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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č. 35112011 z.z. o eĺektronĺckých komUnikáciách v znení neskoršĺch pÍedpisov

(ďale] spolu len ,,ZmluVa" alebo ',Dohoda") medŻi:

PODNIK

(ďaĺej DNrK")

PRÁVNlcKÁ cKA osoBA - PoDNIK.ATEĽ

(d'alej len''Účastník")

STATUTARNY / zÁKoNNÝ zÁsrupca l sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - ad zasielania listín

SIM KARTA A ZARIADENIE

Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
KÓd adresáta:

Kód tlačiVa:

1 -796605922448
1 01 0600900
1 01 0600904

405

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l' oddiel
Sa. vloŽka číslo 208'l/B. lČo: 35 763 459, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: SK2020?73893

Kód tlačĺva: 405Kód predaicu: Retail shop Call Center Rep 5250906
Zastúpený: Silvia Haburai

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
obec Vígl'aŠ, Zvolenská 1/1 ' 96202 Vígl'aš

Regĺster, číslo zápisu
podnĺkatel'a:

Kontaktné tel.č.: 0905647501Kontaktný e-mail: starosta@viqlas.net
tco 00320382 lC pre DPH

Titul/Meno/Priezvisko bert
SÚpisné číslo: orientačné čĺslo:Ulica:

Obec: PS0
ldentitv Card - EJ6228'16Telefón 0905647501 C.OP / Pasu

TĺtUl/Meno/PriezVisko obec Vígľaš
Adresa zasĺeIania Zvolenská 1i1 . 96202 Víq|'aš
Spôsob fakturácie Elektronická faktt]ra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

PoŽadujem doručovanie EF PDF do e-mailu maľiana.kamenska@viglas.net
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 22.dřĺa v mesiaci do 21' dňa v mesiaci

0903476693Hlas Tel. č.

TABUĽKAč' 1 Mesačné
AKCIA: T - mobilná sluŽba
Kontaktná osoba: Róbert Záchenský Telefón: 0905647501
Adresa doručenia: Zvolenská í/1 

' 96202 VígľaŠ
Služba: Mobilný Hlas D0BA VlAZANoSTh 24 mesiacov
Proqľam službv: Biznis Premium 23

Zverejnenie v telef. zoznam e: Żiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doloŽka: Nie
Kontrola dát v roaminqu
Limit kontrolv dát (cena s DPH v EUR): 24.00
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosf
Súčet všetkých zliav zo štandardných
ooolatkov za SluŽbv

'r20,00 EUR

Biznis 23 po odčĺtaní 18'00 EUR mesačne
Základ pre doúčtovanie ceny _

počiatočná suma, ktorá bude klesať
120,00 EUR

1) Pľedmetom lejto Zmluvy je:

KÓd objednávky: 1 -7 96605922448
v 0.1 6.0 1 6-202 1'l O25 - 1 5'.O3: 1 4

Skana: 1/3
ll ll l ll lill llllllll l il llll l ll l lllil lll llllll llllllll l ll llll l ll llil l lll llľ l il lll

9!!lľé
ffilllr7

co í-AsYELJM8 1-A5YEP85P



a) Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať Účastnĺkovi na základe tejto Dohody program sluŽieb uvedený v tabuľke č. 'l na teleíÓnnom ěísle Uvedenom v
taburke s názvom ,,SlM KARTA A ZARIADENIE", resp- na inom teleflnnom čĺsle' ktoré ho bude V budúcnosti nahrádzať (ďalej len "teleflnne čĺslo''). Ak sa
V tabulke ,'sĺM KARTA A ZARIADENIE" spomĺna ''slľ!,| kańa", telefónne čĺslo je aktivované na SlM kańe odovzdanej Učastnĺkovi na základe tejto zmluvy
pri jej podpise (ďałej len ,,sllvĺ karta'')' Čo Üčaslník potvrdzuje' s tým, Že Úeastnĺk;e povinný zaplatit'aktivačný poplatok za aktiváciu slM kaÍty uvedený v
tabuľke č- 1 tejto Zmluvy. Ak sa V tabul'ke ,,slM KARTA A ZARIADEN]E' spomína 'eslM", teleĺónne Číslo 'ĺe aktivované na eslM profile sprĺstupnenom
Účastnĺkovi na základe tejto zmluvy (d'alej Ien ',eslÍ\'l 

profil') s tým, Že ÚČastnĺk je povinný zaplatiť akĺivačný poplatok za aktiváclu eslM pÍofilu uv€dený V

taburke č. 1 iejto Zmluvy a Podnik bezprostredne po |)zawell Zmllw zašle Učastnĺkovi na email uvedený v tabulke ,'slM KARTA A ZAR|ADENlE'' údaje
potÍebné pre nahralie aktivovaného eSlM pĺoÍilu.

