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Kúpna zmluva

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód t|ačiva:

1

-79ĺ 6ĺ 571 6659

1016725600

í0í6725501

8í8

uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 8'l7 62 Bratistava, lČo: 35 763 aos, tČ DPH: sK2o2o2?3893, zapĺsaným v
obchodnom registri vedenom pri okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo:2081/8 (ďalej len ,,Podnik'), a účastníkomako kupujúcim (ďalej len ,,Kúpna
zmluva').

PODN!K
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava' zaprsany: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vloŽka čísto208í/B, lČo: 35 763 469, D lČ:2020273893, lČ pre DPH: SK2020273893
Kód tlačiva: 818
lNS Detasovane Shop Rep 5ĺ27936
Kód oredaicu
Zastúpený:
Silvia Haburai
(ďalej len ''Podnik'') a

KUPUJÚcI
né meno /
nikania

Síd|o

obec Malý Slavkov,

36/52'

0600í Kežmarok'1

zápisu

nikateľa:
e-mail:

e tel.č.

DPH

31984673

09í 15403ĺ7

(ďalej len "Kupujúci'')

ŠreruĺÁnNYoRGÁN ĺ zÁxoľľÝ zÁsrupcn / sPLNoMocNENÁ osoBA
Titul/Meno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:

Ladislav Oravec

Telefón

091

1

SÚpisne číslo

Č.oP / Pasu:

5403í 7

orientačné číslo:

PSC:

dentitv card - ER30í207

TABUĽKA č. í

AKCIA:20ĺ

Aktivácia

1

a
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 091 1 540317
06001
Slavkov
Adresa doručenia: Gerlachovská

uvy:
9927089875

Cena s DPH

9,90 EUR

rre Volacie programy skupĺna 1

Gigaset A280
za
Neakciová
l(Z]Dálové zariadenie

na1

A280
cena za

30,00 EUR

jednorazovo/v
hotovosti pri

doručení
norazovo

*
Na poloŽky označené sa neuplatňuje DPH

1)
2)

PREDMET KUPNEJ ZMLUW: Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č.1. Kupujúci 3a zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať

a uhradiť kúpnu cenu.

osobitnéustanovenia

a)

b)
c)
d)
3)

Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len ,'Všeobecné podmienky'), obchodnými podmienkami na
preaaj a nájom koncov'ých zariadéní,'prípadne ďalšimi osobitnymi podmienkami vydanými Podnikom a- upravujúcimi podmienky pre poslrytovanie sluŽeb
je dohodnuté inak. Svojĺm podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
boskŕovanýcn na ákläde tejto kúpnäjzmluvy (ďalej len 'osobitné podmienky'), ak nie
Vseouecnyón podmienok, osóuitn1icn podmienok' (ii) Že si záväzne objednávam v tejto zmluve špecifikovaný predmet kúpy' (iii) že sa zaväzujem riadne a
včas p|niť'všeiky povinnosti vyplývajúčez Kúpnej zmluw, dodatkov k nej, Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, najmä riadne a Včas platiť
dohodnute ceny.
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabuľky č. 1, ak nie je dohodnuté inak.
Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou sluŽbou na adresu uvedenú vtejto zmluve' Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzati tovaru od kuriéra
(dobierka), ar ňiaje dohodnuté, Že kúpna cena bude vyúčtovaná vo faKúre za telekomunikačné služby. Pri preberanĺ tovaru je Kupujúci alebo jeho
ästupca |ovinný preukázať svoju totožnosť. Pri doručenízariadenia je Kupujúci povinný uhradiť poplatok za doručeni vo ýške uvedenej V tabuľke č. 1.
Predávajúci neposkytuje dodatočnúrnýmenu zakúpeného tovaru, s v,ýnimkou uplatnenia nároku za Vady podľa $ 436 a nasl. obchodného zákonníka a $
622 a nasl' občianskeho ákonníka.

PODMIENKY AKCIE:

Kód objednávky:'ĺ-79'ĺ6157'l6659
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a)

b)

c)

d)

e)

Akciová kúpna cenal<z podľa tab. č. í platí za podmienky, žeZáujemca na uzavretie a následne uzavrie Zmluvu o poskytovaní Verejných služieb(ďalej
len ,,Zmluva") aĺebo Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sluŽieb (ďalej len 'Dodatok'), ktoých predmetom je posMovanie verejnej telefónnej
služ'Ĺy prostredníctvom TP alebo pristupu lšDN'a zaviaŽe sa využívaťTP alebo ISDN pristup a zvolený volacĺ program' resp. volací balík z nieKorej zo
skupĺn iohto cenového rnýmeru počas doby viazanosti: a) 12 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia TP1, TP2M alebo lsDN PRA a |SDN BRA prístupu, b)
12, 24 alebo 36 mesiacóv odo dňa účĺnnóstizmeny pôvodného Volacieho programu na zvolený volacĺ program, c) 'l2, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa
kúpy KZ (v prípade, že k zmene volacieho programu nedochádza).
Učastníksa zaväzuje, že počas doby viazanosti nezrušĺ Zmluvu alsýmkoľvek spôsobom, s výnimkou odstúpenia od Zmluvy podľa Všeobecných
podmienok pre poskytovanie verejných služieb, ani sa nedopustĺ takého konania alebo neumožnĺtaké konanie, na áklade ktorého by Podniku vzniklo
právo odstúpiťod Zmluvy. ÚeastňĺŔ sa ďalej zaväzuje, Že počas doby viazanosti nepoŽiada o zmenu zvoleného volacieho programu, resp. volacieho
balíka na volací program, resp. volací balík_sniŽšímmesačnýmpaušálom, okrem prípadu zmeny medzi volacími pĺogramami, resp. volacími balíkmi
zaradenými ao rovnjrej skupiny. Zoznam volacích programov ŕelevantných pre skupinu l je uvedený v nasledujúcom pĺsmene. Zmena na volací program,
resp. volací balík s vyššímmesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovaŽuje.
Volacie programy skupina l.:Doma Základl Doma Mini / Uni s volacím balíkom Uni 20 / Doma standard / Uni s Volacĺm balíkom Uni 60 / Doma Pohoda /

