
T lt

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona ó' 35112011 z.z. o elektronických komunikáciách v znenĺ neskoršĺch predpisov

a $ 588 a nasl. zákona č' 4ot1g64 Zb. obriansky zákonníka, akje Úóastnĺkom spotrebiteľ, alebo s 4o9 a nasl. zákona č.513/'ĺ991 Zb. obchodný zákonník, ak
Účastníkom nie je spotrebileľ

(ďalej spolu len "Zmluva" alebo "Dohoda") medzi:

PODNIK

(ďalej len ''PODNlK'') a

PRÁVNIcKÁ osoBA/FYzlcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalej len''Učastn ík'')

ŠľnruĺÁnNY oRGÁN / zAKoNNÝ zAsTUPcA / sPLNoMocNENA osoBA

ADRESAT - adresa zaslelania ts Iistín

SIM KARTA A ZARIADENIE

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1-792499579858
1016725600
í0í6725601

405

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa. vložka číslo 208ĺ/B, lČo: ss 763 469, DlČ:2020273893' lČ pre DPH: sK2o2o273893

Kód predaicu Retai! Shop Rep 5250472 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: llenčĺková' Mária

obchodné meno /
Sídlo podnikania:

obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52' 06001 KeŽmarok 1

Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail Kontaktné tel.č':
rco: 3í984673 lC pre DPH

Titul/Meno/Priezvisko: Ladislav Oravec
Ulica; Súpisné číslo orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: C.OP / Pasu

Titul/Meno/Priezvisko: obec Malý Slavkov
Adresa zasielania Gerlachovská ' 06001 KeŽmarok 1

Spôsob fakturácie Papierová faktúra zaslelaná poštou.
Zúčtovacie obdobie Mesačne od í'dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

Mobilný Hlas SlM karta č' 8942102180035364852 Mobilný Hlas Tel. č. 0910222940
lMEl Samsung UE50TU71 72UXXH lMElSamsung Galaxy

A20e

TABUĽKA č. í Mesačné o
AKclA: T. mobllná služba Aktivácia
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 09115403'ĺ7
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52' 06001 Malý Slavkov

AktiváciaNezávislé doručenie mobilného HW
Nezávislé doručenie mobilného HW Aktivácia
Služba: MobllnÝ Hlas DOBA VlAzANosTl: 24 meslacov Aktivácia
Proqram sluŽbv: Biznis Premium 35 Aktivácia

Zverejnenie v telef. zoznamei äiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doloŽka: Nie
Kontrola dát v roaminqu Aktivácĺa

Limit kontrolv dát (cena s DPH v EUR): 24,00

Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných
ooolatkov za SluŽbv

120,00 EUR

Biznis Premium 35 EUR

Kód
v0.1

objednávky: 1_792499579858
6.01 6-20201028-10:57 :43
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Cena s DPHPlatnosťNázov EURcena za I

KZDátové zariadenie
Neakciová

Akciová kÚpna cena za
zariadenie

EURKúpna cena 0

120, R*
Základ zmluvn pokuty -
sum ktorá bude klesať

Zariadenie Samsung
UEsOTU7172UXXH

ldentifikátor Zariadenia

Variabilný symbol 6213714259 Plná cena Zariadenia (Cena
Zariadenia pred zoh ľad nen ím
Zl'avy)

429,00€

Zl'ava 226,00 € Kúpna cena (Plná cena Zariadenia
po zohl'adnení Zl'avy)

203,00 €

Spôsob úhrady splátky Akontácia 1.16 €

Výška mesačných splátok 8'41 € Počet mesačných splátok 24

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

TABuĽKA č.2 kalendár zariadenla

1)

3)

4)

Kód objednáVky:'| -792499579858
v0.1 6.01 6-20201 028-10:.57:.43

31ĺana2l 4

Citlivé

2)

PÍedmetom tejto Zmluvy je:

a) ZáväzokPodniku aktivovať a poskýovar pĺogram Služieb uvedený v tabuľke č. 1.tejto Zm|uvy, a to vo vzťahu k SlM kaĺte uvedenej v tabuľke s názvom