b) záväzok ÚČastnĺka (i) riadne a Včas platiť cenu za zrĺadenie a poskytovanie sluŽieb Podniku podl'a zvoleného programu sluŽieb, ktoré sú uvedené v
Cenniku pre posk}'tovanie sluŽieb Podniku (d'alej len ,,Cenník"), platnému ku dňu podpisu tejto zmluvy a (ii) dodżiavať svoje povinnosti v súlade s toulo
Zmĺuvou, cennĺkom, osobitnými podmienkan']i pre poskytovanie zvoleného progÍamu sluŽĺeb (ďalej len ''osobitné podmienky''), ak boIi pre 

'zvolený
progÍam slUŽieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných sĺuŽieb (ďalej len ..VŠeobecné podmiÔnky"), s ktonimi sa mal Učastnĺk
moŽnosť oboznámit pred podpisom tejto zmluvy na internetove'i stránke Podniku www.telekom.sk alebo na pÍedajných miestach Podniku.

c\ aávázok Podniku poskytnúť Účastnĺkovi, ktoný si v súvislosti s touto Zmluvou aktivoval pÍogÍam sluŽby uvedený V tabuľke č. 'ĺ vo Vaahu k novému
teleÍÓnnemu čĺslu alebo k teleíónnemu číslu. ktoré bolo prenesené k Podniku od iného podniku poskytu'iÚceho eleklronické komunikačné sluŽby na
základe Podnikom akceptovanej Žiadosti o prenos čĺsla v mobilnej sieti k spoločnosti Stovak Te|ekom' a.s., za podmienky úspeŠného ukončenia
technického prenesenia telefÓnneho čísla ÜČastnĺka k Podniku ä ktoď si pri aktivovaní progÍamu sluŽby uvedeného v tabuľke č.'1 touto Zmluvou ako
Správca zriadil Skupinu v sÚlade s osobitnými podmienkami pÍe Magenta í, do ktorej si zaradil aspoň jednu sluŽbu Pevnej siete (ako je Vymedzená V
osobitných podmienkach Magenta 1) v programe uvedenom V tabul'ke č.1, zľavu z mesačného poplatku za program sluŽĺeb uvedený V tabul'ke č.1 Vo
výŠke 5 € a to po dobu 24 mesiacov od Účannostĺ tejto Zmluvy, ak nie.ie dälej Uvedené inak. Za zÚčtovacie obdobie trvajÚce ku dňU účinnostĺ te.lto Zmluvy
a Zúčtovacie obdobie pÍebiehajúcu ku dňu uplynutia doby poskytovania Zl'avy Podnik poskytne alikvÓtnu časť zľavy pripadajúcu na alikvÓtnu časť
mesačného poplatku Účtovaného za obdobie od Účinnosti tejto zmluvy, resp. ku dňu Uplynulia poskytovania zravy Podniku. Nárok na zľavu deÍinitívne
zaniká v pľÍpadoch: (i) preruŠenia poskytovania SluŽieb alebo deaktivácie zvoleného progÍamu SluŽieb (vrátanejednostranného ukončenia) (ii) uzavretia
novej Zmluvy. ktorou sa táto Zmluva zruŠí vo vzt?hu k programu slużieb zvolenému touto zmluvou Íesp. podmienkam jeho poskytovanĺa. Učastník berie
na vedomie, Že na teleíÓnnom čísle nĺe je możné okrem ponuky podl'a tohto písmena tohto bodu Zmluvy sÚčasne vyuŽĺVať akúkoľvek inú akciovú ponuku
Podniku. ak z Výslovných pokynov Podniku nevyplýva nĺečo iné.