DomaMaxilBiznisStandard/BiznĺsAktiv/BiznisMesto/BiznisUni

svolacímbalíkomUni 50/BiznislsoNKlasik/BiznislsDNDynamik/Biznis|SDN

Uni s volacím balíkom Uni 100 / Biznis |SDN Profi / Biznis Partner/Doma Happy 50/ Doma Happy 100/ Doma Happy S/ Doma Happy M/ Biznis Linka
2oo,Voice Partner Basic, Voice Partner'ĺ00, Biznis linka M, Biznis linka S' Biznis linka 50
zilvpzoxwĺzeNosTl: Účastnik sazaväz$e, že po dobu Viazanosti v zmysle tejto kúpnej zmluvy (ďalej len 'doba viazanosti'), ktorá sa počítaodo dňa
účinnostidodatku (ďalej len,,Rozhodný aen):'(i) zoirva v zmluvnom váahu s Podnikom vo vá'ahu k Službe poskytovanej podľa Zmluvy, teda'nevykoná
Žadny úkon, ktoý-by viedol k ukončeňiu Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované SluŽby (ďa|ej len ,,záväzok viazanosti")' pričom
poruš'enĺmzávaiku Viazanosti je (i) Wpoveď zmluvy ÚčEstníkom, ak V,ýpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej
doby Viazanosti (ii) nezaplaten'le ceny za pos$/tnuté SluŽby Účastnĺkom ani do 45 dnĺ po jej splatnosti, na základe Korého vznikne Podniku právo na
záväzku viazanosti"). Doba Viazanosti plynie iba počas doby využívania SluŽby v zmysle tejto kúpnej -zmluvy'
len
odsiúpenie od Zmíuvy (ďalej
'poskytovánia
"porúšenie
Služby Podniku na áklade vyuŽitia práva Podniku prerušiť Účrastnĺkovi poslq1tovanie Služby vyplývajúceho z
V prípade prerušeniä
príšlušných'právnych predpĹov alebo Všeóbecných podmienok, sa doba Viazanosti automaticky predĺžio obdobie zodpovedajúce skutočnémutrvaniu
prerušenia poskýovania Služby Podniku, kedy doba Viazanosti neplynie.
ZMLUVNÁ PoKUTA: Podnik a Účastnĺt sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku Voči Úč€stníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej
zmluvnej pokuty. zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku
porušenĹ'záväzku viazanosti váľadom na benefity' Koré Podnik poskytol Účastníkoúna základe tejto kúpnej zmluw. BeneÍitmi podľa tejto kúpnej
zmluvy sa rozumie súčetvšetkých zliav z ceny KZ (rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou tohto Kz uvedenou v Cenníku).
Základ pre ýpočet zmluvnej pokuý za porušenie záväzku viazanosti tejto Služby, ktorá zohľadňuje Benefiý poskytnuté Účastnĺkovi podľa tejto kúpnej
zmluvy, je vó vysre určenej v tejto kúpnej zmluve (ďalej len ,,základ pre Výpočet'). Výčtovaná suma zmluvnej pokuý bude vypočítaná podľa nižšie
uvedené_ľro vzorca, Koný vyjäoru.;é denné ŕlesanie zoZákladu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti aŽ do dňa ukončenia Zmluvy aĺebo prerušenia
poskytovania služieb v dôsledku porušenia záväzku viazanosti:
Vyúč{ovaná suma zmluvnej pokuty = základ pre V'ýpočet ZP - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti " Základ pre výpočet
zmluvnej pokuý)
Zmluvná pokuta je splatná V lehote uvedenej na faKúre, Korou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok
viazanostĹ preto-Účastník zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený poädovaťnáhradu škody
spôsobenej porušením áväzku Viazanosti, pre prípad Korej bola dojednaná a vyúčtovanázmluvná pokuta, len vo rnýške presahujúcej sumu vyúčtovanej
zmluvnej pokuty.

4)
'

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje rĺýlučnena účely,na koré boli zjskane. V prĺpade zmeny účeluspracovania
ošobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o pouŽívaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.slďosobne-udaje.

V Bratislave, dňa 27.11.2o2o
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