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Zmluva o pripojení
uzatvorená podra ust. § 43 a nasl. zák. c. 61012003 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskor~lch predpisov
(dalej len "Zmluva") medzi

• • • • • • • •
ST-C 1 str.

Evidencné císlo zmluvy .

PODNIK
Obchodné meno Slovak Telekom, a,s.

Sld o I adresa

KaracWcova 10, 825 13 Bratislava

zapisaný
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel sa, vlofka fis o 20u1/8

/CO

35 763469Oic2020273893le; pre DPHSK2020273893

zastúpený
Stanislava Stvl1ecki, obchodný reprezentantKód predajcu:03.SK.TALEX.SlVRTECKA.STANISLAVAKód tlaciva:C0020

( alej en
odOlk·"ja

ÚCASTNíK· PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEL
Obchodné meno I názov Regionalny úllld verejného zdlllvotnlclYa

Sidlo I miesto podnikania

Jana Hollého 590215.080 01 Prelov
Register, císlo zápisu podnikatera ICO

0061099.Oic le; pre DPHSK2020521899

zastupený

MUDr. Anna Bencová

( a ej en "ucastmk-)

08 01PS
RegionA ny úrad verejného zdravotnletva

Jana Hollého 590215 Obec Pretov
astni nesu aSI s e mOle ou fa umu a po la a o oru ovanie a ur v papierovej rme

ADRESA ZASIELANIA LISTíN·
Obchodné meno alebo n ov

Ulica, sup. císlo

preprpa ,a

ELEKTRONicKÁ FAKTÚRA
Poskytovanie faktúr y elektronickej forme sprístupnenfm na webovej str ke www.t-mobile.sk
Zasielanie na emailovú adresu Nie Notifikacn c/slo

o

SIM KARTA
Telefónne cfslo

Dátum aktivácie

verejná telefónna služba

911 38600
15. decembra 2011

GS IU TS

SIM karta c.
Zú ovacie obdobie

Program $Iu ieb

8942102480003379795
Od: 15. dna mesiaca vritane

BEZ ZA: ÄZKOV
Do: 14. dna mesiaca vritane

of Marketingové úCely
of Kontrola dat v EU

LlmK: 50
NotifiUcia: 80%

ofMMS
I Ziskanie. analýza a poskytovanie údajov

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
of CUP
I Povolenie medzinárodných hovorov

I Roaming

Slufba: Euro Roaming

of Jazyk úctu
Jazyk: SJ

Ll Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname úcastnikov a informacnej službe2)

I tiadam o NEZVEREJNENIE údajOV v zozname úcastníkov a informacnej službe2)
ozn.:

2) InformAcia o motnostl zverejnovania údajov y zozname úcastnikov a informacnej slufbe~
Úcastník verejnej telefónnej služby má právo zapísat sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovaterom informacných služieb o telefónnych císlach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu:

telefónne císlo pridelené ÚC3stnlkovi na základe Zmluvy o pripojeni a údaje o Úcastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pObytu v pripade fyzickej osoby - nepodnikatera, ii) obchodné meno a miesto podnikania

fyzickej osoby - podnikatera, iiQ obchodné meno alebo názov a sídlo v prípade právnickej osoby. V prlpade osobitnej dohody s Podnikom môžu byt zverejnené aj dalšie údaje urcené Úcastníkom, ak sú relevantné na úcely telefónneho

zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údajOV zároven Úcastnfk berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej castí Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejnovania údajov
úcastnikov v telefónnom zozname a infonnacných službách.

MOBILNÝ TELEFÓN
I Typ mobilného telefónu: 1- IVýrObné tlslo (IMEl): 1-

VYHLÁSENIE ÚCASTNíKA ALEBO JEHO zASTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámilla so Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostrednictvom verejnej
mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej aj len "V~eobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovat (dalej len "osobitné
podmienky") a Cenníkom služieb spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej aj len "Cennik"), ktoré sa ako neoddeliterné súcasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavaf. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Vteobecných
podmienok, osobitných podmienok, Cennika a ~tie špecifikovanej SIM karty, Oi) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve ~pecifikované služby Podniku (dalej aj len "Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a vcas
plnif v~etky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä riadne a vcas platif cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) že v prípade, ak
som ako Úcastník prešiel z užívania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho císla, disponujem SIM kartou s prideleným telefónnym cfslom tak ako je bližšie

špecifikovaná v tabulke podra tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy. Súhlasim s poskytovanim raktury v elektronickej Iorme podra Podmienok pre predkladanie vyúctovania
poskytnutých elektronických komunikacných služieb v elektronickej forme - Elektronická faktúra (dalej len ~Podmienky"), s ktorými som sa oboznámil a svojim podpisom potvrdzujem ich prevzatie,a zároven a súhlasím

s poskytovaním Elektroníckej faktúry sprístupenim na webovej stránke www.t-mobile.sk; beriem na vedomie, že na moju žiadost Podnik zároven zasiela Elektronickú faktúru na mnou urcenú e-mailovú adresu, a že

v prípade poskytovania Elektronickej faktúry mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podra špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cenníkom. Zmluva sa uzatvára na neurcitý cas.

Zmluvné sb"any sa zároven dohodli. že ku dnu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší platnost a úcinnost Zmluvy o pripojení - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vztahu k vyššie špecifikovanej SIM karte
medzí zmluvnými stranami dna .

V pripade. ak Úcastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostrednictvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pripojení. zmluvné strany sa týmto zároven dohodli, že
pôvodná zmluva o pripojení (v znení v~etkých jej dodatkov) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom pôvodnej zmluvy o pripojeni však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy
o pripojeni, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Úcastnikovi na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni, ako aj právo Úcastníka reklamovaf správnosf úhrady
alebo kvalitu poskytovaných SlUŽieb na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni za podmienok uvedených v Zákone a V~eobecných podmienkach).

V pripade, ak Úcastnik pred uzavretím tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostrednictvom ~~ie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pripojení, ktorá v zmysle príSlušných právnych predpisov
zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutocnosti (vrátane skutocnosti uvedených v tejto Zmluve), Úcastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že Podnik môže po uzavretí tejto Zmluvy
odovzdaf Úcastnikovi do užívania rovnakú SIM kartu vyš~ie ~pecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym cislom, ktoré Úcastník užival na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni.

VYHLÁSENIE zASTUPCU ÚCASTNIKA Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na ucet Úcastnika na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom Úcastníka alebo na základe zákona
alebo na základe rozhOdnutia ~tátneho orgánu.

V Prešove, dna 15(.d~~Jl1i 2011

/
Slovak Telekom, a.s.

v zastúpení

Stanislava Štvrteeká, obChodný reprezentant

V Prešove, dna 15. decembra 2011 II
Regionálny úrad ~otníctva

v zastúpení
MUDr. Anna Bencová

,'1EGiONALNY URAq
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SO SíDLOM V PRESOVE
Hollého 5 ,

080 01 PREŠOV tTIl

Slovak Telekom dôvemé
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