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Kúpna zm!uva

uzalvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a' s.. Bajkalská 28' 817 62 Bratislava, lČo: es zoe +os. lČ opH: sK2o2o273893, zapĺsaným v
obchodnom registri Vedenom pri okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa. vložka čĺslo: 2o81lB (ďalej len ,,Podnik'')' a účastníkom ako kupujúcim (ďalej len ''Kúpna
zmluva").

PODNIK

KUPUJUCI

(d'alej len "Kupujúci")

ŠrnrurÁnNY oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTUPcA / sPLNoMocNENÁ osoBA

TABuĽKA č.1

1) PREDMET KÚPNEJ ZllLUVY: PredáVajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č.1. KupujÚci sa zaväzuje tovar od predáVajúceho prevziať
a uhradiť kúpnu cenu.

osobitné ustanovenia

a) Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie Verejných služieb (ďalej len ,,Všeobecné podmienky")' obchodnými podmienkami na
preda1 a nájom konco\^ich zariadení' prípadne ďalšími osobitnými podmienkami vydanými Podnikom a upravujÚcimi podmienky pre poskytovanie služieb
poskytovaných na základe tejto kúpnej zmluvy (ďale.| len ''osobitné 

podmienky"), ak nie je dohodnuté inak. svojĺm podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, (ii) Že si záväzne objednávam V tejto zmluve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zaväzu.iem rĺadne a
včas plniť Všetky povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy' dodatkov k nej' Všeobecných podmienok, osobitných podmienok' na.imä riadne a včas platiť

dohodnuté ceny.

b) Kupujúci nadobúda Vlastnĺctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny V zmysle tabutky č. 1 , ak nie je dohodnuté inak.

c) Tovar bude Kupu1úcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú Vtejto zmluve a to V lehote 'l0 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluw; Podnik
doručuje Zariadenie v čase od 7:00 do í 9:oo hod' Kupujúci uhradĺ kúpnu cenu pri prevzatĺ tovaru od kuriéra (dobierka), ak nie je dohodnuté. že kúpna
cena bude vyÚčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby. Pri preberaní tovaru je Kupujúci alebo jeho zástupca povinný preukázať svoju totožnosť.

d) Predávajúci neposkytuje dodaiočnú {menu zakúpeného lovaru, s rĺynimkou uplatnenia nároku za vady podľa s 436 a nasl. obchodného zákonnĺka a $
622 a nasl' občianskeho zákonníka.

PODMIENKY AKCIE:

2\
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Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1 -7971 93258043
10't 6725600
1 01 6725601

818

a

3)

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bľatislava l' oddiel
Sa, vloŽka číslo 208í/8, lOo: 35 763 469, DlC: 2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893

Kód tlačiva:818Kód predaicu Retail Shop Rep 5250472
ZastÚpenÝ llenčíková' Mária

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52,Malý Slavkov, 06001 KeŽmarok 1

Register' Óíslo zápisu
podnikatel'a:
KontaktnÝ e-mail starosta@obecmalvslavkov.sk Kontaktné tel.č.: 091.t5403't 7

lco: 31 984673 lC pre DPH:

Titul/Meno/Priezvisko Ladislav Oravec
Ulica: Súpisné číslo orientačné číslo
Obec: PSC
Telefón 09't't 540317 C.OP / Pasu ldentitv Card - ER30í207

AKCIA: 20í8 - Telefonovanie - Predai l(Z - Skuplna 1 Aktivácia

Speedphone í1 white _ predai Aktivácia
Císlo zmluvy:
9932049679

Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 091 1540317
Adresa doruČenia: Gerlachovská 36/52' 06001 Malý Slavkov

