
Zmluva o poskytovaní verejných služleb

uzavretá podľa zákona č. 351/201'ĺ Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

a s 588 a nasl.zákona č.4ol1964 Zb. občiansky zákonnĺka, ak je Účastnĺkom spotrebitet' alebo s 4o9 a nasl. zákona č. 5'l3/199'1 Zb. obchodný zákonník, ak

Účastníkom nie je spotrebiteľ

(ďalej spolu len 'Zmluva" a|ebo ',Dohoda'') medzi:

PODNIK

len "PODNlK") a

PRÁVNlcKÁ ososAFYzlcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(d'alej len "Účastník")

ŠľeľuľÁnNY oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTUPcA / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT _ adresa zasielania !istĺn

SIM KARTA A ZARIADENIE

TABUĽKA č. ĺ Mesačné

T
Kód objednávky:

Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlaČiva:

,| -797334925696
1 0í 6725600
1 01 6725601

405

Kód objednáVky: 1_797334925696
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Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,8'l7 62 Bratislava, zapísaný: obchodný registeľ okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vloŽka číslo 2081/8, lČo: 35 763 469' DlČ 2020273893, lČ pre DPH: sK2o2o273893

Kód tIačiva: 405Kód predaicu: RetaiI Shop TL 52007í8
Zastúpený: BlaŽkovičová' Dominika

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36i52,Malý Slavkov, 0600'ĺ KeŽmarok 1

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mai|: sta ľosta@obecmalys!avkov.sk Kontaktné tel'č.: 09'l ĺ 5403'l7
tco 3í 984673 lC pre DPH

Titul/Meno/Priezvisko Ladislav Oravec
Ulica Súpisné Číslo orientačné číslo
Obec: PSC
Telefón 09ĺ í 5403'17 C.OP / Pasu ldentitv Card - ER30'1207

,!9VatlrrYv
Titu l/Men o/Priezvisko obec Malý Slavkov
Adresa zasielania: Gerlachovská ,MalÝ Slavkov' 06001 KeŽmarok 1

Spôsob fakturácie Papierová faktúra zasielaná poštou.
Zúčtovacie obdobie Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

Mobilný Hlas SlM karta č. 8942102180038005874 MobilnÝ Hlas Tel. č. 091 1400883
lMEl Samsung Galaxy A'12 64GB 3550't 6404551 704 lMEl Samsung Galaxy

A52s 5G White
357456426440783

AKGIA: T -mobilná služba Aktivácia
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 091'l540317
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52' 06001 Malý Slavkov
Sluäa: tlobilný Hlas DOBA vlAzANosTl: 24 mesiacov Aktivácia
Prooram sluŽbv: Biznis Premium 35 Aktivácia

Zverejnenie v telef. zozname'. Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doloŽka: Nie

Kontrola dát v roaminou Aktivácia

Limit kontrolv dát (cena s DPH v EUR): 24.00

Generátor kupónu zl'ava na príslušenstvo Aktivácia

l{ázov Platnosť cenv Gena s DPH Splatnosť
Súčet vŠetkých zliav zo štandardných
poplatkov za SluŽbv

't20,00 EUR

Biznis Premium 35 po odčítanízliav 35,00 EUR mesacne
Neakciová maloobchodná cena za
I1ZlDálové zariadenie

79,00

9it!tve
lľílJitisEĽ

CO-1 -A6AGMM4G-1 -A6AGS04N



Názov Platnosť cenv Cena s DPH Splatnosť
Samsunq Galaxv A12 64GB Kúpna cena O,O4 EUR iednorazovo
Základ pre doúčtovanie ceny -
počiatočná suma, ktorá bude k|esat'