'SlM karta a zariadenie,,, resp' k inej slM karte' rtorá ĺ uuo" ŕ uuJúcnostl nahrádzať (ďaiej len ''SlM karta") s tým, že Účastnĺk je povinný zaplatiť

aktivačný poplatok za aktiváciu SlM karty uvedený v tabuľke č' 1 tejto Zmluvy'

b) záväzokÚčastnÍka (l) rladne a včas platiť cenu za zriadenio a poskytovanie SluŽieb Podniku podÍa zvoleneho programu sluŽieb, ktoré sú uvedené V

CennÍku pre poskytovanie sluŽieb Podniku (ďalej len "ďňall, jlutné'u ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (ii) dodrŽiavať svoje povinnosti V súlade s touto

Zmluvou, Cennĺkom, osobitnými podmienkami pr" po'rĺóuáni" zvoleného. p'rograňu Služieo 1ĺalój len 'osobitné 
podmienky''), ak boli pre.zvolený

program SluŽieb vydané a Vš€obecnými poomienrami ŕJ postŕouanie-*'einy"ňsluzi"o (ďalej län.,,Ýšeobecné podmienky''), s ktonými sa mal Učastnĺk

moŽnosť oboznámiľ proo poJJisó. tó1o Ž'luuy na lnteinetävej .t'ánx" Pooníkú ***.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku'

c) ZáväzokPodniku predať Účastnĺkovi koncové zariadenie (ďalej len "KZ") za akciovú kúpnu cenu špecifikovanú v.tabuľke č. 1, ktorú sa zaväzuje Účastnĺk

pri podpise 1ejro z.l""v'"iiäjľ,'iiil#'ň;;;ä Kž Úe 
"šmĺxá' 

a uhradenie akciovej kúpnej ceny za KZ potvrdzuje ÚčastnÍk a Podnik svoiim podpisom

na tejto zmluve, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Rozdiei ňedzi neakciovou maloobchódnou c'enoú rz podľa cennĺka neakciových telefónov aktuálneho v

deň uzavretia tejto Zmluvy Vo Výške špecifikovanej v taúuke č. 1 a akciovou kúpnou cenou Kz podľa piedchádzajúcej vety, predstavuje zľavu poskytnutú

Podnikom Účasiníkovi z o'ovooú doby Viazanosti dohodnutej v zmysle tejto Zmluvy.

d) záväzok Podniku odovzdať Účastnĺkovi zariadenie podľa Dohody a poskyrnúť mu zľavu a záväzok Účastníka zariadenie pÍevziať a zaplatiť zaň kúpnu

cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienor oonounĺňň v óoňo'oe ásplnaľ podmienky pre poskytnutie zlau.y' Zaĺiadenie môŽe byť v tejto Dohode

alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou 
")näĺ*"o 

4 aŔo toncbve 1äriadenie aíebo'inýň označenĺm zodpovedajúcim povahB zarĺadenia'

É'^ž"ii"_žäiää-,inia-'Újasmĺrom a uhradenie rĺpnel cenŕňoŇ'olu;ĺ Roanix a ÚÓastnĺkom podpisoň tejto Dohody., ak nie je pre konkrétne zariadenie v

teito Dohode alebo v dokumentoch súVisiacich š toĹto óo'trooou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia

prípadne jej časti. Ak sa má konkrétne zariadenie ";''ÉÉ!!"venĺ !ó]toboľrooy 
alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravu.iúcich jeho

predaj doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoc}l ríedzi 7:00 aŽ 19:0ó hod., ak ša zmluvné strany nedohodnú v konkrélnom prĺpade inak'

e) Záväzok Podniku odovzdať Účastnĺkovi zariadenie podľa Dohody a poskytnúť mu zľavu a záväzok Účastníka zariadenie prevziať a zap|atiť zaň kúpnu

cenu podra Dohody spôsobom a za podmienoi oonooilňycň'v óoľ'Jo" u'iplnuľ podmienky pre poskytnutie 
-zľavy. 