Názov Platnosť cenv Gena s DPH Splatnosť
jednorazovo/v

hotovosti pri
doručení

Pre volacie programy skupina 'ĺ 9,90 EURSpeedphone 11 white

Doúčtovanie ceny za Speedphone 1'ĺ Pre volacie programy skupina 1

white
20,00 EUR jednorazovo

ffi
CO 1-A684A6NV 1-A684GJTL



a) Akciová kúpna cena KZ podľa tab. č. 1 plati za podmienky, že Záujemca na uzavretie a následne uzavrie zmluvu o poskytovanĺ verejných služieb (ďalej
len ,,Zmluva") alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní Verejných služieb (ďalej len ,,Dodatok"), ktoných predmetom je poskytovanie verejnej telefónnej
sluŽby prostĺedníctvom TP alebo prĺstupu lSDN azaviaže sa využĺvať TP alebo lSDN prĺstup a zvolený volací program, resp. volacĺ balĺk z niektorej zo
skupín tohto cenového uýmeru počas doby Viazanosti: a) 'ĺ2 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia TP1, TP2M alebo lsDN PRA a lsDN BRA prístupu, b)
12,24 alebo 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmeny 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).

b) Účastnĺk sa zavázuje, že počas doby Viazanosti nezruší Zmluvu akýmkoľvek spôsobom' s \^inimkou odstúpenia od zmluvy podľa Všeobecných
podmienok pre poskytovanie Verejných služieb, ani sa nedopustí takého konania alebo neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku Vzniklo
práVo odstúpiť od Zmluvy. Učastník sa ďalej zaväzuie, že počas doby viazanosti nepoŽiada o zmenu zvoleného Volacieho programu, resp. volacieho
balíka na volacĺ program, resp. volacĺ balík s niŽšĺm mesaóným paušálom. okrem prĺpadu zmeny medzi volacími programami, resp. volacími balíkmi
zaradenými do rovnakej skupiny. zoznam volacích programov relevantných pre skupinu l je uvedený V nasledujúcom písmene. Zmena na volací program,
resp. volacĺ balík s vyššĺm mesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovažu.je.

c) Volacie programy skupina l':Doma Základl Doma Mini / Uni s volacĺm balíkom Uni 20 / Doma standard / Uni s Volacím balĺkom Uni 60 / Doma Pohoda /
DomaMaXi /Biznisstandard/BiznisAktiv/BiznisMesto/BiznisUni svolacĺmbalĺkomUni 50/Biznis|SDNKlasik/BiznislsDNDynamik/BiznislsDN
Uni s volacím balĺkom Uni 100 / Biznĺs ISDN Profi / Biznis Partner/Doma Happy 50/ Doma Happy 100/ Doma Happy S/ Doma Happy M/ Bĺznĺs Linka
200,Voice Partner Basic, Voice PartneĹl00, Biznis linka M, Biznis linka S, Biznis linka 50

d) zÁVMoK VlAZANosTl: Účastnik sa zaväzuje, Že po dobu Viazanosti v zmysle te.ito kúpnej zmluvy (ďalej len "doba viazanosti'), Korá sa počíta odo dňa
účinnosti dodatku (ďalej len 'Rozhodný deň): (i) zotrvá v zmluvnom vďahu s Podnikom Vo \rzťahu k Službe poskytovanei podľa Zmluvy' teda newkoná
žiadny úkon, ktoď by Viedol k ukončeniu Zmluvy (ďalej len ,,záväzok Viazanosti"), pričom porušením záväzku viazanosti je ýpoveď Zmluvy Účastnĺkom,
ak ýpovedná lehola alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby Viazanosti (ďalej len 'porušenie záväzku viazanosti"). Doba
viazanosti plynie iba počas doby vyuŽívania Služby v zmysle tejto kúpnej zmluvy. V prípade prerušenia poskytovania služby Podniku na základe Využitia
práva Podniku prerušiť Úč€stnĺkovi poskytovanie SluŽby vypÍývajúcehó z príšlušných právnych pred'pisov alebo Všeobecných podmienok, sa doba
viazanosti automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania služby Podniku' kedy doba Viazanosti neplynie.

e) DoÚČToVANlE CENY: Podnik a Úč.astník sa dohodli' Že porušením záViizku Viazanosti Vznikne Podniku Voči Účastnĺkovi práVo na doúčtovanie ceny.
Doúčtovanie ceny pÍedstavuje paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na beneÍity, ktoré
Podnik poskytol Učastnĺkovi na základe teito kúpnej zmluvy. BeneÍitmi podľa tejto kúpnej zmluw sa rozumie súčet Všetkých zliav z ceny I1Z (rozdiel medzi
neakciovou a akciovou kúpnou cenou tohto Kz uvedenou v cennĺku).

