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Zmluva o poskytovaní verejných služíeb
uzavretá podl'a zákona č. 35U201 ň Z.z. o elekíronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,Zmluva") medzi:

evidenčné čislo Zmlu'

PODNIK:
'.' Obchodné
"r'!':r'ř'rsArsX""""""""' ""' ""

' menO""""S';d'-,0, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Braíislava

(d'alej len ,,Podnik") a
tJCASTNiK - PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL::

l,"""Ogc-hoiěiné meno / názov: "I '- I: ?? ?l ? ', Mestská informačná kancelária Poprad

l,"" S;CIIO / mies'ío podn'lk'aríl'al'

Námesíie sv. Egídia 43/86,
05801 Poprad

Regisíer, čislo zápisu podnikatel'a:
IC,O:

IČ pre DPH:

42381193

o

'K ;í"Íra 'kÍ';mTeÍ'.""č Í;Í:Í-r;á'v o í'Í-';"'ffitel. Č. v pevnej sieti):

z:astúpený: ('meno',"'p'riezvÍěŘoÍ
zástupcu

(d'alej len ,,Účasíník")
ADRESA ZASIELANIA PISOMNÝCH LISTÍN

'Óbchodné" men'o',""n.ázo'v"7
meno, priezvisko: <.XJ1..««.

Ulica, súp
čislo:

Mestská informačná kancelária Poprad,

Námesíie sv Egídia 43/86

PSč: l 05801

Obec: '? Poprad

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčíovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je nasledovné:
Od: 01 . kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)

Do: najbližšieho 31 . kalendárneho dňa v mesiaci (vráíane)

SPóSOB FAKTURÁCIE:

€ Elektronická forma fakh:iry (d'alej len "EF") '? Poskyíovanie EF na Iníernetovej síránke Podniku

Áno' €Nie

Číslo pre SMS noti'íikácie o vyhotoveni EF:

E-mail pre zasielanie EF:

€ Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných lisíín)
€ Spoločná faktúra s telefónnym čislom:"
Suhlasim s poskyíovanim EF podla Vseobecnych podmienok a Cennika a zaroven a suhlasim s poskytovanim EF prosírednicívom imerneíu

sprístupnenim na Internetovej stránke Podniku? -beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zár6veň' zasiela EF na mnou určenú e-mailovú
adresu, a že v prípade posk%vania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná pisomne vyhoíovená fakh:ira.

"Spoločná faktúra zasielaná v papierovej forme obsahuje'základnú úroveň rozpísaných 'fakíúr súhrnne za všeíky fakturované Služby, pričom
rozpis pre každú Službu zvlášť 6ude spristupňovaný na Internetovej stránke Podniku.
SIM KARTA:

', Telefónne čislo: ??€'S.='t?:
Dáíumaktivácie:

'V'e;ejr'WÍ"Íe'í6'fón'n'aslužba:

0910890

l SIM karta č.:

': 21.1.2019
GSM/UMTS

PROGRAM

SLtJŽlEB:

- správnu možnosť označíe križikom
Slovak Telekom - Citlivé
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SLUŽBY:
€ Euro Roaming
€ Smarť Roaming
€'í'yaja č.1 +421

[g Elekíronický účet
e-mail:

heslo:

Č. 2 *421
č 3 *421

I:X Identifikácia volajúceho účasínika
(CL.lP)

[1] Obmedzenie ideníifik. volajúceho
(CLIR)

.