Zariadenie mÔŽe byť v tejto Dohode

alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou *""Ĺ""e 4 aŕo xonóve' zariadenie aliĺo inyň označenĺm zodpovedajúcim povahe.zariadenia'

pä"ii"-.äĺäo1inäÚeastnĺrom a uhradenie rĺpn"i cenv poiurdiujú Podnik a Účastnĺk podpisom tejto Dohody, ak nie je pre.konkrétne zariadenie v tejto

Dohode alebo V dokumentoch súvisiacich s routo ooňoäou uvedóný iný moment-odovzdania zariádenia alébo uhradenia kúpnej ceny zariadenia' Pri

úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza r, pr"uiátiu .áriuoeňia ňa predajni, Účastnĺk uhrádza akontáciu pri prevzatÍ zariadenia alebo ak má bý

zariadenie doručené, Učastník uhrádza akontáciu rurii'oui'pĺ äáô"žJánĺ, .i 1" uýsxu akontácie za zariadenie viac ako 'l2 € alebo na základe vystavene|

íaktúry ak je Výška akontácie najviac 12 €, ak ĺie.j" íi"ľ6 oonoa" pre koÁkréine.zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle

ustanovenĺ tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s täĺo Ďonooóu upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi

7:00 aŽ 19:0ohod', ak ša zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak'

Í) ZáväzokPo<tlriku poskylnúť Účastníkovi zariadcnjg typu Samsung.Galaxy A2Oe tlvedené v iasti "SlM KARTA A ZAR|ADENIE' za zvýhodnenú kúpnu

cenu 0,04 € s DPH ak Účasrník touto Dohodou zároväň uzalvára iúpnu zmluvu, na základe ktorej kupuje zariadenie značky TV Samsung UE50TU7172|

bliŽšie špecifikované v časti "slM KARTA A zARAóLŇlÉ;l";t" b"ľ'óJý.a atcĹuĺ kúpnu ienu špecifikovanú v tabuľke č.2 tejto Dohody (ďalei

}áriáaei.''le). Podpisom i"jiá óóň"ov Účastník potvrdzuje prevzatie zariadenia v súlade s týmto bodom'

zÚČToVAclE oBDoBlE: T,uanie zúčlovacieho obdobia je uvedené v tabulke s názvom 'Adresát - adresa zasielania pĺsomných listĺn"' Prĺpadnú zmenu trvania

zúltovacieho obdobia Podnik äfi-G;;i;íi;ui nuiňón'á i"o"n mesiac vopred' Frekvencia íakturácie ie jednomesačná.

MlEsTo PosKYToVANlA sLUŽlEB A CENA: Miestom poskytovania služieb je územie slovenske'i republiky podľa špecifikácie obsiahnutej Vo Všeobecných

podmienkach. Cena zapo"xľouu",ĺ sluzuy 1ó 
"tunou"na 

b"nňĺio' pre prĺslušňý program sluŽieb aktivovaný na základe tejto zmluvy'

z^vÄzoKVlAZANoSTl: Úlaslník sazauäzuje,Že po dobu viazanosli, ktorej dĺŽka je.šp_eciÍikovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy'

vrátane jej predĺŽenia, ak dôjde k jej predlŽeniu v súlade . ,i.ä;;;il;i zrĺi"ý ĺu re1o'zÁtúve v skrátene' forme aj 'doba 
viazanosti')' (i) bude vo vzťahu k

SlM karte VyužĺVať SluŽby Podniku podľa Zmluvy, teoa nevyňna }iaany ĺton,'rioný.iy viedol k ukončeniú Využĺvania služby Podniku pred uplynutĺm doby

viazanosti, a (il) bude riadne á včas urrrádzať cenú .u po"xĺäu"-ne s-ruiúý ĺJáÉl'pn ,žávázokviazanosti''). PorušenÍm záväzku viazanosti preto je:

a) ukončenie vyuŽíVania sluŽieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutĺm doby viazanosti;



b) ukončenie vyuŽívania SluŽieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v tejto Zmluve k inému podniku
poskytujúcemu sluŽby elektronických komunikácií pred uplynutĺm doby viazanosti;

c) nezaplatenie ceny za poskytnuté sluŽby Účastníkom počas doby viazanosli do 45 dní po splatnosti, v dôsledku ktorého dôjde k prerušeniu poskylovania
služieb podra Všeobecných podmienok;

(ďälej len "porušenie záväzku viazanosti").