2) ELEKTRoNlcKÁ FAKTÚRA: Účástnĺk podpisom tejto zmluvy potvrdzuje/udel'uJe sÚhlas na pÔskytovanie íaktúry V elektĺonickej ĺorme, a zároveň súhlas s
poskytovanĺm EF spÍÍstupnenlm na internetovej stránke Podniku podla platných Vśeobecných podmienok a cennĺka. Zároveň bude UČástníkovi bezplatne

Poskytovaná sluŽba Podrobný \^/pĺs v elekkonickej ĺorme na anternetove] stÍánke podniku. Ak Účastnĺk vyużiI moŽnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF
bude zároveň doÍučovaná ako prĺloha e-mailovej spÍávy Vo ĺormáte PDF na e_mailovú adresu UÍčenú Učastníkom pre zasielanie EF podľa tejto zmluvy a.iej
otvoÍenie nebude chránené heslom proti neopráVnenému prístupu k Údajom. Účástnĺk podpisom tejto Zmluvy polvrdzuje, Že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu Údajov na EF zasielanej na nĺm uÍčenÚ e-mailovú adresu pred prĺstupom lretĺch osÔb. Podnik nezodpovedá za Škody spÔsobené účastníkovi pľĺstupom
neopráVnených osôb k údajom na EF vo foÍmáte PDF. odpis EF v listinńej forme je spoplatnený v zmysle cennĺha'

3) ZÚČToVAclE oBDoB|E: Truanie zúčtovacieho obdobia je uvedené V tabulke s názvom ''Adresát - adresa zasielania písomných listín''' PrĺpadnÚ zmenu trvania
zÚčtovacieho obdobĺa Podnik oznámi Üčastnĺkovi najmenej ieden mesiac vopred. Frekvencia Íakturácie je jednomesačná.

4\ N4lEsTo PosKYToVANlA SLUŽ|EB A CENA: N4iestom poskytovania sluŽieb je Územie Slovenskej Íepubliky podta Špeciíikácie obsiahnutej vo VŠeobecných
podmienkach. cena za poskytované sluŽby je stanovená cennĺkom pÍe prĺslušný pÍogřam s|uŽieb aktivovaný na základe tejto ZmlUvy'

5) 
^vÁaoK 

VlAZANosTl: Účastnĺk sa zaväA)le, Že po dobu Viazanosti. ktoÍE dĺŽka je Špecifĺkovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uŻavretia tejto zmluvy,
vrátane jej predlŽenia, ak dÔjde k jej predĺženau 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 teleÍonnom čísle . teda nevykoná Žiadny úkon, ktorý by Viedol k Ukončeniu VyuŽĺvania sluŽby Podniku
pred uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a Včas Uhrádzať cenu za poskylované sluŽby (ďalej len "záväzo(yiazanos1i"). PoruŠenÍm záVäzku viazanosti
preto je:

a) Ukončenie vyuŽĺvania SluŽieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti V dÔsledku ukonČenia Zmluvy pređ Uplynutĺm doby viazanosti;

b) ukončenie VyuŽíVania sIuŽieb Podnĺku pred uplynutim doby vĺazanosti v dÔsledku prenosu teleĺónneho čísla uvedeného v tejto zmluve k inému
podniku poskytujúcemu sluŽby elektronických komUnikáciĺ pred uplynutĺm doby viazanosti:

(ďalej len''poruŠenie záväzku vĺazanosti'').

ô) DoÚČToVANlE cENY: V dÔsledku porušenia záväzku Viazanosti Úěastnĺkom, vznikne Podniku voči ÚČastníkovi nárok na doÚčtovanie ceny. Doúčtovanie
ceny, pÍedstavuje paušalizovanÚ náhľadu Škody spisobenej Podniku porušením záVäzku viazanosti Účastnĺkom. PauŠalizovaná náhrada Škody podľa
predchádzajÚcej vety pozostáva Z celkovej sumy zfavy zo štandardných poplatkov za sluŽby (vrátane doplnkových sluŽieb) ako beneÍitu za prevzatie Żáväzku
viazanostĺ. celková suma zl'avy z cien sluŽieb' poskytnutej Účastnĺkovi za pretatie záväzku Viazanosta na základe te.ito zmluvy, je uvedená v tabu[ke č. 1 (ďalej

len ,'základ pre doúčtovanie c€ný'). Fakturovaná suma pre doÚčtovanie ceny bude VypoČítaná ku dňu poruŠenia záväzku viazanosti podľa niŽŠie uvedeného
Vzorca, ktoĄ' VyJadruje denné klesanĺe Základu pre doÚčtovanie ceny počas plynutia doby viazanosti aż. do dňa poruŠenia záväzku viazanosti podľa tejto
Zmlwy:
Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny = (základ pre douČtovanie ceny/celkový počet dní doby viazanosti) X počet dní zostáVajúcich do konca doby viazanostĺ'

Doučtovanie ceny Je splatné v lehote uvedenej na íaktÚre, ktoroU je Účastníkovi toto doÚčtovanie faktuÍované. Doüčtovaním ceny zaniká záväzok Viazanosti.
DoÚČtovaním ceny nie je dotknUtý nárok Podniku na náhradu Škody presahujúcej výŠku doúčtovanej ceny.

