
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavreIá podl'a zákona ć' 351ĺ2011Z.z' o elektronických komunikáciách v znenĺ neskoršĺch predpisov

(d'alej len "Zmluva") medzi T
sT-c

Evidenčné čĺslo zmlUVy..

POONIK

zastÚpeny

196Kôd t|atlVa

-oí.NR.slMlo.GARAloVA.GABRlELA

Kód oredaicU

sK2020273893lC pre DPH2020273493Dlctuo

sídlo / adresa

a,s,obchodné meno

ÚćAsTNiK - PRÁvNlcKÁ osoBA / FYzlcKÁ osoBA PoDNlKATEĽ

zastúDený

202í668í10 I lC pre DPHDtc3í8í69í6lco

ZssMSobchodné m€no / názov

ADRESA zAstELANlA PĺsoMNÝcH LlsTĺN

900 25chorvátsky Grob I PsUuoecUlica' súp čĺslo I skolská 438i4
zŚsMsobchodné meno alebo názov

SPOSOB FAKTURACIE;

a a s na

Vedomie' że na moju żiadosľ Podnik zároveň na mnou určenú e-mailoVú adresu, a że v prĺpade poskytovania EF mi nebUde zo strsny PodnikU z8sielaná pĺsomne Vyhotovená lanÚÍa záloveř,
mi súčasne s aktiváciou EF umożnená aktivácia a poskytovanie mesačnej slużbyberiem na vedomie a súhlasĺm s bým' Že pokial'mi

Podrobný Výpis V elektronickej Íorme bezodplatne'

SIM KARTA

nebude Podnikom poskytovaný odpis faktúry v papierovej íorme, bude
a to aŽ do deaktivácie tejto slużby

HaDov xsíLlGSM / UMTS l Proaram slużieb
Do:2í. dňa mesaaca vrátaneod: 22. dňa mesiaca vratane

í8. dec€mbra 20'ĺ4Dätum aktiVäcie

öY4Z]uzJóUUlelgmnnc crslo

AKTIVOVANE SLUZBY

2) lnÍormácia o možnosti zverejňovania údajov V zozname úěastníkov a lnÍoÍmačnei službe:

priezvisko a adresa tNaléhopobytu v pripadefrzickej osoby- nepodnikatel'a' ii)obchodné menoa mĺestopodn -podni ovpripade právnickej

osoby' V pripadeosobitnej dohody5 Podnikom möżu byťVzoznamea informačnejslużbe Podnikuzverejnené é Üeas ozoznamu. V prĺpade

Źjadosti o zverejnenie Údajov zárov6ň Účastník berie na vedomi€ a súhlasĺ s podmienkami zv€rejn€nia uved€ ti VŠeo zverejňovania údajov

účastnĺkov v telefónnom zozname a iníormačných slużbách

MOBILNY TELEFON

v rámci poskytovania 5lużby Easy.

pisomn9 Vyhotovená íaktÚra.

V tejto zmluve, Vśeobecných podmienkach alebo cenniku

špecjfikovanej slM karte medzi zmluvnými stranami dňa .,..'... .'.. . '.

kvalitu poskytovaných slUżieb na základe pôvodn9j zmluvy o poskytovaní VBrejných slUŽieb za podmienok uvedených v zákone a Všeobecných podmi€nkach)

ililIilffi 1ilil ililr illillilllrililllil lil]l| illlil llillllllilillill

o 2014 Tow€r
stÍana 1 ĺ2

L] Żiadam o zVEREJNENlE Údajov v zozname úćastnikov a inÍormačnej

v zoznam€ Úćastníkov a informaćnej slużbe2)/ Żiadam o NEZVEREJNEN|E

služba: Neobmedzený internet v mobile
/ Volania EU a USA za 9 csntov

Akcia: 100% zľava
/ CLIR
/ Roaming

služba; Euro Roaming
/ PoVolenie medzináÍodných hoVorov
/ FakÍÚra

E-mail ; riaditel@skolachorvatskygrob,sk
NotiÍikačné tel. ěíslo: telefónne čislo aktuálneho kontraktu
Notiflkačné tel.č.: +421 :

zjk. súhlasí s poskytovanĺm el.faktúry na webovei stränke. Neželá si el'faktúru na emall':
nte