5) ZMLUVNÁ PoKUTA: V dôsledku porušenia záväzklviazanosli Úč€stníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý. Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej Íunkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku viazanosti Učastníkom'
Paušalizovaná náhrada škody pod]a predchádzajúcej vety pozosláva z celkovej sumy zlavy zo štandardných poplatkov za sluŽby (vrátane doplnkových služieb)
ako beneÍitu zapÍevzaliezáväzku Viazanosti. Ce|ková suma zťavy zcien služieb, poskytnutej Učastnĺkovi za prevzatie záväzku Viazanosti na zákla de tejto
Zmluvy, je uvedená v labuke č. 1 (ďalej len Žáklad pre ýpočei zmluvnej pokuty"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočílaná ku dňu porušenia
záväzk! viazanosti podra niŽšie uvedeného vzorca, ktoď vyjadruie denné klesaniÔ základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosli aŽ do dňa porušenia
záväzkv viazanosti podľa tejto zmluvy:

Vyúčtovaná suma zmluvnej Pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dnÍ doby viazanosti) x počet dnĺ zostávajúcich do konca doby viazanosti'

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenei na faktúre, ktorou je Účastnĺkovi vyúčtovaná. Uhradenĺm zmluvnej pokuty zaniká záväzokviazanosti. Uhradením
zmluvnej pokuty nieje dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradene.| zmluvnej pokuty'

6) VEREJNÝ TELEFÓNNY zozNAM: Účastnĺk Verejnej telefónnej sluŽby má právo zapĺsať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydáVaný
Podnikom) a informačnej sluŽby Podniku a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom inÍormačných služieb o teleÍónnych číslach alebo teleíónnych
zoznamov, a to v rozsahu (i) teleÍónneho čísla prideleného Účaslnĺkovi ne základe Zmluvy a (ii) údajov o Účastníkovi (meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu v prípade ýzickej osoby - nepodnikateľa, obchodné meno a mieslo podnikania lzickej osoby - podnikateľa' obchodné meno alebo názov a sÍdlo v
prípade práVnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom mÔŽu byť v zozname a informačnej sluŽbe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené
Účastníkom, ak sú re|evantné na účely telefónneho zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastníkov v teĺeÍónnom zozname a iníormačných službách
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúVania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, s ktonými sa mal Učastnĺk moŽnosť oboznámiť pred
podpisom tejto Zmluvy na internetovej slránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku'

7) PREDAJ ZARTADENTA:

a) Predmetom pľedaja na zák|ade tejto časti Dohody je Zariadenie označené v Tabuľke č. 2 a rovnaké označ€nie predávaného Zariadenia je zároveň
uvedené aj V tabulke s názvom ',slM KARTA A ZAR|ADENIE"; ak je v tabuľke s názvom "slM KARTA A ZARIADENIE" uvedené aj iné Zariadenie ako v
Tabuľke l. 2, na preda'j lakéhoto iného Zariadenia sa láto časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabuľke č' 2 nie Je uvedený idenliĺikátor zariadenia, Podnik
poskytne Účaslnĺkovi Zariadenie zvoleného modelu; pre takéto zariadenie je identiÍikátor uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samolnom Zariadenl. KÚpna cena Zariadenia je rozdelená ná akontáciu a 24 mesačných splátok vo v,ýške podľa Tabuľky č. 2. Podnik
pri uzavretí zmluvy Vystavĺ Účastnĺkovi faktúru na ce|ú Kúpnu cenu Zariadenia. Variabilný symbol v Tabuľke č. 2 je zhodný s variabilným symbolom
uvedeným na faktúre na celú Kúpnu cenu zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiacich so zariadením mÔže uvádzať za účelom jeho označenia
variabilný symbol podľa Tabuľky č. 2. Splatnosť |ednotlivých mesačných splátok sa riadi splatnosťou platby za Služby a je uvedená v jednotliuých
faktúrach za SluŽby vystavovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia wmedzené v tabulke s názvom 'ADRESAT - adresa zasielania písomných listĺn" a v
prĺpade zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe vo Íaktúrach vydaných za ýmto účelom.

