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Kód objednávky:

Kúpna zmluva

Kód účasíníka:
Kód adresáta:
Kód ílačiva:

1.123211454419
zíoasssooo
2403535001
818

uza{voíeííá medzi podnikom ako píedáva%úcim: Slovak Telekom. a. s., Bajkalská 28. 817 62 Bíaíislava, IčO: 35 763 469, Ič DPH: SK2020273893, zapisaným v obchodnom íegisíri vedenom pri Okíesnom
súde Bíaíislava 1, oddiel: Sa, vložka čislo: 208'llB (ďalej mn ,Podnik"), a ůčasínikom ako kupuj)cim (ďalej len ,,Kúpna zmluva").

PODNIK

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodriý regÍster Okresného súdu BrětÍslava 1, oddiel

Slovak Telekom a.s.

Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIC:2020273893, IC pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:

BO TAI LA Specíalist 23282 i Kód tlačiva: 818

ZasíÚpený:
(d'alej len "Podnik") a

Katarína Stoláriková

KUPUJÚCI
Obchodné meno /

Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia, Námestie sv. Egídia 43/86, 0580I
Poprad 1

Sídlo podnikania:
Regisíer, číslo zápisu
podnikatel'a:
E-mail:

infopp@rnsupoprad.sk

Telefón:

IČO:

4238íl93 IDIč: l

IČ pre DPH:

(d'alej len "Kupujúci")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN /ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA /SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:
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Lucia Pitoriáková
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ISúpisné čislo: i
.OP / Pasu:
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TABUI:KA č. 1

AKCIA: 2018 - Telefonovanie - Predaj KZ - Skupina 1 ' -=

GigasetC530-predaj " o""%'
č íslo zmluvy: Mresa umiestnenia: Námestie sv. Egídia 43/86, 05801 Poprad
9917986991

č íslo zmluvy: Kontakíná osoba: Silvia Bujňáková Telefón: 05216186
99 1 79 8699 1 Adresa doručenia: Námesíie sv. Egidia 43/86, 05801 Poprad
Názov Platnosťceny CenasDPH Splatnost'
Gigaset C530 Pre volacie programy skupina 1 19,90 EUR jednorazovo/v hotovosíi
pri doručeni

Zmluvná pokuta za Gigaset C530 Pre volacie píogramy skupina 1 30,00 EUR jednorazovo "
Na položky označené " sa neuplatňuje DPH
1) PREDMETKÚPNEJZMLUW:Predávaj)cisaZavšzQj)dodaťKupujúcemuíovaíuvedenývíabul'keč.LKupujúcisazavšzujeíovaíodpredávajúcehopíevziaťauhíadiťkúpnucíínu.
Počeí zariadeni je uvedený v Tabuíke č.1 a je určený počíom uvedených položiek. Kupujúci sa zavšzuje zaíiadenia podía predchádzajúcej veíy od píedávajůceho prevziať a uhíadií za všeíky
píedmeíné zaíiadenia kúpííu cenu. Kúpna cena za jedno zaíiadenie podía tkuhu je uvedená v časli Plaíííosť ceny Tabul'ky č. í.
2) Osobiíné usíaííovenia
a) K(ipna zmluva sa íiadi Všeobecnými podmienkami píe poskyíovanie veíejných služieb (ďalej leíí ,Všeobecné podmieííky"), Obchodnými podmienkami na píedaj a nájom koíícových

zaíiadeni, pnpadne ďalšími osobiíným? podmienkami vydanými Podnikom a upíavujúcimi podmienky píe poskytovanie služieb poskyíovaných na základe íejío kí)pnej zmluvy (ďalej len
,,Osobiíné podmienky"), ak nie je dohoíinuíé inak. Svojím podpisom poívídzujem (i) píevzaíie Všeobecných podmieííok, Osobiíných podmienok, (ii) že si záv'ázne objednávam v íejío zmluve

špecifikovaný píedmeí kúpy, I:Í:) že sa zavázujem íiadne a včas plniť všeíky povinnosíi vyplývajúce zo Kůpnej zmluvy, dodalkov k nej, Všeobecných podmienok, Osobiíných podmienok,
najmá íiadne a včas plaíiť dohodnuíé ceny.
Kupuji'ci nadobúda vlasímctvo k zanadeniu dňom jeho píevzaíia a uhíadenia kúpnej ceny v zmysle íabul'ky č. í, ak nie je dohodnuíé inak.

b)

Tovaí bude Kupujúcemu doíučený kuňéískou službou na adíesu uvedenú v íejio zmluve. Kupujúci uhíadi kúpnu cenu píi píevzalí íovaíu od kuíiéía (dobierka), ak nie je dohodnuíé, že
kúpna cena bude vyúčlovaná VO fakíúíe za íelekomunikačné služby. Pí: píebeíani íovaíu je Kupujúci alebo jeho zásíupca povinný píeukázať svolu ioíožnosť. Pí: doíučeni zaíiadenia je
Kupuji)ci povinný uhíadiť poplaíok za doručeni vo výške uvedenej v íabuíke č. í.
d) Píedávajúci neposkyíuje doílaíočnú výmenu zakůpeného íovaíu, s výnimkou uplaínenia ííáíoku za vady podl'a § 436 a nasl. Obchodného ikonííka a § 622 a nasl. Občianskeho
c)

zákoníííka.

3) Spíacúvanieosobnýchůdajov:Podnikbudepouživaíl)dajeoÚčasínikovizapodmienokuvedenýchvPod.mienkachspíacúvaniaosobných,píevádzkovýchalokalizačnýchúdajovvPodniku(ďalej

len ,.Podmieííky") a av píisluÁných píávnych píedpisoch. Rozsah, účel a podm?enky spíací)vania údajov o Účaslnikovi sů bližšie špeciíikované v Podmienkach. Ak može'l)časlnÍk zamedziť, aby sa

leho udale pouzivali na uíciíé ucely ucasímk moze kedykoívek Podniku oznamil ze si nezela íakeío pouzivánie 1eho udalov Ak le podmienkou spíacuvaíua udalov ucaslnika udelenie suhlasu
móže Účaslník íakýío súhlas ksdykol'vek odvolať, ak ho udelil. Ůčasímk móže Podnik kedykol'vek požiadať o iníoímáciu, ako sa %eho údaje použivajíí. Viac infoímácií o použivaní údajov možno
nájsť na www.íekkom.sk.
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Slovak Telekom, a.s. v zastúpeni
Kaíaíina Síoláíiková

isko zákaznika

Mesíská iníoím3éná kancéláíia Poprad, pííspevková oíganizácia
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