E.malli rladitel@skolachoruatskygrob.sk
Notifikačné tel. číslo: tgl€fónné čĺslo aktuálneho kontraktu
Notlfikaěnó tel.č.: +42í:
Formát: PDF
Akcia: í00% z]ava na službu

/ JazykÚćlu
Jazyk: SJ

/ Notif. sMs o vystavenĺ faktúry
/ Notif. sMs o úhrade faktúry
/ MMS
/ Kontrola dát

Llmit; 60 EUR
Notifikácia: 80%

slovak Telekom dôv€mé

1129204342112 .n.*ffi



T
pôvodnej zmlUVy o poskytovanl Verejných slUżieb

Pokial'je táto zmlUVa Uzatvorená medzi Podnikom a Účastnĺkom' ktorého je możné povażovať za
slUźieb na základe zmlUVy uzavretej na dial'ku alebo zmlUvy uzavretej mimo pr€Vádzkových priestor
j€ Účastnlk oprávnený pĺsomne odstúpiť od tejto zmluvy V lehote 14 dnl odo dňa (i) uzavretia tejto

predaného Úćastnĺkovi' pokial'spoločne a súlásne s UzavÍetlm tejto zmlUvy Uzatvoril Úěastnik kúpnu

kz obsahom tejto zmluvý. odstúpenlm od zmluvy alebo Kúpnej zńluvy sa żmluva a Kúpna zmluva ako závislá zml skeho zákonnĺka zÍuśujú ako celok a to od počiatku, pričom

đj|',k ŕ poíinny na ílastne ńanaoy, najneskôr v letlote ĺĺ onl od'o dňa zániku vÍátlť Podniku akékolv€k hnut p|etné' nepośkodené a V originálnom balenĺ, ktoré mu boli

odovzdan'é v súvisiosti s plnenim tejto'Zmluvy al€bo Kúpnej zmluvy. Podnik je povjnný najneskôr v lehote 14 dnĺ ia Vrátit Účastnikovi všetky Íinančné ako aj vscné plnenia'

ktoré od neho obdżal v süvislosti s ňlnmĺm té;to zmluvy. Úéastnik podplsoń teľo zmlu;y súhla6ĺ so začatím 1 a' prod uplynutĺm lehoty na odstúpeni€ -'ĺ4 dní a to podplsom

tejto zmluvy, ak nie le dohodnutó lnak. Podnlk má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutó ódstupeniá. ĺýmto súhlasom nie.je dotknutó právo Účastnĺka

oásrĺpit v leĺote 14 dnĺ v zmyslg tohto bodu. Podnik zároveň s touto zmluvou odovzdal Účastnĺkovi aj zoos.

Úćastnĺk berie na Vedomi 31l2o12 o komunikačných sieťach V rámci Únie má Účastnik możnost'

zvoliť si alternatíVneho po ' Účastnĺk źe bol o możnosti-podľa predchádzajúcej vety informovaný.

Úe"łnlł oál"i ooi" 
"" 

u" nie slużieb hodnutými medzi Účastnĺkom a nĺm zvoleným alternatĺVnym

poskytovatefom roamingu amingu ne roamingu'

konanie nemożno V tej istej veci konat'a rozhodovať na všeobecnom sÚde'
Účastnlk Uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmlUvy vo íome rozhodcovskej dolożky prijĺma:

J ANO ./ NtE

vYHLÁsENlE zÁsTUPcU ÚčASTNĺKA (ak ie Účastník zastúpený): Vyhlasujem, że som oprávnený konat'V mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným

podpisom Účastnĺka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnUtia štátneho orgánu

zz, y'-L, b4dňeV Nitre' dňa 18 decembra 2014

ll
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Š1Úrovo )?/)Ą3
lČ-o 44070_c7B lČ t) sK ? 0:t i '1 ') '. 