b) Účaslnĺk tejto Dohody je oprávnený pri uzavretÍ Dohody zvoliť si spôsob úhrady akontácie (do faktúry alebo kur|érovi) bez ohtadu na je.i výšku.

c) Mesačné splátky uhrádza Účaslník v lehote splatnosti.

d) Kúpna cena zariadenia predstavuje rozdiel medzi Plnou cenou Zariadenia azlavou uvedenými v Tabuľke č. 2 Zmluvy.

e) Podnik poskytol Účastníkovi ZlavuzPlnej ceny Zariadenia z dôvodu, Že Účastník prebral vo rrzťahu k sluŽbe podta Tabuľky č. 'l záväzok viazanosti' Na
základe uvedeného, nárok Účastníka na zlavu v plnej vrýške je podmienený dodžaním záväzku viazanosĺi ako aj nenaplnenÍm niektorej zo skutočností
uvedených v tejto zmluve, v dÔsledku ktoých je Účastnĺk povinný vrátiť Podniku pomernú časť poskýnutej Ztavy.

0 Účastnĺk je povinný Vrátiť Podniku pomernÚ časť poskytnutoj zľavy v naslgdovných prÍpadoch: (i) ÚčastnÍk naplní niektoý z dôvodov kvaliÍikovaných v
lejlo Dohode ako porušenie záväzku Viazanosti Vo vzťahu k sluŽbe podľa Tabuľky ó' 1 počas trvania doby Viazanosti Vymedzenej V Tabuľke č. 1 (vrálane
jej predĺženia V súlade s touto Dohodou); pomerná časť Ztavy sa určÍ ku dňu naplnenia niektoróho z dôvodov kvalifikovaných v tejto Dohode ako
porušenie záväzku viazanosli vo vzťahu k Službe podľa Tabuľky č. 't; (ii) Zmluva zanikne v časti Zmluvy o sluŽbe počas trvania doby Viazanosti bez
súčasného zániku Zmluvy v časti Zmluvy o predaji Zariadenia, ak povinnosť vrátiť pomernú če'st zlaw nevznikla v dÔsledku poÍušenia záVäzku viazanosti;
pomerná časť Zlavy sa vypočíta ku dňu zániku zmluvy v časti Zmluvy o SluŽbe.

9) Výška pomernej časti zľavy, ktorú je Účastnĺk povinný vIátiť Podniku, ak nastane nieklorá zo skuločnostĺ uvedených v tejto Dohode, sa určí na základe
nasledovného vzorca: Pomerná časť Zľavy = (Zľavalcelkový počet dnĺ doby viazanosti)' počet dnĺ zostávajúcich do konca doby viazanosti od naplnenia
niektorej z okolností uvedených V tejto časti Dohody, v dósledku ktoých je ÚčastnÍk povinný vrátiť Podniku pomernú časť poskytnutej zľavy.

h) Pre účely tejto časti Dohody (''PREDAJ ZAR|ADENlA') doba viazanosti podra Taburky č' 1 v znenĺ plalnom pri uzavretĺ teito Dohody sa uplatňuje počas
celého jej plynutia bez ohľadu na prípadné neskoršie zmeny tejlo Dohody V časti doby viazanostl, to znamená' Že prĺpadné predlženie alebo dohodnutie
novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb pre slM kartu s telefónnym čÍslom uvedenú v tabuÍke s označenĺm ',slM KARTA A
ZARIADENIE" nemá dopad na trvanie obdobia (doba viazanosti stanovenej v Taburke č. 1 Dohody v znenĺ platnom pri jei uzavretĺ), počas ktorého od
uzavretia tejto Dohody je Účastnĺk povinný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku Viazanosti na to, aby nestratil nárok na poskytnutie Zľavy.

