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Kúpna zmluva Kódobjednávky: 1-795670806980

Kód účastníka: 1008763600
Kód adresáta: 1008763601

Kód tlačiva: 818

Uzatvorená medzi Podnikom ako PredáVajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, lčo: as zoe +og, lč DpH: sK2020273893, zapisaným v
obchodnom rBgistri Vedenom prl okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 20Bl/B (d,alej |en,,Podnik"), a účastníkom ako kupujúcim (d,aiej |án ,,Kilpna
zmluVa"),

PoDNlK

(d'alej

KUPUJÚcl

(d'alej len "Kupujúci")

šrerurÁnruy GÁN zax Ý zÁs,

TABUuKA č. í

PRED|\4ET KIJPNEJ Z|\,4LUVY: Predávajúci sa zavázuje dodat' Kupujúcemu tovar uvedený v tabul'ke č.1, Kupujúci sa zavázuje tovar od predávajúceho prevziat,
a uhradit'kúpnu cenu.

osobitné ustanovenia

a) KÚpna zmluva sa riadi VŠeobecnými podmienkami pre poskytovanje Verejných služieb (d'alej len,,Všeobecné podmienky"), obchodnými podmienkami na
Predaj a nájom koncových zariadení, prípadne ďalšími osobjtnými podmienkami vydanými Podnikom 

" 
uprrvÚ1,]ciri poámienty pre ioskytovanie služieb

PoskYtovaných na základe_tejto kúpnej zmluvy (ďalej len.,,Osobitné podmienky"), at ňie je dohodnulé inat. Švojím'poopisom powiozulÓm (i) prevzatie
VŠeobecných podmienok, osobitných podmienok, (ii) že si závázne objednávam v te,jto zmiuve špeciíikovaný predmet'krlpy, (iii) že sa zavázulLm riadne a
VČas Plniť VŠetkY Povinnosti vyplývajtice z Krlpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobecných podmiónok, osoultnycrr poamibhoŘ, najmá riadne á včas platit,
dohodnuté ceny,

b) Kupujúci nadobúda VlastnÍctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabulky č. 1, ak nie je dohodnuté inak,
c) Tovar bude KupujÚcemu doruČený kuriérskou službou na adresu uvedenú Vtejto Zmluve a to v |ehote 1O dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy; Podnik

doruČuje Zariadenie v Ča§e od 7:00 do 1 9:00 hod. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka), ak nie je dohodnuté, ie kúpna
cena bude VYÚČtovaná vo Íaktúre za telekomunikačné služby, Pri preberaní tovaru je'Kupujúci alebojeho zástupca povinÁý preukázať svoju totožnost'.

d) Predávajúci nePoskYtuje dodatočnr] Výmenu zakrJpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podl'a § 436 a nasl, obchodného zákonníka a §622 a nasl, občianskeho zákonníka.
PODl\4lENKY AKClE:
a) Akcio!á kúPna cena KZ Podl'a tab. ě, '1 platí za podmienky, že Záujemca na uzavretie a následne uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejných sIužieb (d'alej

len,,Zmluva") alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných sluZien 1O'atei len,,Dodatok"), ktoni,ch predmetom'je p'oskytovanie'v'erejnej teleíónnej
sluŽby prostredníctvom TP alebo prístupu lSDN a zaviaže sa VyužíVat' TP alebó lSDN prístup á zvolený vo|ací program, 

'resp. 
volací balík z ňiektorej zó

skupín tohto cenového Výmeru po_čas 
_doby viazanosti: a) 12 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia TP1; TP2M áleoo tsott pRn a tsoN BRA prístupŮ, b)

12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa Úěinnosti zmeny póvodného volacieho programu na zvolený vo|ací program, c) 12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa
kúpy KZ (v prípade, že k zmene volacieho programu nedochádza).

)é

1)

2)
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Citlivé
ltTiti
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Slovak Telekom, a.s, Bajkalská28,8,l762Bratislava'zapísaný:o-uctrooňý
Sa, vloŽka ČÍslo 208't/B, lČo: 35 763 469, DlČ: 2020273893,1Č pre DPH: sK2o2o273893

kód predaicu: Retail Shop Rep_5652432 lxoo tiaeŇá: glg
ZastúpenÝ: Kruteková, Gabriela

len

obchodné meno /

sídlo podnikania:
Centrumvol'néhočasuKysuckéNovéMesto,Komensxénó

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: Kontaktné tel,č,: o414213294
Co: 378,12840 lč pre DPH:

ATUT, l oNN TUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titu l/Mono/P riezvisko kamila Bendová
Ulica: Súpisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0414213294 č.oPiPm

