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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podl'a zákona č,' 351l2o11Z'z. o elektronických komunikáciách v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len ,'zmluva") medzi:

PODN!K

(ďalejlen "PoDNlK") a

PRÁVNIGKA osoBA/FYztcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalej len "Učastník'')

ŠrnruľÁnNY oRGÁN l zÁxotĺľÝ zÁsrupce / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - adresa zasielania h !istín

SlM KARTA A KONCOVE ZARIADENIE

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

KÓd tlačiva:

1 -235039386í 76
2ĺ07056800
2í07056801

405

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bratislava t, oddiel
Sa' vloŽka čĺslo 2081/B, tČo: gs 763 469, DlČ:2020273893' lČ pre DPH: sK2020273893

Kód predaicu trqgn6y-RAMBO 5250745 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Ráczová, Petra

obchodné meno /
Sídlo podnikania:

obec Benice, Benice 69' 03842 Prĺbovce

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
E-mail Telefón 0903288761
tco 00647373 DIC: lC pre DPH

Titu l/Meno/Priezvisko Obec Benice
Ulica Súpisné číslo: orientačné číslo
Obec: PSC
Telefón: C.OP / Pasu

Titu l/Meno/Priezvisko: Obec Benice
Adresa zasielania: Benice 69' 03842 Prĺbovce

Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu oubenice@qava.sk

SpÔsob fakturácie:

Císlo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 22.dňa v mesiaci do 21. dňa v mesiaci

Mobilný lnternet SlM karta č. Mobilný lnternet Tel. č. 0902792231
lMEl Alcatel LINKHUB HH40V

TABUĽKA č. 1
AKGIA: Maqio Internet vzduchom akciová ponuka
Služba: Mobilný lnternet DOBA vlAzANosTl: 24 mesiacov Aktivácia

Aktivácia

Kontaktná osoba: obec Benice Telefón: 0903288761
Adresa doručenia: : Benice 69' 03842 Benice
Proqram služby: Maqio Internet vzduchom Aktivácia

AktiváciaZakázal'EuroRoamlnq
Zvereinenie v telef. zozname Žiadam o nezvereinenie
Blokovanie T-Platleb Aktivácia
Adresa využívania služby Aktivácia
(Benice,03842, Benice,69, )

Názov Platnosť cenv Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných jednorázovo

za
cena za Kúpna cena 39,00 EUR

zariadenie
jednorázovo
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Názov Platnosť Cena s DPH
zmluvnej pokuty - počiatočná
ktorá bude klesať

UR
suma

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH
1) Predmetom teito Zmluvy je:

e) Záväzok Podnikuaktivovaťa poskýovaťprogramSlužiebuvedenývtabuľkeč.1 tejtozmluvy, atovováähu kSlM karteuvedenejVtabuľkesnázvom
''SlM karta a koncové zariadenie'', resp. k inej slM karte, klorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len ''SlM karta'') s ým' že Učastnĺk je povinný
zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu slM karty uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy.

b) záväzok Účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, ktore sú uvedené v
Cennĺku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len ,,Cennĺk"), platnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto
zmĺuvou, Cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Sĺužieb (ďalej len ,,osobitné podmienky")' ak boli pre zvolený
program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie Verejných služieb (ďalej len ,,Všeobecné podmienky'), s ktoými sa mal Účastnĺk
možnosť oboznámiť pred podpisom tejto Zm|uvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk a|ebo na pÍedajných miestach Podniku.

c) Záväzok Podniku (i) sprístupniť súvisiace Služby poskytované Podnikom po splnenĺ podmienok pre ich využívanie zo strany Účastnĺka (ii) sprístupniť
Ucastnĺkovi prĺstup do siete internet alebo iných verejných alebo neverejných dátouj'ch sietí bezdrôtoým spôsobom prostrednícfuom slM karty.