i) Podnik je oprávnený požadovať od Účastnĺka predčasné splatenie celej zvyšnej časti Kúpnej ceny zariadenia jednorazovo (iednorazové zosplatnenie) a v
lehote určenej a Podnikom oznámenej Učastníkovi (strata výhody splátok), ak sa Učastnĺk omešká s úhradou čo i len jednej splátky dlhšie ako tri mesiace.
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najneskôr 15 kalendárnych dní vopred.

j) Účastník je oprávnený poŽiadať Podnik o vyúčtovanie zostávaiúcich splátok Kúpnej ceny zariadenia jednorazovo. DoručenÍm žiadosti Účastníka Účastník
sháca práVo uhrádzať Kúpnu cenu Zariadenia v splálkach, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak' Jednorazová úhrada zostávajúcej časti splátok
Zariadenia nemá vplyv na povinnosť Účastnĺk vrátiť Podniku pomernú časť ZÍavy, ak sú splnené podmienky podía Dohody.

8) NÁVRH NA UZAVRET|E RozHoDcoVsKEJ ZMLUW: Podnik neodvolateľne navrhuje Účastníkovi, ktorý nieje spotrebitelom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy
vo Íorme rozhodcovskej doloŽky v nasledovnom znení (ďalej 

'RZ'): 'Podnik a Účastnĺk sa dohodli, že všetky spory, ktoré rrznikli, alebo vzniknú V súvislosti s
Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej 

'Rs")jedným rozhodcom, a to podľa
Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Účastnĺka záväzné' Účastník má právo odstúpiť od tejto Rz, a to pĺsomne do 30 dní
odo dňa jej uzatvorenia. Účastník berie na Vedomie, že nie je povinný prijať predloŽený návrh na uzavrelie Rz a ak tento návrh neprijme, spory medzi
Účastníkom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných s|uŽieb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podra osobitných pľávnych predpisov. Prijatím
návrhu na uzavreĺie Rz nie je dotknuté práVo Účaslnĺka alebo Podniku predloŽiť spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému
súdu. Toto práVo však zaniká, ak Podnik alebo Účastník už podal žalobu na RS, pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno V tej istej veci konať a
rozhodovať na všeobecnom súde.

Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie Rz neprijíma.
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e) PLATN.SŤ' ÚČlNNosŤ, TRVANIE A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom iej podpisu oboma zmluvnými stranami'

zmluva sa uzawáÍana dobu neurčitú. Pokia] nig je pr"o'"io,riĺeió z-'úuv p.gr"m sljzieo s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej Výške podľa

cennĺka, Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovacieľ,o ouaoiiä piäĺi.ľ'ái'i"äri" v-čase, k€dy uplýnie 365 (slovom tristošestuosiatpäť) dní odo dňa' kedy bolo

prostredníctvom slM kar1y naposledy uskutočnenévoluni"' ojoĺänäšr'ĺšnrĺĺs správa alebä <iaíov1i prenäs. Zmluvu ie možné meniť niekioým zo spôsobov

uvedených v tejto zmluve, Vše.obecných podmienkach alebo cennĺku. Zmena programu Služien úvedeneho v taburke č. 'l tejto zmluvy je možná len so

súhlasom Podniku. Podnik a Účasrnir sa dohodli n" ureenĺ oouooov podstatnej-zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti

Vš6obscných podmienok, upravujúcoj zmenu zmluvy.

sPMcÚVANlE osoBNÝcH ÚoRJov: Podnik sa zaväzule spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli zĺskane' V prípade zmeny účelu

spracovania osobných uoa;ov_si- na túto .."nu uyzíäaä'išáĹit"y 
-šĺľ'lus. 

Ýia"' informáciĺ o pouŽĺvanĺ osobných údajov možno nájsť na

www.lelekom.sUosobne'udale.
DlG'TALlzoVANÝ PoDPls: Podnik ponúkol Účaslnĺkovi moŽnosť podpĺsať túto zmluvu digitalizovaným podpisom prostrednĺctvom technického zariadenia v

Predajnom mioste Podniku'