AKCIA: 2018 - Telefonovanie - Predaj KZ . Skupina 2

9igaset C530 - predaj
Císlo zmluvy:
9930555468

kontaktná osoba: kamila Bendová
Adresa doručenia: Komenského 1163140, 02401

Telefón: 0414213294
Kysucké Nové Mesto

Názov Platnost'ceny Gena s DPH Splatnost'
Gigaset C530 Pre volacie programy skupina 2 9,90 EUR jednorazovo/v

hotovosti pri
doručení

Doúčtovanie ceny za Gigaset C530 Pre volacie programy akup'lna 2 40,00 EUR iednorazovo

Co_1 -A5 lXU Rw K_1 - A5lxz57 2

.l'



c)

ÚČastník sa zavázuje, Že poČas doby Viazanosti nezruší Zm|uvu akýmkol'Vek spósobom, sVýnimkou odstúpenia od Zmluvy podl,aVšeobecných
podmienok.pre poskytovanie,.verejných služieb, ani sa nedopustí takého konania alebo neumožnitaké konanie, na základe ktoré-ho'by Podniku vzniklo
PráVo odstúPiť od ZmluVY, UČastník sa ďalej zavázule, že počas doby viazanosti nepožiada o zmenu zvoleného volacieho programJ, resp. volacieho
balíka na volací program, resp, vo|ací balík s nižším mesačným paušálom, okrem prípadu zmeny medzi volacími programjmi,-resp. vo|acími balíkmi
zaradenými do rovnakej skupiny. Zoznam volacích programov relevantných pre skupinu l je uvedený v nasledujúcom písmene. Zmena na vo1ací program,
resp. voIací balík s vyššim mesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovažuje.
Volacie programy skupina ll,: Uni s Volacím balíkom Uni 120 / Doma Extía / Doma Nekonečno / Biznis Uni s volacím balíkom Uni ,l50 

/ Biznis Slovensko /
Biznis Premium / Biznis |SDN [Jni s Volacím balíkom Uni 200 / Biznis Partner 60 / Biznis Partner 300 / Biznis Partner nonstop / VoiceVPN/Doma Happy
400, Doma Happy NekoneČno/ Doma Happy L/ Doma Happy XL/ Biznis Linka 4O0/ Biznis Linka Premium
z^vpŽoK V|AZANoST|: ÚČastník sazavázuje, Že po dobu Viazanosti v zmysle tejto kúpnej zmiuvy (d'alej len ,,doba Viazanosti"), ktorá sa počíta odo dňa
ÚČinnosti dodatku (d'alej len ,,Rozhodný deň): (i) zotrvá v zmluvnom vzt'ahu s Podnikom vo vzťahu ti sluŽue poskytovanej podlb Zm|uvy, teda nevykoná
ŽiadnY Úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy (d'alej len ,,závázok viazanosti"), pričom porušením závázku'viazánosti jó výpoveď Zmíuvy úeastnikom,
ak VýPovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednane.i doby viazanosti (ďalej len ,,porušánie'závázku viazánosti,,). Dobá
Via.zanosti.plynie iba ?99a,.:.dobY,VyuŽÍvania S|užby v zmysle tejto kúpnej zmluvy. V pťípade prerušenia poskýtovania služby Podniku na základe využitia
Práva Podniku preruŠit' UČastníkovi .poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisoú alebo Všeobecných podmienok, sa doba
Viazanosti automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skUtočňému trvaniu prerušenia póslytovaniá Služby Podniku, kedy dobá via)anosti neplynie.
DoÚČToVANlE CENY: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením závázku viazanosti Vznikne Podniku Voči účastníkovi práVo na doúčtovanie ceny.
DoúČtovanie ceny_predstavuje pauŠa|izovánŮ náhradu Škody spósobenej Podniku v dósledku porušenia záVázku Viazanosti vzhladom na benefity, ktoié
Podnik poskyto| UČastníkovi na základe tejto kúpnej zmluvy. Benefitmi pod|'a tejto kúpnej zmluvy sa rozumie súčet Všetkých zliav zceny KZ (rozdiei medzi
neakciovou a akciovou kúpnou cenou tohto KZ uvedenou v Cenníku).
Základpre doúČtovanie ceny za poruŠenie závázku viazanosti tejto služby, ktorá zohl'adňuje Beneíity poskytnuté ťJčastníkovi podl'a tejto kúpnej zmluvy, je
vo výŠke určenej V tejto kúpnej zmluve (d'a|ej len ,,Základ pre výpočet"). Vyfakturovaná suma pre doúčtovanie ceny bu'de vypóčitaná póora nizsie
uvedeného vzorca, ktoný Výjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa ukónčenia Zmluvy a|ebo prerušenia
poskytovania SIužieb v dósIedku porušenia závázku viazanostiI
Vyfakturovaná suma pre doúČtovanie ceny = zák|ad pre doúčtovanie ceny - (celé dni up|ynutá z doby Viazanosti/celkový počet dní doby Viazanosti *

