dňa ukončenia účinnosti tohto CV, nevzniká mu nárok na kúpu Akciových
zariadeni

podľa podmienok

Podnik si vyhradzuje

tohto CV.

právo skrátiť účínnosť tohto CV. O skrátení

Tento CV je kombinovateľný
Č. 1464/2013
Cenový
podpisom

s cenovými

výmermi

Č. 74/2013

účinnosti

tohto CV bude záujemca

alebo Č. 890/2013

alebo Č. 647/2013

informovaný

na Predajnom

alebo Č. 707/2013

mieste (Telekom

alebo Č. 894/2013

Centr .irn),

alebo Č. 1286/2013

alebo

alebo Č. 10566/2013.

výmer Č. 13209/2013
potvrdzuje,

nadobúda

platnosť a účinnosť

že súhlasi s podmienkami

uvedenýmí

dňom 1. marca 2013 a jeho účinnosť
v príslušnom

Cenovom

končí dňa 31. mája

2013 (vrátane).

Účastník zároveň svojím

výmere.

podpis (a pečiatka) Účastnika
(resp. splnomocnenej
osoby alebo štatutárneho
orgánu)
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