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Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

Kúpna zmluva

uzatvorená

a, s" Bajkalská

medzi podnikom ako predá vajúcim: Slovak Te Horn,

súde Bratslava

28, 817 62 Bratisla va, IČO: 35 763 469,

L oddie l: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďa lej len .Podnik"), a účastníkom

IČ DPH: S K2020273893,

zapfsaným v obchodnom

1-21406661929
1010475400
5100007384
818

registri vedenom

pri Okresnom

ako kupujúcim (ďalej len .Dodatok").

PODNIK
Obchodné meno:
Sídlo / adresa:
Zapísaný:
IČO:
Zastúpený:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava
35763469
1mč:
Katarína Stoláriková

I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
IIČ pre DPH:
12020273893
j Kód predajcu:
BO TN LA Rep_35 137

1SK2020273893
Kód tlačiva: 818

I

I

(ďalej len "Podnik") a

KUPUJÚCI
Obchodné meno I
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
I podnikateľa:
E-mail:
IČO:

M':sto Sládkovičovo,

Fučíkova

329/159, 92521 Sládkovičovo

mes to@sladkovicovo.sk

I mč:

00306177

I

I Telefón:

10317841018

I IČ pre DPH:

I

(ďalej len "Kupujúci")

ŠTATUfÁRNYORGÁN / ZÁKONNÝZÁSTUPCA/ SPLNOM)CNENÁ OSOBA
TituVMeno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

-M':stskýUrad
1Súpisné

číslo:

1Č.OP / Pasu:

1Orientačné

1

I

číslo:

lrsč.

1

1-

TABUĽKA č, 1
Aktivácia
Sládkovičovo
PREDMET
2)

Osobitné
a)

KÚPNEJ ZMl1JVY: Predávajúci

sa zaväzuje

dodať Kupujúcemu

tovar uvedený

v tabulke č.I. Kupujúci sa zaväzuje

tovar od predávajúceho

prevziať a uhradiť kúpnu cenu.

ustanovenia
Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom
pevnej siete Podniku (ďalej len "Všeobecné podmienky'), Obchodnými podmienky
na predaj a nájom koncových zariadení, prípadne ďalšími osobitnými podmienkami vydanými Podnikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto
kúpnej zmluvy (ďalej len .Osobitné podmienky", ak nie je dohodnuté inak. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podrnieaok,Osobitných podmienok, (ii) že si záväzne
objednávam v tejto zmluve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobecných
podmienok,
Osobitných podmienok, najmä riadne a včas platiť dohodnuté ceny.

b)

Kupujúci nadobúda

e)

Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka), ak nie je dohodnuté.
kúpna cena bude vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné
služby. Pri preberaní tovaru je Kupujúci alebo jeho zástupca povinný preukázať svoju totožnosť. Pri doručení zariadenia
Kupujúci povinný uhradiť poplatok za doručeni vo výške uvedenej v tabuľke č. l.

vlastníctvo

d)

Predávajúci
zákonníka.

neposkytuje

k zariadeniu

dodatočnú

dňom jeho prevzatia

výmenu

zakúpeného

a uhradenia

tovaru,

kúpnej ceny v zmysle tabulky Č. l, ak nie je dohodnuté

s výnimkou

uplatnenia

nároku

inak.

za vady podľa § 436 a nasl. Obchodného

zákonníka

že
je

a § 622 a nasl. Občianskeho

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3)

Spracúvanie
osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných
podmienkach
a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a
podmienk)' spracúvania
údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných
podmienkach
( časi Zhromažďovanie
a používanie informácií O Účastníkoch). V prípadoch, kde môže
Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Aleje podmienkou spracúvania údajov
Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú.
Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.skalebo
intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.

v.$LI/.~t.P.~.'.{,a.f

V Žiline, dňa 03.08.2015

.,

tlJ • ..
Slovak Telekom, a.s,

5t~*k.crla.ká~~.s.
v zastúpení

at {fr~Bra'ffilt§,\oaá

2'13

Kód objednávky:
1-21406661929
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