Základ pre doúčtovanie ceny)

DoúČtovanie ceny,,je splatné_ V.|ehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovaním ceny zaniká dojednaný
závázok viazanosti, preto Učastník doúótovanie ceny za porušenie závázku viazanosti zap|atí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať nátrradú
Škody spÓsobenej poruŠením záVázku Viazanosti, pre prípad ktorej bo|o dojednané a Vyfakturované doúčtovanig ceny, lenvo výšŘe'presahujúcej sumu
Vyfakturovanej doúčtovanej ceny,

4| spracÚVanie osobných Údajov; Podnik sa zavázuje spracúvať osobné L|tda.je Výluóne na rjčely, na kloré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných ÚdajoV si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas, Viac iníormácií o použivaní osobnýcň údajov možno náisť na www.telekom.sk/oáobne-udaje.

Podnik Ponúkol ÚČastníkovi možnosť pri podpise a uzavrelí tejto Zmluvy využiť technické zariadenie v Predajnom mieste podniku.

(i) Ak ÚČastník,túto moŽnosť vyuŽi|, je táto Zmluva uzavretá V písomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného
technického zariadenia. UČástnik V takomto prípade Vyhla§uje, že bol pred Uzavretím zmluvy Podnikom informovaný o podstate digiializovanéňo podpisu, najmá o tom,
Že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručňým podpisom preneseným na ZmIuvú prostredníctvom tecnňicxétro zariadjnia ako jedinečný'tecňnicŘy záznam
vYtvorený len Pre ÚČelY tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddelitel'nú súčat Účastník výslovne súhlasí so spracúvan_ím záznamu svojho digitalizováného poópisu.ieho
Priradením k PodPÍsanému dokumentu na účel uzavretia a pinenia Zmluvy. Tento záznam o digita|izovanom podpise Účastníka nebuoó vyuzi4i na žiadne ino obety, a to
ani samostatné ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretím Zmluvy takýmto spósobom nió je dotknutá platnosť Zmluvy, ani jej písómná"forma a takto podóísaná
Zmluva má silu originálu.

Zároveň UČastník mÓŽe pri podpise tejto ZmluVy prostredníctvom technického zariadenia Využiť možnost'poslania rovnopisU Zmluvy do e-mailu Určeného účastníkom.
Ak ÚČastník túto moŽnost'VYuŽil Podnjk odovzd_a Účastníkovi jeden rovnopis Zm|uvy pri jej podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený ť,častníkom a uvedený
ako kontaktný emai| v Časti identifikácie Učastnika tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že'Zmluva bude ako príloha e-mailu chránená hós|om pred jej otvorením
neoprávnenými osobami, ktoré podnik doručí učastníkovi formou sMs na mobilné telefónne číslo určené učastnikom a uvedené ako kontaktné mobilné éíslo v časti
identiÍikácie ÚČastníka tejto ZmluvY. UČastníkovi je zároveň oprávnený požiadať Podnik pred podpisom Zmluvy o odovzdanie jedného rovnopisu v listinnej formé, Ak
tÚto moŽnost' ÚČastnlk využije, je mu popri rovnopise za§|aním do emai|u odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme,

Ak ť]Častník túto moŽnost'nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jedén rovnopis Zmluvy v listinne,j forme podpísaný oboma zmluvnými slranami.
(ii) Ak ÚČastnÍk túto moŽnosť nevyuŽil, je táto ZmluVa uzavrelá v písomnej forme a podpísaná Vlastnoručným podpisom zmluVných strán zachyteným na ZmluVu priarňó.
bez pouŽitia technického zariadenia 

§ÍKjr$izal 
od Podniku joden rovnopis te,ito ZmlUvy V listinnej podobe podpísaný obidVomi zmluvnými stranami.

_tl

,ntřum voťnóho ča
Komenskóho 1163/4aXysucke Ňává

_ l-

0?I0] §ěfrffiŘtslffi; v zastúpení Firma / meno friezvisto zákaznika

'3Bl&;;;u01 
Kruteková, Gabriela Centrum vol'ného času Kysucké Nové Mesto

,'jojlrJ u ! ú ú r Í r'I-}::..ffi" ry

b)

d)

e)
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Znak hodnoty
a lehota utoŽenia: 
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