€ Podrobný výpis'Í
[] Podrobný výpis na Iníernete
€ Prisíup na iníernet
€ Interneí v mobile 100
€ Internet v mobile 500

€ Zlaíé čislo
€ Sírieborné čislo

€ Balíček

€ Blokovanie medzin.hovorov

€ Sponzor3č. 1 +421

€ Nezverejríenie v zozname

č 2 +421
č. 3 +42'l
č. 4 +421
č. 5 +421

účasíníkov2'
€ Zrušenie EASY

[] Zrušenie služby dobi Easy
cez SMS

€ Neobmedzený Interneí v mobile
€ Výhodné volania do zahraničia

€ Presun vol'ných minCí

€ Účeí v anglickom jazyku

[x iné: Iníerneí v mob 200 neob
[1] iné:
€ iné:

€ Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v íelefónnom zozname a informačnej službe2)
IE Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v telefónnom zozname a iríformačnej službe2)
Pozn.:

1) Podnik poskyíne Účastníkovi, kforý podpisom Zmluvy uzaívára s Podnikom prvú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb poskytovaných

prostrednictvom mobilnej siete Podniku, 100% zl'avu z ceny poplaíku za službu Podrobný výpis v elekíronickej forme poskytovaný mesačne
(d'alej len ,,Podrobný výpis") a ío počas prvých íroch zúčíovacich období po akíivácii SIM karty špecifikovanej v íejío prilohe Po uplynuíí

uvedenej
doby bude služba Podrobný výpis Účastnikovi poskyíovaná za cenu podl'a plaíného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku
(d'alej len ,,Cenník").
Účastník má nárok na poskytnuíie bezplaíného Podrobného výpisu počas prvých troch zúčíovacich období zdarma " € áno C nie
2) Informácia o možnosti zverejňovania údajov v telefónnom zozname a informačnej službe:

Účasíník vere)ríej íelefónnej služby má právo zapísaí' sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom)

a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojich údajov poskyíovatel'om informačných služieb o íelefónnych číslach alebo
telefónnych zoznamov, a {o v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastnikovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v' rozsahu: i) meno,
priezvisko a adresa trvalého pobyíu v prípade fyzickej osoby - nepodnikatel'a, ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby podnikatel'a, iii) obchodné meno alebo názov a sídlo v pripade právnickej osoby. V prípade osobiínej dohody s Podnikom móžu byť

v zoznai'ne a informačnej službe Podniku zverejnené aj d'alšie údaje určené Účasíníkom, ak sú relevantné na účely íelefónneho zoznamu V
prípade žiadosti o zveíejnenie údajov Účastnik zároveň berie na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach
spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich podmienky zverejňovania údajov účasínikov v íelefónnom

z.ozname a informačných službách.

3) Účastnik berie na vedomie a súhlasi s tým, ze volania uskutočnené prosírednicívom SIM karíy s programom Disney kolekcia alebo program
Služieb Fix s íelefónnym číslom uvedeným v časíi Služby - Sponzor (d'alej len ,,Disney SIM karta" a ,,Fix SIM k:aíta")) na íelefónne Thíslo
Účasíníka uvedené v'záhlavi tejto Zmluv:,í (tabul'ka SIM kaía) budú uskuíočnené na Účeí volaného, t j. l?Jčasínika, a'ío v pripade, ak na
karte alebo Fix SIM karte klesne kredií pod O,20 €. Volania budú spoplaínené podl'a podmienok uvedených pre službu Sponzor
vDisney
CenníkuSIMplaínom
v č:.ase uskutočnenia volania. Účastnik d'alej berie na vedomÍe a súhlasí 's tým, 'že informácia o poklese krediíu pod O,20 €
na Disney 'SIM karíe alebo Fix SIM kaite, mu bude oznámená prostrednícívom noíifikačnej sÍns až po ukončení volania uskutočneného na
jeho účet pri poklese krediíu pod vyššie uvedenú hodnotu.
MOBILNÝ TELEFÓN:

?Typ-m'o'6Í:něÍj-o-"'-""-""-"l J"'-"- ""'-"""-"""'-""""'-"""-"-'-"""""'-""-""-"-"""-"'-"'?r,-"-"Vý-ro6'ň'é'Eí-sío'

íeÍefónu: 1.2..'-" ?Z.:':':?'l?: 1, . íelefónu:

i ' (IMEI):