120.00 EUR

TABUĽKA č.2 s kalendár zariadenaa

1) Predmetom tejto Zmluw je:

a) ZáVäzok Podnĺku aktivovať a poskytovať Úč,astnĺkovi na základe teito oohody program Služieb uvedený v tabuľke č. 1 na telefónnom čĺsle uvedenom V
tabuľke s názvom 'SlM KARTA A ZAR|ADENlE", resp. na inom telefónnom čísle, ktoré ho bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "telefónne číslo"). Ak sa
v tabuÍke ''slM KARTA A ZAR|ADEN|E" spomína 'SlM karta", telefónne číslo je aklivované na SlM karte odovzdanej Učastnĺkovi na základe tejto Zmluvy
pri jej podpise (ďale.i len 'slM kaľta")' čo Učastník potvrdzuie, s ým, že Učastník je povinný zaplatiť aKivačný poplatok za aktiváciu slM karty uvedený v
tabuľke č. 'l tejto zmluvy. Ak sa v iabuľke .slM KARTA A zARlADENlE" spomína ,,eSlM", telefónne číslo je aktivované na eslM profile sprístupnenom
Učastnĺkovi na základe tejto zmluvy (ďalej len ,,eSlM profil'') s ým, že Učastnik je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu eslM proÍilu uvedený v
tabuľke č. 1 tejto zmluvy a Podnik bezprostredne po uzavretí Zmluvy zašle Účastnĺkovi na email uvedený v tabuľke 'slM KARTA A ZARIADENIE" údaje
potrebné pre nahratie aKivovaného eSlM profilu'

b) záVäzok Účastnĺka (i) riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie SluŽieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, ktore sú uvedené v
Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (ďa|ej len "Cenník")' platnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto
ZmlUVou' Cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu služieb (ďalei len 'osobitné podmienky"), ak boli pre.zvolený
program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných sluŽieb (ďalei len ,,Všeobecné podmienky"), s ktoými sa mal Učastnĺk
možnosť oboznámť pred podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

c) záväzok Podniku predať Účgstnikovi konmvé zariadenie (ďalej len "KZ'') za akciovú kúpnu cenu špecifikovanú v tabuľke č. 1, ktoru sa zaväzuje Účastnĺt
pri podpise tejto zmluvy uhradiť, pričom prerzatie KZ Účastnĺkom a uhradenie akciove! kúpnej ceny zaI(2 potvrdzuje Účastník a Podnik svojim podpisom
na tejto zmluve, pokĺaľ nie je ďalej uvedené inak. Rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou KZ podľa Cenníka neakciorných telefónov aktuálneho v
deň uzavretia tejto Zmluvy vo ýške špeciÍikovanej V tabuľke č. 1 a akciovou kúpnou cenou KZ podľa predchádzajúcej vety, pÍedstavuje zľavu poskytnutú
Podnikom Učastníkovi z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

d) Záväzok Podniku odovzdať Účastnĺkovi zariadenie podľa Dohody a poskytnuť mu zľavu a záuäzok Účastnĺka zariadenie prewiať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnuých v Dohode a spĺňať podmienky pre poskytnutie zľavy' Zanadenie môže byť v teito Dohode
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označenĺm zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastníkom podpisom tejto Dohody, ak nie je pre konkrélne zaŕadenie v
tejto Dohode alebo V dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdanĺa zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia
prípadne jej časti' Ak sa má konkrétne zaĺiadenie v zmysle ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho
predaj doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi 7:00 ď 'ĺ 9:00 hod.' ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

e) Záväzok Podniku odovzdať Účastnikovi zariadenie podía Dohody a poskytnúť mu zľavu a záväzok Účastnĺka zariadenie preuziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnutich V Dohode a spíňať podmienky pre poskytnutie zľavy. Zariadenie môže bý v teito Dohode
alebo V dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené a' ako koncové' zariadenie alebo iným označenĺm zodpovedajúcim povahe zaÍiadenia.
Prevzatie zariadenia Účastnĺkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastnĺk podpisom tejto Dohody' ak nie je pre konkrétne zaŕadenie V tejto
Dohode alebo V dokumentoch súVisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri
úhrade ceny zaŕadenia na splátky, ak dochádza k prewatiu zariadenia na predajni, Účastník uhrádza akontáciu pri prevzatí zariadenia alebo ak má byť
zariadenie doručené, Účastnĺk uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdaní, ak '|e rnýška akontácie za zarĺadenie vĺac ako 12 € alebo na základe vystavenej
faktúry ak je ýška akontácie najviac 12 €, ak nie je V tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak' Ak sa má konkrétne zaŕadenie v zmysle
ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súVisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 ď'ĺ9:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prĺpade inak.