7) VEREJNÝ TELEFoNNY zozNAM: Účastník verejnej telefÓnnej sluŽby má právo zapĺsať sa do verejného teleĺónneho zozflamu Podniku (ak je VydáVaný
Podnikom) a informačnei sluŽby Podniku a na spÍístupnenie- svojich ťldajov poskytovaterom infoÍnlačných sluŽieb o telefÓnnych čĺslach alebo teleÍÓnnych
zoznamov. a lo v rozsahu (i) telefónneho čísla prideleného Üčastnĺkovĺ na základe Zrfi|Uvy a (iĺ) úda.iov o Učastníkovi (meno, priezvisko a adresa lrvalého
pobytu v pÍípade fyŻickej osoby - nepodnikateľa, obchodné n]eno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikatel'a, obchodné meno alebo názov a sĺdlo v
prípade pÍávnickej osoby). V pÍĺpade osobitnej dohody s Podnĺkom mÔŽu byt'V zozname a informaČnej sluŽbe Podniku zverejnené aj ďalŠie úda.ie určené
Üčastnĺkom, ak sÚ reIevantné na Účely teleflnneho Zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastnĺkov V ieleíÓnnom zozname a informačných sluŽbách
Pođniku sÚ Uvedené V Podmienkach spracÚVania osobných, pÍevádzkových a lokalizačných údajov, s ktoDiml sa mal Uč€stnĺk moŽnosť oboznámiť pred
podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

8) PLATNoSŤ, ÚČlNNosŤ, TRVAN|E A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobÚda platnosť a Účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzavárana dobu neurčĺtÚ. Pokĺar nieje predmetom tejto Zmluvy program sluŽieb s pľavidelným mesačným poplatkom v paušáĺnej VýŠke podta
cennĺka, ZmlUva zaniká posledným dňom zúčtovacieho obdobia pĺebiehajúceho V čase, kedy uplynie 305 (slovom tristošestdesiatpäť) dní odo dňa, v ktorom
bola sluŽba poskytovaná na základe tejto Zmluvy naposledy aktívne VyuŽitá, to znamená, Že bolo naposledy uskutočnené Volanie, odoslaná SMS/MMS správa
alebo bol Vykonaný dátový prenos z telefÓnneho čísla . Zmluvu je moŽné menĺt' niektoným zo spÔsobov uvedených V tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach
alebo cennĺku' Zmena programu sluŽieb uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy je możná len so sŮhlasom Podniku. Podnik a Učastnĺk sa dohodli na určení
dÔVodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak. Že tieto dôvody sú obsahom časti VŠeobecných podmjenok, UpravujÚcej zmenU ZmlUvy.

9) sPMcÚVANlE osoBNÝcH Úonlov: Podnik sa zaväzuje spracÚvať osobné údaje výlučne na ÚčeIy' na ktoÍé boli získane. V prĺpade zmeny Účelu
spracovania osobných Údajov si na túto zmenu VyŽiada osobitný sÚhlas. Viac inĺormáciĺ o pouŽívaní osobných Údajov moŽno nájsť na
M.lelekom.sk/osobne-udaje.

10) VYHLASEN|E ásTUPcU ÚĆesĺruĺxĺ: Vyhlasujem' že sÔm oprávnený konať v mene a na Účet Úěastnĺka na zäklade písomného splnomocnenĺa s Úradne
overeným podpisom UČastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia Štátneho or9ánU'

KÓd objednávky: 1-796605922448
v0. 1 ô.01 &2021 1 025'1 5:03:1 4

Skana: 2/3

Citlivé



V Bratislave, dńa 02.11.2021

Kld objednávky: 1 -796605922448
v0. 1 6.01 &2021 1 025-1 5:03:1 4
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