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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavreté podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorš!ch predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi

• •
ST-C

Evidenčné člslo zmluvy .

PODNIK

Obchodné meno
Sídlo / adresa
Zapisaný
ICO
Zastúpený

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného s lidu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
1 2020273893
3S 763 469
1 DIC

I Kód predajcu:

Janette Berkanová, obchodný reprezentant

1 IC pre DPH
f 04.BA.TMSK.BERKANOVA.JANETTE

1 SK2020273893
1 Kód tlačiva:
1 196

1

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

Obchodné meno f názov
Sídlo/ miesto podníkania
Register, čislo zápisu podnikateľa
ICO
Zastúpený
. .)
(ďalcJ len Učastnik

DEUS
Kýčorského 5,811 05 Bratislava. Staré Mesto

45736359

MARTIN ZBUDILA,

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍ
Obchodnó meno alebo názov
Ulica, slip. čislo

Kýčerského 5

I DIC

1.

DEUS
Obec

Bratislava � Staré Mesto

I IC pre DPH

PS

SPÔSOB FAKTURÁCIE:

Posky!ovanie elektronickej formy faktúry (ďalej len �EF") na Internetovej stránke Podniku
Nie
Zasielanie na emailovll adresu

SIMKARTA
Telefónne čislo
Dátum aktivácie

903411730
14. decembra 2012

Verejná lelefónna služba

GSM/UMTS

AKTIVOVANÉ SLUŽBY

/ Voľné minúty
Balik: Nekonečno SR
/ Dátové služby
Služba: Neobmedzený internet v mobile

Ano

Notifikačné čislo
SIM karta é.
Zúčtovacie obdobie je
jednomesačné
Program služieb

,/ CLIR

/ Povolenie medzinárodných hovorov

,/ CLIP

/ Jazyk účtu
Jazyk: SJ
/ Notif. SMS o vystavení faktúry
/ Notif. SMS o úhrade faktúry

811 05

8942102480005845777

Od: 8. diía mesiaca vrátane

Do: 7. dila mesiaca vrátane

BIZNIS STAR 3
,/ MMS

I Kontrola dát
Limit: 60 EUR
Notifikácia: so•;,

7 Liadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačneí službe2>

I Liadam o NEZVEREJNENIE údaJov v zozname účaslnikov a informačnej službe2}
Pozn..
2) Informácia o možnosti zverejňovania Udajov v zozname Učastnikov a lnronnačncj službe:
Účastnik verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho z.oznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom inrormačných služielJ
o telefónnych člslach 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 trv,11ého pobytu v prípade fyzickej osoby nepodnikatera, ii) obchodné meno a mieslo podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, iii) obchOdné meno alebo názov a sídlo v pripade právnickej osoby. V prípade osobitnej dohody s Podnikom móiu byť v zozname a infonnačneJ
službe Podniku zverejnené aí ďalšie údaje určené Účastnlkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a sllhlasf s podmienkarrn zvereinenia
uvedeným! v príslušnej čas!i VSeobecnYch podmienok, uprnvujúceí podmienky zverej1�ovania údaíov účastnikov v telefónnom zozname a infonnačnYch službách,

MOBILNÝ TELEFÓN

1 Typ mobilného telefónu:

1 VYrobné čisto (IMEI):

j HTC Oesire X

1 358835047478539

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 „osobitné podmienky") a Cennikom . ktoré sa ako neoddeliteľné sútasti tejto
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cennika a vyššie špecifikovanej SIM karty (ii) že sí záväzne objednávam v teito Zmluve
špecifikované sluiby Podniku (ďalej aj len PSlužby"), (1ii) že sa zaväzujem riadne a vtas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok. najma
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastnik prešiel z užívania služby Easy na uživanie postpaidových služieb Podniku s ponechanim si SIM karty a telefónneho éisla.
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je blizšie špecifikovaná v tabulke podľa tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdané] Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlasim s poskytovaním Elektronickej formy faktúry (ďalej len EF} podľa Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň a súhlasim s poskytovaním EF prostrednictvom internetu spristupnenim na intemetoveJ stránke
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveri zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa 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 te;to Zmluve.
Všeobecných podmienkach alebo Cenníku.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku driu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruši platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovaní služieb - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špeofikovanej
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa
Ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostrednictvom vyššie špecifikovanej SlM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveri
dohodli, ie 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 nahréldza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb však nezaníkajú nélroky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (naJmá právo
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastnikovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovanYch Sluiieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejnYch sluiieb za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).
V prípade, ak Účastník pred lJZavretim tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktorá v zmysle pri slušných
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane skutočnosti uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým. že Podrnk môže po
uzavretí teito Zmluvy odovzdať Účastnikovi do uživania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakYm prideleným telefónnym čislom, ktoré Účastník užíval na základe pôvodne) zmluvy o poskytovaní
verejných služieb.
VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak je Účastník zastúpený}: Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na útet Účastníka na základe písomného splnomocnerua s úradne overeným podpisom
Utastnika alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štätneho orgä:nu.