t) záväzok Podniku poskytnúť Úč€stnĺkovi zariadenie samsung Galary A'l2 64GB uvedené v časti ,,SlM KARTA A KoNcoVE ZARIADENIE" za
zuýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH (ďalei ,,zariadenie")' ak Učastnĺk touto zmluvou zároveň uzatvára kúpnu zmluvu, na základe Korej kupuje koncové
zariadenie značky samsung Galaxy A52s 5G Black bližšie špeciÍikované v časti ,,slM KARTA A KoNcoVE ZARIADENIE" tejto Zmluvy za akciovú kúpnu
cenu špecifikovanú v tabuľke č.1 (ďale'i -Kz"). Účastnĺk berie na vedomie, Že Zariadenie nemôŽ€ byt predmetom poistenia V rámci ponúkanej sluŽby
Poistenie elektronického zariadenia. Podpisom tejto Zmluvy Účastník potvrdzuje pre\rzatie I1Z a Zariadenia v kombinácií ako je uvedené v časti "SlMKARTA a KoNcoVE ZAR|ADENlE" v súlade s týmto bodom". Ak k uzatvoreniu tejto zmluvy došloza podmienok podľa zákona č. 10212014 z.z. av
prĺpade využiiia práva Účastníka na odstúpenie od tejto zmluvy do 14 dnĺ od prevzatia zanadenia' je Účastnĺk povinný z titulu bezdôvodného obohatenia
vrátiť všetko, čo na základe tejto Zmluvy priial, Vrátane prewatého Zariadenia.

2) zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom ''Adresát _ adresa zasielania písomných listín''. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Uóastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

3) MlEsTo PosKYToVANlA sLUŽlEB A oENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podra špecifikácie obsĺahnutej vo Všeobecných
podmienkach. cena za poskytované SluŽby je stanovená Cenníkom pre prĺslušný program Služieb aktivovaný na základe te'jto Zmluvy.
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Zariadenie Samsung Galaxy
A52s 5G White

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

449'00 €

Variabilný symbol 621 6067996 Zľava 146'00 €

l d e ntifi kátor Zariadenia 357456426440783 KÚpna cena (Plná cena Zariadenia
po zohl'adnení Zl'avy)

303,00 €

SpÔsob úhrady splátky Akontácia 39€
jednorazovo

Počet mesačných splátok 24 Výška mesačných splátok 11€



4) z^vMoK VlMANoSTl: Účastnĺk sa zaväzuje, že po dobu viazanosti, ktorej dĺžka je špeciÍikovaná V labuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy,
vrátane jej predĺženia, ak dôjde k jei predĺženiu v súlade s ustanoveniami zmluvy (V tejto zmluve v skrátenej forme aj 'doba viazanosti"), (i) bude využĺvať
Služby Podniku poskytované na základe tejto Dohody na telefónnom čĺsle , teda nevykoná žiadny Úkon, ktoni by Viedol k ukončeniu využívania Služby Podniku
pred uplynutĺm doby vĺazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované služby (ďalej len "záväaok 

Viazanosti"). Porušením záväzku viazanosti
preto je:

a) ukončenie využĺvania Služieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby Viazanosti;

b) ukončenie využívania SluŽieb Podniku pred uplynutĺm doby Viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v tejto Zmluve k inému
podniku posýtujúcemu služby elektronichých komunikácií pred uplynutím doby viazanosti;

(ďalej len "porušenie záväzku Viazanosti'').

5) DoÚČToVANlE CENY: V dôsledku porušenĺa záväzku Viazanosti Účastníkom, yznikne Podniku voči Úč€stnĺkovi nárok na doúčtovanie ceny. Doúčtovanie
ceny, predstavuje paušalizovanú ná'hradu škody spôsobene.i Podniku porušením záväzku viazanosti Účastnĺkom. Paušalizovaná náhrada škody podľa
predchádzajúcej vety pozostáVa z cetkovej sumy zľavy zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkoých služieb) ako beneÍitu za pÍevzatie záVäzku
viazanostĺ. Óelková šuma zľavy z cien Služieb, poskytnutej ÚĹEstníkovi za prevzatie záVäzku viazanosti na základe tejto Zmluvy, je uvedená v tabuÍke č. 'ĺ (ďalej
len 'Základ 

pľe doúčtovanie ceny"). Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny bude vypočĺtaná ku dňu porušenia záväzku viazanosti podľa niŽšie uvedeného
vzorca' ktoÚ ýadruje denné klesanie Základu pre doúčtovanie ceny počas plynutia doby Viazanosti aŽ do dňa porušenia záväzku viazanosti podľa tejto
Zmluvy'.