VYHLÁSENIE LJČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTuPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie

verejných služieb (d'alej aj len 'Všeobecné podmienky"), s osobiínými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, kíoré požadujem
aktivovať (d'alej len ,,osobitné podmienky") a Cenníkom , kíoré sa ako neoddeliíel'né súčasíi {e'){o Zmluvy zavázujem dodržiavaí'. Svojim
podpisom poívrdzujem (i) prevzaíie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyššie špecifikovanei SIM karty, (ii) že si
zí'vázne objednávam v tejto Zmluve špecifikované služby Podniku (d'alej aj len .,Služby"). (iii) že sa zavázujem riadne a včas plnií' všíjky
z íejío Zmluvy, dodaíkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobiíných podmienok, najmá riadne a včas platR' cenu
zapovinnosíi
aktiváciu'vyplývajúce
a 'poskytovani'
e Služieb,'(iv) ak som ako Účastník prešÍel z'užívania služby Easay na užívanie posíapaidových služieb 'Podniku s
ponechaním si SIM karty a telefónneho čísla, disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako %e bližsie specifikovaná v
íabulke podlaa tejío Zmluvy, kíorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskyíovania služby Easy. Ak som si touío Zmluvou aktivoval niekforý
z programov Služieb iTariff, beriem na vedomie a si:ihlasim s lým, že k programom Služieb iTariff nie je možné súčasne aktivovať a využívať
inú dáíovú službu podl'a aktuálnej ponuky Podniku (najmá službu web'n'walk, BlackBerry Iníerneí Email atd'.) a ani využívať zdiel'anie dái
služby Mobilný iníernet
Zmluva nadobúda plaínosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčiíú. Zmluvu je možné
meniť niektorým zo spósobov uvedených v tej'ío Zmluve, Všeobecnýc'h podmienkach alebo Cenníku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení
dóvodov
podsíatnej zmeny zmluvných podmienok tak, ze tieto d5vody sÚ obsahom časíi Všeobecných podmienok pre poskyíovanie vereiííých
služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.
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SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude použivat' údaje o Účastnikovi za podmienok uvedených vo Podmienkach spracúvania
osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov (d'alej len ,,Podmienky") a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky
spi'acúvania údajov o Účastnikovi sú bližšie špecifikované v Podmienkach. Ak móže Účasíník zamedziť, aby sa jeho údaje použivali na určité

úáely, Účasínik 'm6že kedykol'vek Podniku oznámiť, ze si neželá takéto použivanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov
Účasínika udelenie súhlasu, móže Účasínik takýto súhlas kedykol'vek odvolať, v prípade, ze ho udelil.- Účastnik móže Podnik kedykol'vek

požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú Viac informácii o použivani údajov možno nájst' na www telekom.sk

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskyíovania Služieb je územie Slovenskej republiky podl'a špecifikácie obsiahnuíej

vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je síanovená Cenníkom.

[1] 'áno « 'nie Zmluvné sírany sa zároveíi dohodli, ze ku dňu uzavretia íejío Zmluvy sa v plnom rozsahu ruši plaínosť a účinnosť Zmluvy

-Služba Iníerníj Nonstop uzavretej vo vzt'ahu k víyíššie špecifikovanej SIM kaíte medzi zmluvnými síranami dňa

V pripade, ak Účasínik pred uzav'reíím íejío Zm:uvy využival Služby Podniku prosírednicívom vyššie špecifikovanej SIM kaíy na základe

póvodnej Zmluvy, zmluvné strany sa týmto zároveň dohodli, že póvodná Zmluva (v znení všeíkých jej dodaíkov, zmien a doplnení
uzaívorených či ož v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touío Zmluvou. Zánikom póvodnej Zmluvy však nezanikajú
nároky zmluvných sírán už vzniknuíé z póvodnej Zmluvy, kíoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmá právo Podniku na úhradu Služieb

poskytnuíých Účasíníkovi na základe pí5vodnej Zmluvy, ako aj právo Účasínika reklamovat' správnost' úhrady alebo kvaliíu poskytovaných

Služieb na základe póvodnej Zmluvy za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).