r.0
0l Nilrc

reprezentant

Slovak

Gabriela GaraĺoVá'

as zŚ s lr/Š

Daniela
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Dodatok
k Zmluve o poskytovanĺ verejných sluŽieb ,

uzavretý podl'a zákona č.351t2o11Z.z. o elektronických komunikáciách v znenĺ neskoršich predpisov

t. č. 91'ĺ655173, SlM karta č.8942102380000680353
(d'alej len "Dodatok")

T
sT-c

PODNIK

zastÚpený

192Kód ĺačivaTlTŘ3ltviioGARAloVAEÁBRlELA
pr€

zaoisaný
sidlo / adresa

a.s.obchodné meno

a

ÚČAsTNiK - PRÁVNlcKÁ oSoBA / FYzlcKÁ osoBA PoDNlKATEĽ

zas1úpený

I lC pre3í8'l69í6ICO

ZSSMSmeno

ĺłauľKA č' ĺ

SU
vvrobne crslo {lMEUtsul

Doba viazanosti | 24 mesiacovHAPPY XS
Aktivatný poplatok l í0'00

rozsahuaspôsobomuV€dánýmvtomtoDodatku(d'alejlen''zmluv8'') ostatnéustanoveniazmlUVy'ktoré'niesútýmtoDodatkomdotknutézostáVajÚvplatnostibezzm€ny.

1. Predmetom tohto Dodatku ie:

(d'alej Ien ';slM karta") s týn' że Účastník je povinný zaplatiť aktivaěný poplatok za aktiváciu Sll/ kańy Uvedený V tabul'ke č' 1 tohto Dodatku;

c) V súvislosti s t M karte niektonýz programov slużieb Happyvspojenl s prevzatĺmzáVäzku viazanosti aspoň na 24

A za 9 centov' atku za ĺúlo doplnkovú sluŽbu' a to odo dňa Uzavretia tohto Dodatku až do Uplynutia doby viazanosti

omie a súhlasl ej€ ku dňU Uzavretia Vá slużba Volania do EU a UsAza 9

o aktiváciu' (ii) aćného poplatku pod k vo vzťahu k Sllvl kańe Úćastníkovi

ďalej poskytovat'doplnkovú službu Volania do EU a UsA za 9 centov za štandardnú cenu podla í Cenníka. Nárok na p oplatku za poskýovanie doplnkovej

ejto zmeny aktivácia a poużĺvanie doplnkovBj sluŽby Volania do EU a UsA za 9 centov prĺpustné a v

Happy al€bo o deaktiváciU doplnkovej slUżby Volania do EU a UsA za 9 centov' pričom t€nto nárok na
karte o aktiVáciu programU slużieb Happy aktivovaného t'ýmto Dodatkom alebo o aktiváciu doplnkovej

poskytovania zľavy z mesačného poplatku za poskytovanie doplnkovej slUźby Volania do EU a USA
ných Účastnĺkovi Vo vzt'ahu k slM karte nepredlżuje a uplynie dňom, ktorý by bo| posledným dňom

tohto obdobia poskytovanja zl'avy V pÍípade, ak by k pÍedmetnému preruśeniu al€bo obmedzeniU poskytovania slUżieb nedošlo

za menej aż do uplynutia doby Viazan 
' 

a to za mesačný poplatok 29,99 € s DPH počas celej doby Viazanosti, (vi) program SluŹieb Happy
poskytoväní progiamu Slużieb Happy nej a v poskytovaní programu slużieb Happy XL po Uplynutĺ obdobia Viac za men9j aż do Uplynutia

ej V tomto Dodatiu, a to za mesačný p poÖas celej doby vjazanosti' Úćastnik berie na vedomie, że po uplynutĺ doby Viazanosti dohodnutej v

slUżieb Happy poskytované za ceny platné vo Vzťahu k programU Slużieb Happy poskytovaného po uplynutĺ obdobia Viac za menej

2. Účastník sa zaväzuje' Že po dobu viazanosti uvedenú V tabul'ke č 1 tohto Dodatku (d'al€j len ''d anosti' vypojen nedopustĺ
neumożní také konanie, na základ€ ktoÍého by Podniku vzniklo práVo zruśiť zmlUVU odstú ebo pr zmluvu zo strany
o vypojenie s|N, kańy z prevádzky sa pritom povażuje najmä Výpoveď zmluvy zo strany ost'o j prĺpade ako aj ods
Zmiuvy z iného dôvodu, neŽje porušenie povinnostĺ na strane Podniku. Ůlastnĺk zároveň ie a sú poöas d Vo Vzťahu