Fakturovaná suma pre doÚčtovanie ceny = (Zák|ad pre doúčtovanie ceny/celkový počet dnĺ doby Viazanosti) x počet dní zostáVajúcich do konca doby viazanosti.

Doúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou ie Účastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovanĺm ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovaním ceny nie je dotknuý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej uýšku doúčtovanej ceny.

6) VEREJNÝ TELEFoNNY ZoZNAM: Účastnik verejnei teleÍónnej služby má právo zapĺsať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný
Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie- svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych čĺslach alebo telefónnych
zoznamov' a to v rozsahu (i) telefónneho čĺsla prideleneho Úč€stníkovi na záklede Zmluvy a (ii) údajov o Účastníkovi (meno, priezvisko a adresa tÍvalého
pobytu v prĺpade fyzickej osoby - nepodnikateľa, obchodné meno a miesto podnikania fyzicke.i osoby - podnikateľa, obchodné meno alebo názov a sídlo v
prípade právnickej osoby). V prĺpade osobitnej dohody s Podnikom môŽu byť V zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšĺe údaje určené
Účastnĺkom, ak sú relevantné na účely teleÍónneho zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastnĺkov v telefónnom zozname a inÍormačných službách
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkoých a lokalizačných údajov, s ktorými sa mal Učastník moŽnosť oboznámiť pred
podpisom tejto Zmluvy na ĺnternetovej stránke Podniku www'telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

7) PREDAJ ZARIADENIA:

a) Predmetom preda'ia na základe tejto časti Dohody je zariadenie označené v Tabuľke č. 2 a rovnaké oznaóenie predávaného Zaŕadenia je zároveň
uvedené ai v tabuľke s názvom 'slM KARTA A ZAR|ADENIE"; ak je V tabuľke s názvom "slM KARTA A ZAR|ADENIE" uvedené aj iné Zariadenie ako v
TabuÍke č' 2, na predaj takéhoto iného Zariadenia sa táto časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabuľke č. 2 nie je uvedený identifikátor zariadenia, Podnik
poskytne Účastnĺkovi zariadenie zvoleného modelu; pre takéto zariadenie je identifikátor uvedený na preberacom protokole alebo pňamo na obale
zariadenia alebo na samotnom zaňadení. Kúpna cena zariadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok vo ýške podľa Tabuľky č. 2. Podnik
pri uzavretĺ zmluvy Wstaví Účastníkovi faktúru na celú Kúpnu cenu zariadenia. Variabilný symbol v TabuÍke č' 2 je zhodný s variabilným symbolom
uvedeným na faKúre na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiacich so Zariadením môže uvádzať za účelom jeho označenia
variabilný symbol podľa TabuÍky č. 2. splatnosť jednoťiv'ich mesačných splátok sa ňadi splatnosťou platby za služby a !e uvedená v jednoťiých
Íaktúrach 2a SluŽby vystavovaných Podnikom za zúč1ovacĺe obdobia vymedzené v tabuľke s názvom "ADREsAT - adresa zasielania písomných listín' a v
prípade zániku zmluvy v časti Zmluvy o Službe vo faktúrach Wdaných za ýmto účelom.

Účastnĺk tejto Dohody 

'e 

oprávnený pri uzavretĺ Dohody zvoliť si spôsob úhrady akontácie (do Íaktúry alebo kuriérovi) bez ohľadu na lej rnýšku.

Mesačné splátky uhrádza Účastnĺk v lehote splatnosti.

Kúpna cena ZaÍiadenia predstavuje rozdiel medzi Plnou cenou zariadenia a zravou uvedenými v Tabuke č. 2Zmluvy.