Základ pre doúčtovanie ceny za porušenie záväzku viazanosti tejto Služby, ktorá zohradňuje BeneÍity poskytnute Úč€stníkovi podľa teito kúpnej zmluvy' je
vo uýške určenej V teito kúpnej zmluve (ďalej len ,,Základ pre vrýpoóeť). Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny bude vypoóĺtaná podľa nižšie uvedeného
vzorca, Koý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre ýpočet poóas plynutia doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania
sluŽieb v dôsledku porušenia záVäzku viazanosti:

FaKurovaná suma pre doúčtovanie ceny = zák|ad pre doúčtovanie ceny - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celko\ĺý počet dnĺ doby viazanosti * Základ
pre doúótovanie ceny)

Doúčtovanie ceny je splatné V lehote uvedenei na Íaktúre, Korou 'ie Úč€stnĺkovi toto doúčtovanie faKurované. Doúčtovanĺm ceny zaniká dojednaný
záväzok Viazanosti, preto Učastnĺk doúčtovanie ceny za porušenie záväzku Viazanosti zaplatĺ iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu
škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktore| bolo dojednané a Vyfakturované doúčtovanie ceny, len vo výške presahujúcej sumu
fakturovanej doúčtovanej ceny.

4) Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuie spracúvať osobné údaie uýlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných úda'jov možno nájsť na www'telekom.suosobne.udaje.

Podnik ponúkol Účrastnĺkovi možnosť pri podpise a uzavretĺ tejto ZmluW WuŽiť technické zariadenie v Preda.jnom mieste Podniku.

(i) Ak Účastnĺk túto možnosť využil, |e táto zmluva uzavretá V pĺsomnej forme a podpĺsaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníďVom daného
technického zariadenia. Učastnĺk v takomto prípade vyhlasuje, Že bol pred uzavÍetĺm Zmluvy Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu' naimä o tom,
Že digitalizovaný podpis Úč€stníka je jeho úastnoručňým podpisom preneseným na Zmluvu prostredníďVom techňickeho zariade;ia ako jedinečný technický záznam
vytvorený len pre účely tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeliteÍnú súčasť. Učastnĺk Výslovne súhlasĺ so spracúvanĺm zäznamu svojho digilalizovaneho podpisu jeho
priradenĺm k podpĺsanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude Wužitý na Žiadne iné účely, a to
anĺ samostatne ani v spojenĺ s iným dokumentom. Uzavretĺm Zmluvy takýmto spôsobom nie 

'e 
dotknutá platnosť Zmluvy, ani jej písomná forma a takto podpísaná

Zmluva má silu originálu.

zároveň Účastník môže pri podpise tejto Zmluvy prostrednícNom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu Zmluvy do e-mailu určeného Účastnĺkom.

Ak Účastnĺk túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Zmluvy pri jej podpise Vo forme trvalého nosiča na e'mail určený Účtastnĺkom a uvedený
ako kontaktný email v časti identiÍikácie Učastnĺka tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluua bude ako prĺloha e-mailu chránená heslom pred jej ofuorením
neoprávnenými osobami, Koré Podnik doručí Účastníkovi formou SMS na mobilne telefónne čĺslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné mobilna Eĺslo v časti
identifikácie Účastníka tejto zmluvy. Úógstníkovi je zároveň opráVnený požiadať Podnik pred podpisom Zmluvy o odovzdanie jedného rovnopisu V listinnej forme. Ak
túto možnosť Účastník využUe, je mu poprĺ ľovnopise zaslanĺm do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme'

Ak Účastník túto možnosť newužil Podnik odovzdá Účrastnĺkovijeden rovnopis zmluvy v listjnnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.

(iD Ak Úóastník túto možnosť nevyužil, je táto Zmluva uzavretá v písomne,i forme a podpísaná úastnoručným podpisom zmluVných strán zachyteným na zmluvu pÍiamo
bez použitia technického zariadenia. Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tejto zmluW V listinnej podobe podpisaný obidvomi zmluvnými stranami.

02.'t2.2021

,hl
Slovak Telekom, a.s. V zastúpení

llenčíková, Mária
Firma / meno priezvisko zákazníka

obec Malý Slavkov

Kód ob|ednávky: 1-7 97 193258043
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