Ak Účasíník pred uzavretím íejío Zmluvy využíval Služby' Podniku prosírednícívom vyššie špecifikovanej SIM kaiiy na základe póvodnej
dpis« zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosíi
Zmluvy, kíorá v zmysle prislušných právnych predpisov
(vráíane skutočnosíi uvedených v íejío Zmluve), Úča:
Účasínik berie na vedomie a súhlasi s íým, že Podnik móže po uzavreíi t4o.Zi'nluvy
odovzdať Účasfníkovi do užívania rovnakú SIM'kadu vyššie špecifikovarn) spolu s rovnakým prideleným íelefónnym číslom, kíoré Účasínik
užival na základe póvodnej Zmluvy.

Účastník berie na vedomie, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 53U2012 o roamingu vo veí'ejných mobilných

komunikačných .sieí'ach v rámci Únie má Účasíník možnosť zvoliť si 'alternatívneho poskytov:atel'a roamingu iného ako je PodnÍk'bez poplaíkov

alebo sankcÍe. Účastnik podpisom íejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o možnosti podl'a predchádzajúcej veiy informovaný. Účastnik d'alej betie
na vedomie, ze ak si zvolí alíernatívneho poskytovaíel'a roamingu, poskyíovanie služieb roamingu sa riadi podmienkami dohodnuíými medzi

Účastnikom a nim zvoleným altemativnym poskytovatel'om roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom alternativnym poskytova!elaom
roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.

NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY: Podnik neodvolatel'ne navrhuje Účasíníkovi, kforý nie je spoírebiíel'om, uzavreíie

rozhodcovskej zmluvy vo Torme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znenl (d'alej ,,RZ"): ,,Podnik a IJčasíník sa dohodli, že všetky spory,
kíoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pted Síálym rozhodcovským súdom Slovenskej

bankovej asociácie (d'alej ,,RS") jedným rozhodcom, a {o podl'a Šíaíútu a Rokovacieho poriadku R'S. Rozhodnutie'RS bude pre Podnik
a Účasíníka závázné' Účasínik má prá:vo odstúpií' od íejío RZ, a {o písomne do 30 dni odo dria jej uzatvorenia. Účastník berie na vedomie, že
nie je povinný prijať predložený návrh na uzavreíie RZ a ak tenío návrh neprijme, spory' medzi Účastníkom a Podnikom vyplývajúce
z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podl'a osobiíných právnych predpisov. Prijatím návrhu na uzavretie
RZ ríie-je doíknuté právo Účastnika alebo Podniku predložiť spor týkajúci sa Platobných' služieb PodnÍku n'a rozhodnuíie všeobecnému súdu.
Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Účastnik už podal žalobu na RS, pretoze po začati rozhodcovského konania nemožno v tej isÝej veci
konať a rozhodovaí' na všeobecnom súde. Účasíník, kíorý je spoírebitel'om'svojm podpisom potvrdzuje, že mu Podnik predložil neodvolaíel'ný

návrh na uzavreíie spoírebiíel'skej rozhodcovskej zmluvy (,,SRZ") v súvislosti s Platobnými službami Podniku a poučil ho o jeho právach
v rozsahu zákona o spoírebitel'skom rozhodcovskom konaní. Učastnik uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy bud' vo

forme
rozhodcovskej doložky v pripade Účastnika, kíorý nie je spoÝrebitel'om, alebo vo forme SRZ v pripade Účastníka - spoÍrebitel'a, prijima:
€ áno [x nie
VYHLÁSENIE ZASTUPCU LJČASTNíKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného
splnomocnenia s úradne overeríým podpisom Účastnika alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu
"'í

V Lozorne, dňa 2'l.OL20l9
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Slovak Telekom, e.s.

V zasíúpeni: Ingram Micro Slovakia, s.r.o, so sídlom Logistický
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Účastník "-==? ??'? '- :".i..'

areái V'/estpojnt D2, Lozorno, IČO' 35 879 157
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