Podnik poskytol Účastníkovi Zľavu z Plnej ceny zariadenia z dôvodu, že Účastnĺk prebral vo vzťahu k SluŽbe podľa Tabulky č. 1 záväzok Viazanosti. Na
základe uvedeného, nárok Účastníka na zlavu v- plnej rnýške je podmienený dodržanĺm záväzku viazanosti ako aj nenaplnením nieKorej zo skutočnostĺ
uvedených v tejto zmluve, V dôsledku ktoných je Učastnĺk povinný Vrátiť Podniku pomemú časť poskytnutej Zľavy.

Účastník je povinný vrátiť Podniku pomernú časť poskytnutej Zľavy v nasledovných prĺpadoch: (i) Účastnĺk naplnĺ niektoni z dôvodov kvalmkovaných v
tejto Dohode ako porušenie záVäŽku vĺaŽanosti vo vzťahu k Službe podľa Tabuľky č. 1 počas trvania doby viazanosti vymedzenej v Tabuľke č. 1 (vrátane
jej predĺženia v súlade s touto Dohodou); pomemá časť Zľavy sa určĺ ku dňu naplnenia niektoreho z dôVodov kvalĺfikovaných v teito Dohode ako
porušenie záväzku Viazanosti vo Vzťahu k Službe podľa TabuÍky č. 1; (ii) zmluva zanikne v časti zmluw o Službe počas trvania doby viazanosti bez
súčasného zániku Zmluw V časti Zmluvy o predaji Zariadenĺa, ak povinnosť Vrátiť pomernú časť Zľavy nevznikla v dôsledku porušenia záväzku Via2anosti;
pomemá časť ZÍavy sa Wpočĺta ku dňu zániku Zmluvy v časti Zmluw o sluŽbe.

Výška pomerne'i časti Zľavy, ktoru ie Úč€stnĺk povinný vrátiť Podniku, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v tejto Dohode' sa určí na základe
nasledovného vzorca: Pomerná časť ZľaW = (Zľavalcelkový počet dní doby viazanosti)* počet dní zostávajúcĺch do konca doby viazanosti od naplnenia
niektorej z okolnostĺ uvedených v tejto časú Dohody, v dôsledku Koých je Účastnĺk povinný Vrátiť Podniku pomemú časť poskytnutei zľavy.

Pre účely tejto časti Dohody ('PREDAJ ZAR|ADEN|A") doba viazanosti podľa Tabuľky č. 1 v znení platnom pri uzavretĺ teito Dohody sa uplatňuje počas
celého;é1 pýnutia bez ohľadu na prĺpadné neskoršie zmeny tejto Dohojy v časti dobý viazanosti, to znamená, že prĺpadne predĺŽenie alebo dohodnutie
novej doby Viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb poskytovaných na základe tejto Dohody na telefónnom čísle nemá dopad na trvanie
obdobia (doba viazanosti stanovenej v TabuÍke č. 1 Dohody v znenĺ platnom pň jei uzavretí), počas ktoreho od uzavretia tejto Dohody |e Učastník povinný
plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku viazanosti na to, aby nestratil nárok na poskytnutie zÍaw.
Podnik je oprávnený poŽadovať od Účastníka predčasné splatenie celej zvyšnei časti Kúpnej ceny Zariadenia jednoĺazovo (jednorazové zosplatnenie) a v
lehote určenej a Podnikom oznámenej Úč.astnĺkovi (strata ýhody splátok), ak sa Účastník omešká s úhradou čo i len jednei splátky dlhšie ako tri mesiace.
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najneskôr 'ĺ 5 kalendámych dnĺ Vopred.

8)

i) Účastnĺk je oprávnený požiadať Podnik o vyúčtovanie zostávaiúcich splátok Kúpnej ceny zariadenia jednorazovo. Doručením Žiadosti Účastnĺka Účastnĺk
stráca právo uhrádzať Kúpnu cenu Zariadenia V splátkach, pokiaÍ sa zmluvné strany nedohodnú inak. JednoÍazová úhrada zostávajúcej časti splátok
zanadenia nemá vplyv na povinnosť Účastnĺk Vrátiť Podniku pomemú časť ZÍavy, ak sú splnené podmienky podľa Dohody.