S;,
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\/ Bcalis!ave dňa 1A 8'ÉťW22.Qra fo___________________
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Dodatok

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

uzavret'y' podľa zákona č. 351/2011 z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
t. č. 903411730, SIM karta č. 8942102480005845777
{ďalej len "Dodatok")

• •
ST-C

PODNIK

Slovak lelekom, a.s.
Karadžičova10, 82513 Bratislava

Obchodné meno
Sidlo/ adresa
Zaplsaný
C
I O

1

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,vložka člslo 2081/B
1 C
I pre DPH
1 2020273893
1 DIC
35 763 469
f 04.BA.TMSK.BERKANOVA.JANETTE
Janette Berkanovä,obchodný reprezentant
I Kód predajcu:

1

1 SK2020273893
1 Kód tlačiva:
1 192

1

1

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno/ názov
Sidlo/ miesto podníkania
Register, čislo zápisu podmkatera
ICO
Zas!Upený
(ďate1 len Učastn1k )

..

DEUS
Kýéerskóho 5,811 05 Bratislava -Staré Mesto
45736359
MARTIN ZBUOILA

1 DIC

1.

..•.

1 IC pre DPH

1

TABUĽKA Č.1
Program služieb·
T yp MT/Oátové zanadenic
Maximálna ktipna cena za MT/Dátové zariadenie
Doba viazanosti:
Zmluvná pokuta:

BI Z NI S STAR 3
HTCOesire X
1,00 €
24 mesiacov
414,92 €

Aktivačný poplatok:
Výrobné číslo (IMEI/EUI)

0,02 €
358835047478539

Minimálny program Služieb

BIZNIS STAR 3

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým saZmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t.čJSIM karte s číslom uvedením v záhlavi tohto Dodatku menl a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku{ďalej len�Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 lohlo Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví !ohlo Dodalku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať
(ďalej len "SIM karta") s tým, že Účaslnlk je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom.
Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej len .Všeobecné podmienky"), Cennlkom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len
„Cenník") a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administrativny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretim
tohto Dodatku kZmluve, aIo vo výške3,98 € s DPH (ďalej len„Administratlvny poplatok"). pričomAdministratívny poplatok budeÚčastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom
a doruéeneJÚčastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak: Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok
(i) súčasne s aktiváciou novejSIM karty, kedy sa účtuje pri slušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účluje poplatok za prechod v súlade
s Cenníkom. Účastník podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na
www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku. ktorá ju v budúcnosti nahradi a na predajných miestach Podniku,

c)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zľavneného mobilného telefónu, ktorý je bližšie špecifikovaný v labulke č. 1 (ďalej len "MT"). Účastnlk berie na vedomie, žeMT je v čase jeho predaja
Účastnlkovi zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po uplynuli doby viazanosti podľa tohlo Dodalku a po uhradení poplatku
podľa platného Cenníka Podniku. Účastnlk svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovanéhoMT;

d)

Podnik a Účastnik sa dohodli. že pri označovaní programov služieb Biznis Star môžu byť v ich názve namiesto hviezdičiek alternatívne použité aj čislovky zodpovedajúce počtu hvíezdič1ek pris!ušneJ
úrovne programu služieb, t.j. Biznis Star 1 pre Biznis Star\ Biznis Star 2 pre Biznis Star0 Bíznis Star 3 pre Biznis Star0 Biznis Star 4 pre Biznis Star.... a Biznis Star 5 pre Biznis Star.....

2.

Účastnlk sa zaväzuje, že po dobuviazanosti uvedenú v labulke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len.doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konania a ani
neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka: za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa prilom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo slrany Účaslníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty. ako aj odslúpenie Účaslníka od
Zmluvy z iného dôvodu. než je porušenie povinností na strane Podniku. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v záhlavi tohtoDodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programuSlužieb na programSlužieb iTariff, okrem prípadu. ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programuSlužiebJľariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavl tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Služieb na program Služieb Podľa seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podľa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom.Podnik a Účastník sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosťÚčastníka o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohtoDodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohľadom na predmet plnenia uvedený v bode1 tohlo Dodatku. osobitne s ohľadom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zľavneného MT podľa bodu1 písm. c) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zľavu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastník dohodil. že po dobu
viazanosti uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku Účastnfk nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom. a.s.. Účastník zároveň bene na vedomie a
súhlasí s tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s t'y'mto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá v'y'ška zľavy z kúpnej cenyMT je odlišná v závislosti od zvoleného programuSlužieb. Účastnik sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku,

4.

V prípade porušenia závazku Účastni ka uvedeného v bode 1 písm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku. Je
Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v labulke č.1.V pripade žiadosti Účaslnlka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokula podľa
predchádzajúcej vety splatná okamihom doručenia žiadosti o vypojenieSIM karty z prevádzky Podniku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinn'y' dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú. a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. ktorá sa v
pripade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadostiÚčastnfka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi poskytovanieSlužieb
vypl'y'vajúceho z príslušných právnych predpisov aleboVšeobecných podmienok, automaticky predÍži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia poskytovaniaSlužieb
Podniku. V prípade. ak po uplynuli doby viazanosti podľa predchádzajúcej vety tohto boduDodatkuÚčastni k pokračuje vo využivani Služieb, t.j, ak nedošlo k ukončeniuZmluvy niektorým zo spôsobov
ukončenia Zmluvy ku dňu uplynutia doby viazanosti, Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním uveden'y'm v bode 3 tohto Dodatku.
ako aj všetky Sluzby akl1vované vo vzťahu k SIM karte popri Službách v rámci dohodnutého programu Služieb budú Účastníkovi poskytované na základeZmluvy na dobu neurčitú za šlandardných
podmienok spoplatňovania t'y'chto Služieb podľa platného Cenníka, ak nebolo zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávneny ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak. že k základu dane {cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

7.

Tento Dodatok tvori neoddehteínú súčasť Zmluvy.

,

Slovak Telekom dôverné

•,
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