
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podľa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi • • • • • • • •

ST - C 2 str.

Evidenčné číslo zmluvy .
PODNIK
Obchodné meno Slovak Telekom, a.e.
Sídlo I adresa Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava l. oddiel Sa, vložka číslo 2081/9
ICO 35763469 OIC 2020273893 IC pre DPH SK2020273893
Zastúpený Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistlcký areál I Kód predajcu: I KCTLS4.NR.TMSK.SUUKOVA.MONIKA I Kód tlačiva: I C0020

Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157
. "(dalej len Podnik) a

ÚČASTNíK - PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

Register, čislo zápisu podnikateľa
Rovniková 2356/11, 040 12 Košice - nad Jazerom

ICO 31263178 OIC IC pre DPH SK2021363993

Obchodné meno I nazov Speciálna základná škola
Sídlo I mieslo podnikania

Zastúpený
(dalej len "Učastnlk")

ADRESA ZASIELANIA PíSOMNÝCH LISTíN
Obchodné meno alebo názov Speciälna základná škola
Ulica, súp. číslo Rovniková 2356111 Obec kcštee . nad Jazerom PS 04012

SPÔSOB FAKTURÁCIE:
Poskytovanie elektronickej formy faktúry (dalej len "EF") na Internetovej stránke Podniku Ano
Zasielanie na emailovú adresu Nie Notifikačné čislo

SIM KARTA
Telefónne číslo 911380241 SIM karta č. 8942102480004575136
Dátum aktivácie 29. mája 2012 Zúčtovacie obdobie je

jednomesačné
Od: 15, dňa mesiaca vrátane Do: 14. dňa mesiaca vrátane

Verejná telefónna služba GSMI UMTS Program služieb RELAX 100

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
./ CUR
..l Povolenie medzinärodných hovorov

..l Roaming
Služba: Euro Roaming

..l Jazyk účtu
Jazyk: SJ

./ MMS

..l Notit. SMS o vystavení faktúry
..l Notif. SMS o úhrade faktúry
..l Kontrola dát v EU

Limit: 50
Notifikácia: 80%

o Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a informačnej službe2)

..l Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačnej službe2)
Pozn..
2) Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastnikov a informačnej službe:
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu:
telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby- nepodnikateľa. ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby
- podnikateľa, iii) obchodné meno alebo názov a sídlo v prípade právnickej osoby. V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu.
V pripade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastnik berie na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej časti Všeobecných podmienok, upravujúce] podmienky zverejňovania údajov účastnikov v
telefónnom zozname a informačných službách.

I Typ mobilného telefónu:
MOBILNÝ TELEFÓN

I HTC Wild!ire S I Výrobné čislo (IMEl): I 359144045007831

VYHLÁSENIE ÚČASTNíKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len
"Všeobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (ďalej len .osobítné podmienky") a Cen nikom , ktoré sa ako necddeuterné súčasti tejto
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyššie špecifikovanej SIM karty (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve
špecifikované služby Podniku (ďalej aj len .Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastník prešiel z užívania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho čísla,
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bližšie špecifikovaná v tabulke podľa tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlasím s poskytovaním Elektronickej formy faktúry (ďalej len EF) pod ra Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň a súhlasím s poskytovaním EF prostredníctvom internetu sprístupnenlm na internetovej stránke
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasiela ná plsomne vyhotovená faktúra.

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky pocta špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cennikom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve,
Všeobecných podmienkach alebo Cenníku.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovaní služieb - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špecifikovanej
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa.

Ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy O poskytovaní verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveň
dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovani verejných služieb (v zneni všetkých jej dodatkov, zmien a doplnení uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovaných Služieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).

V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy O poskytovani verejných služieb, ktorá v zmysle príslušných
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočností (vrátane skutočností uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po
uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastník užíval na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní
verejných služieb.

V prípade, ak k uzavretiu tejto Zmluvy došlo v zmysle zákona Č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomového predaja alebo (ii) na diaľku na základe
telefonickej objednávky Účastníka, s doručovanim prostredníctvom kuriéra, a teda bez súčasnej prítomnosti Podniku a Účastníka, je Účastnik, ktorý je fyzickou osobou a ktorý si Služby podľa tejto Zmluvy neobjednal
pre účely vykon u svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní od jej uzavretia a to ( i) v prípade, ak Účastník súčasne využil ponuku Podniku
na kúpu zfavneného mobilného telefónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na príslušnom tlačive Podniku spolu s vrátením kompletného a nepoškodeného mobilného telefónu v
originálnom balení v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spolu so SIM kartou, a (ii) v prípade, ak Účastník nevyužil ponuku Podniku na kúpu zľavneného mobilného telefónu, je oprávnený
od tejto Zmluvy odstúpil' osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste alebo doručením písomného prejavu vôle Účastnika odstúpil' od tejto Zmluvy na adresu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825
13 Bratislava, spolu so SIM kartou. V prípade, ak Účastník využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zľavneného mobilného telefónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou prešiel z užívania
služieb Easy na mesačný program služieb podľa tejto Zmluvy, Podnik bude Účastníkovi ďalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať pôvodný program služieb, ktorý využíval na základe pôvodnej Zmluvy. Odstúpenie
od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu.

Slovak Telekom dôverné
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·.....~ ..
VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNíKA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom
Účastníka alebo na základe zákona alebo na zá lade rozhodnutia štátneho orgánu.

BR.
tcl,'(' 1-1c 1/ ";t. 9, or. 201-<-

v....................... ,dna ....."/7
/7'<--R /."

Špecláln'a zakfadná škola

v zastúpení

Bfigh
v Lozorne, dňa 29. mája 2012 LoS;'

č.p,
1<:0, ~.

Slovak Teleko ,a.s.

v zastúpení
Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický
areál Westpoint D2, Lozorno, IČO: 35879157

Slovak Telekom dôverné
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