PLATNoSŤ, ÚČlľruosŤ, TRVAN|E A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Pokiaľ nie ie predmetom tejto zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej výške podľa

Cenníka, Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v čase' kedy uplynie 365 (slovom tristošesťdesĺatpäť) dní odo dňa, V ktorom
bola Služba poskýovaná na základe tejto Zmluvy naposledy aktĺvne využitá, to znamená, že bolo naposledy uskutoónené Volanie, odoslaná SMS/MMS správa
alebo bol vykonaný dátouý prenos z telefónneho čísla . Zmluvu je moŽné meniť niektoným zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach
alebo Cenáĺku. Zmena programu Služieb uvedeného v tabuľke ó. 1 tejto zmluvy je moŽná len'so súhlasom Podniku. Podnik a Úč.astnĺk sa dohodli na uróenĺ
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚonJov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje ýlučne na účely, na Koré boli zĺskane. V prĺpade zmeny účelu
spracovania osobných údalov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informáciĺ o použĺvaní osobných údaiov moŽno nájsť na
www.telekom.sUosobne-udaje.

DlGlTALlzoVANÝ PoDPlS: Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť podpĺsať túto Zmluvu digitalizovaným podpisom prostrednĺctvom technického zariadenia v
Predajnom mieste Podniku.

10)
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11)

(i) Ak Účastnĺk túto moŽnosť Využil' je táto zmluva uzavretá v pĺsomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostrednĺctvom daného
technického zariadenia. Učastník v takomto prĺpade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Zmluvy Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä
o tom, že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom preneseným na Zmluvu prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný
technický záznam Vytvorený len pre účely tejto zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeliteľnú súóasť. Učastnik ýslovne súhlasí so spracúvanĺm záznamu svojho
digitalizovaného podpisu jeho pĺiradením k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise Učastnĺka
nebude Využitý na Žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojenĺ s iným dokumentom. Uzavretím Zmluvy takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť
zmluvy, anijej písomná forma a takto podpísaná Zmluva má silu originálu.

zároveň Účastník môže pri podpise tejto Zmluvy prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu Zmluvy do e.mailu určeného
Učastníkom.

Ak Účastník túto moŽnosť využil Podnik odovzdá.Účastnĺkovi jeden rovnopis Zmluw pri jej podpise Vo forme trvalého nosiča na e_mail určený Účastnĺkom a
uvedený ako kontaKný email v časti identiÍikácie Učástníka teito Zmluvy. zmluvné strany sa dohodli, žezmluua bude ako prĺloha e_mailu chránená heslom pred
jej otvoĺením neoprávnenými osobami, Koré Podnik doručĺ Účastnĺkovi Íormou sMs na mobilné telefónne čĺslo určené Účastnĺkom a uvedené ako kontaktné
mobilné číslo V časti idenlifikácie Účastnĺka teito zmluvy' Účastníkovi je zároveň oprávnený poŽiadať Podnik pred podpisom Zmluvy o odo\'zdanie jedného
rovnopisu.V listinnej forme' Ak túto moŽnosť Účastnĺk využije, je mu popri rovnopise zaslanĺm do emailu odovzdaný ai rovnopis v listinnej Íorme. lnak Podnik
odovzdá Učastníkovijeden rovnopis ZmluW v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnýmĺ stranami.

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto zmluva uzavretá v písomnej foÍme a podpĺsaná úastnoručným podpisom zm|uvných strán zachyteným na Zmluvu
pĺiamo bez použitia technického zanadenia. Účastník prevzal od Podnĺku jeden ľovnopis tejto zmluvy v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými
stÍanami.

VYHúSEN|E zÁsTUPcU ÚČnsĺľĺxĺ: Vyhlasujem, že som oprávnený konať V mene a na účet Úč€stnĺka na základe písomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základé rozhodnutia štátneho orgánu.

09.'12.202',|

,?ď
Slovak Telekom' a.s. v zastúpení

Blažkovičová, Dominika
Firma / meno priezvisko zákazníka

obec Malý Slavkov
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