
/
T
Kúpna zmluva

as

Kód ob1ednávky:
Kód účastnika:
Kód adresáía:

Kód tlačiva:

i.íz:szíaga«sío
2403535000
2403535001

818

uzaívoíená medzi podnikom ako píedávajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28. 817 62 Bíeíislava, IčO: 35 763 469, Ič DPH: SK2020273893, zapisaným v obchodííom íegisííi vedenom píi Okíesnom
súde Bíaíislava 1, oddiel: Sa, vložka čislo: 208UB (d'alej len ,Podnik"), a účasíníkom ako kupujúcim (ďalej leíí ..Kúpna zmluvaa).

PODNIK

(d'alej len "Podnik") a
KUPUJÚCI

(d'alej len "Kupujúci")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN /ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA /SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Lucia Pitoriáková

iUlica: l
jObec: I
iTelefón: I

1
l
l
l

l
r

jOrientačné čislo:
?

púpisné čislo: l

C.OP/Pasu: -

TABUL:KA č. 1

Na položky označené " sa neuplatňuje DPH
1) PREDMETKúPNEJZMLUVY:PíedávajúcisazavázujedodaťKupujúcemuíovaíuvedenývíabul'keč.1.Kupujúcisazav;izujeíovaíodpíedávajúcehopíevziaťauhíadiťkúpnucenu.

Počeí zaíiadeni je uvedený v Tabuíke č.1 a je uíčený počíom uvedených pokížiek. Kupuj)ci sa zevězuje zaíiadenia podía predchádzaiúcej veíy od píedávajúceho yxevziať a ulvadií' za všeíky
píedmelné zaíiaaenia kúpnu cenu. Kúpna cena za jedno zar?adenie podía díuhu %e uvedená v čaíJi Plaínosť ceny Tabuíky č. í.

2) Osobiíné usíanovenia
a) Kúpna zmluva sa íiadi Všeobecnými podmienkami píe poskylovaííie veíe%ných služieb (ďalel len ,Všeobecné podmienky"), Obchodnými podmienkami na píedai e ííáiom koncových

zaíiadení, píipadne ďalšimi osobiínými podmienkami vydanými Podnikom a upíavuj)cimi podmienky píe poskyíovanie služieb poskyíovaných na základe íejto kúpnej zmluvy Iďalej leíí
..Osobiíné podmienky"). ak nie je doííodnuíé inak. Svojím podípisom potvídzujem (i) píevzalie Všeobecných podmienok, Osobiíných podmienok. (ii) ze si závázne objednávam v íejío zmluve
špecifikovaný píedmel kúpy, (Ůi) že sa zavšzujem íiadne a včas plniť všííky povinnosíi vyplývajúce zo Kúpnej zmluvy, dodaíkov k nej, Všeobecných podmienok, Osobiíných podmienok,
naimá íiadne a včas plaíiť dohodnuíé ceny.
Kupujúci nadobúda vlasínícívo k zaíiadeniu dňom jeho píevzaíia a uívadenia kúpnej ceny v zmysle íabulky č. í. ak nie je dohodnuíé inak.
Tovar bude Kupujúcemu doíučený kuíiéískou službou na adíesu uvedenú v íejío zmluve. Kupujúci uhíadí kúpnu cenu Pí: píevzali lovaíu od kunéía (dobieíka), ak nie je dohodnuíé, že
kúpna cena bude' vyúčíovaná vo lakíúíe za íelekomunikačné služby. Píi píebeíaní íovaíu je Kupujúci alebo jeho zásíupca povinííý píeukázať svoju íoíožnosí'. Píi domčeni zaíiadenia je
Kupujúci povinný uhíadil' poplaíok za doíučeni VO výske uvedenej v íabuíke č. í.

d) Píedávajúci neposkyíuje dodaíočnú výmenu zakúpenéha íovaíu, s výnimkou uplaínenia náíoku za vady podl'a § 436 a nasl. Obchodného zákonníka a § 622 a nasl. Občianskeho
zákonníka.

b)
c)

3) Spíacúvanieosobnýchúdaiov:PodnikbudepouživaťúdajeoúčasínikovizapodníienokuvedenýchvPod.mienkachspracíívaniaosobných,píevádzkovýchalokalizačnýchúdaiovvPodniku(ďalej
lean -,,řod*ienky:)-aav pílsluÁných píávnych predpisoch. Rozsah. účel a podm?enky spíaííívania údajov o Účasínikovi 'íú bližšie špecilikované v Podmienkach. Ak m6že'l:Ičasíník zamedzi( aby sa
íeho údaje používali na uíčiíé' ůčely. Úí'aslnik móže kedykoívek Podniku oznámiť, 'ze si neželá íakí:ío použivanie jeho iídajov. Ak je podmienkou spíacúvania údajov Účasínika udelíinie súhlasu.
amóže ÚgasÍník lakýío sůhlas kedyítol'vek odvolať, ak ho'udelil. Účaslnik m6že Podnik kedykol'vek pož?adaí o iníoímáciu, ako sa jeho údaje použivajú. Viac iníoímácií o použivani i)dajov možno
n4jsť na www.íelek0m.Sk.
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Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obcí'Íodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIC: 2020273893, IC pre DPH: SK2020273893

Kód oredaicu: BO TA/ LA Specialist 23282 }Kód tlačiya: 818
Zasíúpený: Katarína Stoláriková

Obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia, Námestie sv. Egídia 43/86, 05801
Poprad 1

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
E-mail: infopp@msupoprad.sk Telefón: 0904387

IčO: 42381193 IDlč: l IČ pre DPH:

AKCIA: 2018 - Tel*fonovanie - Predaj KZ - Skupina 1 
Gigaset C530 - predaj
číslozmluvy: ' Adresaumiestnenia:Námesíiesv.Egidia43/86,0580lPoprad
9917989501

č íslo zmluvy: Koníakíná osoba: Silvia Bujňáková Telefón: 05216186
9917989501 Adresa doručenia' Námesíie sv. Egidia 43f86, 0580al Poprad
Názov Platnost'ceny CenasDPH Splatnost'
Gigaset C530 Pre volacie píogramy skupina 1 ň 9,90 EUR jednorazovo/v hotovosti

pri doručení
Zmluvná pokuta za Gigaset C530 Pre volacie píogramy skupina 1 30,00 EUR lednorazovo '
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Slovak Telekona. a.s.
8ajkalsk.a 28
8'762Bíatislava

Slovak Telekom, a.s. v zasJpení
Kaíaíína Síoláriková
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Me8tška iníormací'ia I<arce:aíia ? Op:aa
sv. Egi(iia 43/86,Mr.,sv. Egi(!ia> -ý Oa8 0'í Pcpí

42/381 193,/»lč:
(D *"';'058'0'í7c;,ía'<í'
Ič0: Á2/381 193,/»lč: 20240')737;'T;l'./Fax: *Q'1-52'77 5' -'Ao-'a

Firma I rp?jezvisko zákazníka
Mesíská informačná 'Popíad, píispevková organizácia
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