d) Záväzok Podniku predať Účastníkovi koncové zariadenie (ďalej len "M,) za akciovú kúpnu cenu špeciÍikovanú v tabuľke č. 1, ktorú sa zaväzuje Účastník
pri podpise tejto Zmluvy uhradiť, pričom prevzatie Kz Účastnĺkom a uhradenie akcĺovej kúpnej ceny za I<z potvrdzuje Účastnĺr a Podnik svojim podpisom
na tejto Zmluve, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Rozdĺel medzi neakciovou maloobchodnou cenou KZ podľa Cennĺka neakciových te|efónov aktuálneho v
deň uzavretia tejto Zmluvy vo uj'ške špeciÍikovanej v tabuľke č. 1 a akciovou kúpnou cenou Kz podľa predchádzajúcej vety, predstavuje zľavu poskýnutú
Podnikom Učastníkovi z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tejto Zmluvy.

e) V prípade' akje predmetom tejto Zmluvy, záväzok Podniku zabezpečil'pľedaj zľavneného tovaru ( koncového zariadenia ) bližšie špecifikovaneho v tejto
zmluve za zľavnenú cenu a Účastník ponuku Podniku na základe tejto Zmluvy s prevzatím záväzku viazenosti Využil (ďalej len ,'Kúpna/e zmluva/y"), iú
Zmluva a Kúpna/e zmluva]y podľa ustanovenia $52a občianskeho zákonníka v platnom znenĺ závislými zm|uvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako
splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik tejto zmluvy, ako aj ostatných záVislých kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi
účinkami' Učastník je V takom prípade povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku, u Korého tovar zakúpil podľa ich pokynov vrátiť všetko, čo
na základe zaniknuých závislých Kúpnych zmlúv získal' ak nebude dojednané medzi stranami ĺnak. V prípade, ak má Účastnĺk po ániku Zmluvy v
dôsledku zániku závislej Kúpnej zmluvy záujem pokračovať vo využĺvaní Služieb, musí uzavrieť s Podnikom novú zmluvu.

f) Z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tejto Zmluvy sa Podnik zaväzule poskytovať program SluŽieb, ktoý je predmetom tejto zmluvy, za
zľavnenú cenu za podmienok stanovených v Cenníku, najmä podmienku využĺvania sluŽby na adrese uvedenej Úcastnikom. za t'imto účelom Úcastnik
uvádza Adresu.používania služby v zmysle tabuľky č.1. Ak Učastník poruši podmiený podľa predchádzajúcej veý, zľavnená cena programu služby sa
neuplatňuje a Učastník je povinný uhradiť Podniku za kaŽdé zúčtovacie obdobie, V ktorom došlo k ich porušeniu, cenu programu služby bez zľavy
Uvedenú v Cennĺku. Rozdiel medzi nezľavnenou cenou a zľavnenou cenou programu služby podľa Cenníka aKuálneho v deň uzatvorenia tejto Zmluvy za
dobu viazanosti, predstavuje zľavu poskytnutú Podnikom Učastnĺkovi z dóvodu viazanosti dohodnutej v zmysle tejto Zmluvy.

2) ELEKTRoN|CKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme, a ároveň súhlas s
pos$ovenĺm EF sprĺstupnením na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a cennĺka. zároveň bude Učastníkovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný v'ýpis v elekhonickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastnĺk využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e_mail, EF
bude zároveň doručovaná ako príloha e'mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Účastnikom pre zasielanie EF podl'a tejto Zmluvy a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Ucastnĺk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je Vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretĺch osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastnĺkovi prĺstupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte PDF. odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cenníka.

3) zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacĺeho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom ''Adresát _ adresa zasielania pĺsomných listĺn". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnĺkovi najmenej jeden mesiac Vopred' Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

4) CENA: Cena za poskytované sluŽby je stanovená Cennĺkom pre prĺslušný program Služieb aktivovaný na základe tejto Zmluvy.