(i) Ak Účastnĺk túto možnosť VyuŽil, je táto zmluva uzavIetá.v pĺsomnej forme a p.odp1saná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prosirednĺctvom daného

t6chnického zariadenia. UčastnÍk v takomto prÍpade ryľrlasuie,?eĺoi fí"a uiauróĺr''zmluvy ňodnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu' najmä

o tom, že digitalizovaný podpis Účastnĺka je 'jeho vlastnoruin]rň-pááňilň |renesenym'na zm|uvu prostredníilvom..lechnického zariadenia ako jedinečný

technický záznam vytvorený lsn pre účely tejto Zmluvy a wäiiä"i ió-triJĺ n"baa"ľteľňĺ súčasť. Účasinĺk výslovne súhtasĺ so spracúvaním záznamu svojho

digitalizovaného podpisu jeho priradenĺm k podpísanému d"il;;íií, ;'účel uzavrelia a plnenia Zmluvy' Tento záznam o digitalizovanom podpise Učastnĺka

nebude využitý na žiadne iné účeý, a to ani samostat"" .ni" 
"ó"i"ni 

s iným dokumeniom. Uzavretím Zmluvy lakýmto spÔsobom nie je dotknulá platnosť

zmluvy' a;ijeĺpísomná forma a takto podpísaná Zmluva má silu originálu'

Zároveň Účastnĺk mÔŽe pri podpise tejto Zmluvy prostrednĺctvom technického zariadenia Využiť moŽnosť poslania rovnopisu zmluvy do e_mailu určeneho

Účastnĺkom.

Ak Úóastnĺk túto moŽnosť Využi| Podnik odovzdá-Účastníkovi jeden rovnopis Zmluvy pri jej podpise vo forme trvalého nosiča na e_mail určený Účastníkom a

uvedený ako kontaktný 
"'uir 

uätiiääntiĺiraä" oJJĺ'ir" i"i6žňlury. zň|uvné .sJáňv sä'o'oľtooti, Že.Zmluva.bude ako 9rĺloha e_mailu chránená heslom pred

jej otvorenÍm neoprávnenými osobami, ktoré Podnik oo'ueĺ úJá"tniŕo'ii forňou sMS nä mobilné telefónne čĺslo určené Účastnĺkom a uvedené ako kontaktné

mobilné čĺslo v časti identinkjJň"ru;iliŕ; Ĺiĺäži"]'ň. ri-ĺ"ĺňíiôui i" iá.u"ĺ opráVnený poŽiadať. Podnik pred. podpisom Zmluvy o odovzdanie.jo'dného

rovnooisu v listinnei ĺor'". nŕ]l-to-ňälno.i Ú-iň|"ĺr ú'"ziiql" ňu po'p'i .vnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis V listinnei forme. lnak Podnik

;;äá GŇ"ík"íi;eoán rovnopis zmluvy v listinnej foime_podpĺsaný oboma zmluvnými stranami'

(ii) Ak Účasrnĺk túto moŽnosť nevyuŽil, je táto Zmluva uzavretá v pĺsomnej Íorme.a podpísaná Vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu

priamo bez pouŽitia technickéľlo zaľiáuenia' Účastnĺk pr"užui lJ Éoaŕiň jedori rovnopis tejto Zmluvy v'listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými

slranami.
VYHúSEN;E ZÁSTUP6U ÚČesĺĺlxn: Vyhlasujem, že som oprávnený konať v me1e-a na účet Úóastnĺka na základe písomneho splnomocnenia s úradne

á".."y. póopi.om účastnĺra alobo na záŕlade zäkona alebo na základe rozhodnulia štátneho or9ánu'

10)

11)

12\

15.01.2021, 'l,:, , 
"

, ' ;d.:k()',ŕ.t:|ĺ: TK Mobil s.r.o'
r'](r!(':':l"rl' nľino'nocnenec spoločnosu

. ";::'"i|rĹ,'''l i 
;.;::,ll'll;..["ľ"},t"

.' ',il,:.t,]|,. \j''.' Í'.' ,';,. ';i 11,l!sk.1 |lo-'^4.Y9.

::l:::',',:,:',ij' 
Ä ibá,o]uťlÍľÍ''*'"

Slovak Telekom, a.s. v zastúpenÍ
llenčíková, Mária

Firma / meno priezvisko zákaznika
obec Malý Slavkov
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