Iilililtiltiltililltlltililil1lillil1il till1ililililllillilil1lllllilt
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slovak Telekom dôveÍné
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ll

V súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu UvedenÚ V tabul'ke č 1 tohto Dodatku

minimálny program slużieb Uvedený V tabul'ke ě '1 tohto Dodatku

doÍUčenia Žiadosti o vypojenie sll/ kańy z prevádzky PodnikU'

Ę

dohodnuté inak.

uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V ěase Vzniku daňovej povinnosti PodnikU'

7' Tento Dodatok tvorĺ neoddelitel'nú súčasť zmluvy

T

, ľľ^,oJa\ ̂  4' /Z,?Đ4Í
V Nike' dňa 18. decembra 2014

Gabriela Garaiová'

%tíryrl lI
I s.r c

ŠlÚrovo ]2/l432 0l Nilrcr
lČo, łąozo57s' tČ Dpl] 0??59 5509

Slovak as zŠsvŚ
v zaslúpenl

Danielareprezentant
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Súhlas so spracúvaním údajov Učastníka na marketingové účely
Žiadost' o začlenenie/vyělenenie do/z databázy
t. č. 9 1 1 655 1 73, S l M karta č'' 8942102380000680353

T ll

sr. c
PODNIK

zastÚpený

Kód tlaÖiva | 208Ol.NR.SIMIO.GARAIOVA.GABRIELAKÔd preda|cu

zaplsaný
rlo

SIdlo / adresa
a.s.obchodné meno

ÚČASTNiK - PRÁvNlcKÁ osoBA / FYzlcKÁ osoBA PoDNlKATEĽ

t Zena Ú MuzDátUm narodenaa'

lC ore DPH202ĺ66Eĺĺ0Dlc3ĺó1 tig1 6tco

iv GÍob
ZSsMSobchodné meno / názov

uoeleľle sÚxlasu:
Ja, Účastnĺk' týmto súhlasím' aby spoloěnosť slovak Telekom' a s , Bajkalská 28, 81 7 62 BEtislava (d'alej len ',spoločnost' slovak Telekom")

po zánikU všetkých zmluvných Vzťahov medzi mnoU a spoloěnostbu Slovak Tglekom

a spoločnost'ou slovak Telekom týkajúcich sa lokalizovaného koncového zarladenia.

(ćlánok Poskytovanie udajoV)

v prisluśných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmi€nkou spracúVania

spoločnosťou slovak Telekom pre pÍĺslušnú/é slużbu/y(ělánok PoUčenie o práVach dotknutej osoby).

oovolarule sÚľLAsU/oDMlETNUTlE poużivlĺln Úoe.lov:

í) Žĺadam o vyčl€n€nlo z databázy pr€ zasĺelanio 19klamných informáclí cez'*):
-l stús D l\4Ms D řmail o Ljsty, letáky zasiolané poštou

t] T€lemark€ting (volania) D Ponuky vo faklúre o obsahové sMS - slużby mobilnej zábavy
2) Žiadam *):

J aby mi spoloćnost'slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informáci€ týkajúce sa prodUktov a slUžieb tretích strán

Vyhlasujem' že vyśśie UV€dené súhlasy zodpovedajÚ mojej slobodnej a Váżnej Völi.

,uł^o,*lbĄ W*.
L". 4L.

zŚsMŠ
v za'tÚp€nI

Daniela Leštinská
)

') na zák]ade poskytnUtého údaju o dátume narodenia mÔże byt'spracúvaný aj Vek Učestnĺka
") označenĺm prislUšného polĺčka Učastnik vyjadruje' że si neżelá byt'kontaktovaný daným kanálom alebo s danými ponukami
"') doplní sa obchodnó mBno/názov, meno a pÍiezvisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujÚceho

11ililtilililil lilllltillilt ililililt tilil]ililIililililrililrilil]
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