5) Áv juoKvlA7\NosTl: Účastnĺk sa zaväzuje, že po dobu viazanosti, ktorej dĺžka je špecifikovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy (ďalej
len ,,doba viazanosti"), (i) bude vo Vzťahu k SlM karte využívať Služby Podniku podľa Zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon, ktoý by Viedol k ukončeniu
využívania Služby Podniku pred uplynutím doby Viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za pos$ované Služby (ďalej len ,,záväzok viazanosti").
Porušenĺm záväzku viazanosti preto je:

a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;
b) ukončenie využĺvanĺa Služieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku prenosu teleÍónneho čĺs|a uvedeného v tejto Zmluve k inému podniku
poskýujúcemu služby elektronických komunikácií pred uplynutím doby viazanosti;

c) nezaplatenie ceny za poslq/tnuté Služby Účastnĺkom počas doby Viazanosti do 45 dní po splatnosti, v dôsledku Korého dôjde k prerušeniu poslq/tovania
Služieb podľa Všeobecných podmienok;

(ďalej len ''porušenie záväzku viazanosti").

6) ZMLUVNÁ PoKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Úč€stníkom, vznĺkne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý' Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku viazanosti Úcastníkom.
Paušalizovaná náhrada škody podľa predchádzajúcej Vety pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkov!ých
služieb) a/alebo (ii) z neakciovej ceny l1Z poskýnutej Úč€stníkovi na základe tejto Zmluvy, ako benefitu za pĺeizalie záväzku viazanoJti. cetková sLlma zľávy,
poskytnutej Učastníkovi za prevzatie záväzkuviazanosti na základe tejto zmluvy, je uvedená v tabuľke č. 1 (ďalej len,,Základ pre rnýpočet zmluvnej pokuý").
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočĺtaná ku dňu porušenia záväzku Viazanosti podľa nižšie uvedeného vzorca, Koý Wjadruje denné klesanie
Základu zmluvnej pokuý počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia záväzku viazanosti podľa tejto Zmluvy:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celko\^ý počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká záväzok viazanosti. Uhradením
zmluvnej pokuý nie je dotknuý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej Výšku uhradenej zmluvnej pokuý.

VEREJNÝ TELEFÓNNY ZoZNAM: Účastnĺk verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do Verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný
Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie. svojich údajov poskytovateľom informačných sluŽieb o telefónnych čĺslach alebo telefónnych
zoznamov, a to v rozsahu (i) telefónneho čísla prideleného Učastníkovi na základe Zmluvy a (ii) údajov o Učastnĺkovi (meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby _ podnikateľa, obchodné meno alebo názov a sĺdlo v
prĺpade právnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom môŽu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené
Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastníŕov v telefónnom zozname a iňformačných sluŽbách
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkov'j'ch a lokalizačných údajov, s ktoými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred
podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku'
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8) PtATNosŤ, ÚČlľĺľĺosŤ, TRVAN|E A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jei podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Doba Viazenosti uvedená v Tabuľke č.í tejto Zm|uvy sa v prĺpade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe
Žiadosti Účestníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účaštnĺtovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prĺslušných právnych
predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania služieb Podňiku
(počĺtané v dňoch), kedy doba Viazanosti neplynie. Pokiaľ nie je predmetom tejto zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej
vtýške podľa Cennĺka, Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v čase, kedy uplynie 365 (slovom tristošesťdesiatpäť) dní odo dňa,
kedy bolo prostredníctvom slM karty naposledy uskutočnené Volanie, odoslaná sMs/MMs správa alebo dátov,ý prenos. Zmluvu je možné meniť niektoným zo
spôsobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo cennĺku. Zmena programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy je možná len
so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dôvody sú óbsahom časti
Všeobecných podmienok' upravujúcej zmenu Zmluvy.

9) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH Úonuov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobne údaje v,ýlučne na účely, na Koré boli získane. V prípade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu Vyžiada osobitný súhlas. Viac ĺnformácií o použíVanĺ osobných údajov možno nájsť na
www.telekom. suosobne-udaje.

10) VYHLÁSEN|E ásrupcu ÚČnsrruĺxR: Vyhlasujem, že som oprávnený konaťv mene a na účet Účrastníka na základe pĺsomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom Učastnika alebo na áklade zákona alebo na Žáklade rozhodnutia štátneho orgánu.

, dňa27.1'l.2018
dňa.

V

Slovak Telekom, a.s. V zastúpení
Ráczová, Petra Firma / meno priezvisko zákazníka

Obec Benice
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