
Zmluva o pripojení
uzatvorená podla ust. § 43 a nasl. zák. C. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(dalej len "Zmluva") medzi

• • • • • • • •
ST-C 1 str.

Evidencné císlo zmluvy .

Slovak Telekom, a.s.
Karadflcova lO, 82513 Bratislava
O hodný register Okresného súdu Bratislava l. oddiel sa, vlofka fislo 2081/8
35 763 469 DI 2020273893 I pre DPH
Stanislava vrtecká, obchodný reprezentant K d predajcu: 03.SK.TALEX.STVRTECKA.STANISLAVA

PODNIK
Obchodné meno

Sídlo I adresa

Zapisaný
O

lastUpený
(alej 111

ÚCASTNíK" PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEL

SK2020273893
Kód tlaciva: C0020

Obchodné meno I názov Regiont.lny úrad verejného zdravotnletva
Sídto I mieSlo podnikania

JAna Hollého 590215,080 01 PreAov
Register, císlo zápisu podnikatera

-
IGO

00610992I DI I".pre DPHSK2020521 99

Zastupený

MUDr. Anna Bencovi

(dalej len "\Jcastnikl

08001PS
Regionélny úrad verejného zdravotnlctva

Jana Hollého 590215 Obec Preilov

ro u urnu a po i a o doru vanie a ur v papierovej rmestm nesuhlasl s

ADRESA ZASIELANIA LISTíN"
Obchodné meno alebo nazov

Ulica, súp. císlo

pre pnpady, a

ELEKTRONiCKÁ FAKTÚRA
Poskytovanie faktúr li elektron;ckej forme sprístupnením na weboveJ stránke www.t~mobile.sk
Zasielanienaemailovúadresu Nie Nolifikacné cislo

o

SIM KARTA
Telefónne clslo
Dátum aktivácie

Verejná telefónna služba

911338602
15. decembra 2011
GSM/UMTS

SIM karta C.

Zúctovacie obdobie

Program služieb

8942102480003379811
Od: 15. dna mesiaca vritane
BEZZAVI>Z.KOV

Do: 14. dna mesiaca vrátane

I Marketingové úcelyI Kontrola dAt v EU
L1mM: 50

Notifikácia: 80%

.; MMS
I Z(skanle, analýza a poskytovanie tidaJov

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
';CUP
I Povolenie medzInArodných hovorov

I Roaming
Slu!ba: Euro Roaming

.; Jazyk ~etu
Jazyk: SJ

LI Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname úcastníkov 8 informacnej s1užbe2)

I Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname úcastnikov a infonnacnej službe2)
ozn.:

2) Informácia o mofnostl zverejnovania údajov v zozname tifastnfkov a InfonnaCnej slu!be:
Úcastník verejnej telefónnej služby má právo zapísat sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovaterom informacných služieb o telefónnych cislach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu:
tetefónne císlo pridelené Úcastníkovi na základe Zmluvy o pripojení a údaje o Úcastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby ~nepodnikatera, ii) obchodné meno a miesto podnikania
fyzickej osoby - podnikatera, iii) obchodné meno alebo názovasidio v prípade právnickej osoby. V pripade 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 Úcastník berie na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej casti Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejnovania údajov
úcastníkov v telefónnom zozname a infonnacných službách.

MOBILNÝ TELEFÓN

1 Typ mobilného telefónu: 1- 1 Výrobné cislo (IMEl): 1-

VYHLÁSENIE ÚCASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámiiia so Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikaéných služieb prostrednictvom verejnej
mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s, (dalej aj len "Vileobecné 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 "Cenník"), ktoré sa ako neoddeliterné súcasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavat. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných
podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyMie špecifikovanej SIM karty, (ii) že si záväzne objednavam v tejto Zmluve špecifikované služby Podniku (dalej aj len "Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a vcas
plnit všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä riadne a vcas platit cenu za aktivaciu a poskytovanie Služieb, (iv) že v prípade, ak
som ako Úcastnik prešiel z užívania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho císla, disponujem SIM kartou s prideleným telef6nným cislom tak ako je bližšie
špecifikovaná v tabulke podra tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy. Súhlasim s poskytovanim faktúry v elektronickej forme podra Podmienok pre predkladanie vyúctovania
poskytnutých elektronických komunikacných služieb v elektronickej forme- Elektronická faktúra (dalej len "Podmienky"), s ktorými som sa oboznámil a svojím podpisom potvrdzujem ich prevzatie,a zároven a súhlasím
s poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupením na webovej stránke WNW.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 podla špecifikacie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená
Cennikom. Zmluva sa uzatvára na neurcitý cas.

Zmluvné strany sa zároven dohodli, že ku dnu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruši platnost a úcinnost Zmluvy o pripojení - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vztahu k vyššie špecifikovanej SIM karte
medzi zmluvnými stranami dna .

V pripade, ak Úcastnik pred uzavretim tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základa pôvodnej zmluvy o pripojeni, zmluvné strany sa týmto zároven dohodli, že
pôvodna zmluva o pripojení (v zneni všetkých 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 Úcastníkovi na zaklade pôvodnej zmluvy o pripojení, ako aj právo Úcastníka reklamovat správnost úhrady
alebo kvalitu poskytovaných Služieb na základe pôvodnej zmluvy o pripojeni za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).

V prípade, ak Úcastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na záktade pôvodnej zmluvy o pripojeni, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov
zanikla ako závislá zmluva alebo zanikta na záktade iných právnych skutocnosti (vrátane skutocnost! uvedených v tejto Zmluve), Úcastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že Podnik môže po uzavretí tejto Zmluvy
odovzdat Úcastnikovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššíe špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telef6nnym cislom, ktoré Úcastnik užival na záktade pôvodnej zmluvy o pripojení.

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚCASTNIKA Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na úcet Úcastnika na základe pisomného splnomocnania s úradne overeným podpisom Úcastnika alebo na základe zákona
alebo na zaklada rozhodnutia šllitneho orgánu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

v zastúpení
MUDr. Anna Bencová

V Prešove, dna .15. ci~mQra 2011

,_/.< /

Slovak Telekom, a.s.

v zastúpeni

Stanislava Štvrtecká, obchodný reprezentant

V Prešove, dna 15. decembra 2011 /

, HEGIONÁLNY URAD
IEAEJN~HO ZDRAVOTNíCTVA

SO SlOlOM V PREŠOVEHollého 5
080 01 PREŠOV illJ

Slovak Telekom dôverné
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