Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Podľa § 44 zákona e. 351/2011 Z. z. oelektronlckých komunikáciách v znení neskorileh predpisov (ďalej len “Zákon") medzi
spoločnosťou Telefónica Slovakia, ts .o . (tfatej len “Poskytovater) a Účastníkom

e01#1 -5YWRRBZ

1. ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA

5. SPLNOMOCNENÁ OSOBA / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

Obchodné meno
Ulica č.
Mesto
Štát
Štátna príslušnosť
IČO
DIČ
Zapísaná v:

Meno a priezvisko:
Čjslo hlavného dokladu:
Email:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25
Fiľakovo PSČ
Slovensko

98601

6. SLUŽBY
Cena za aktiváciu (s DPH)

00316075

0.00 E U R /0.00 Sk

Referenčné číslo zákazníka 82822893
Zúčtovacie obdobie

Z. FAKTURÁČNÁ ADRESA
Obchodné meno
Ulica (obec)
Súpisné číslo
Mesto
Štát

01:1.-posled néh ov mesiaci

Účastnícke číslo

Mesto Fiľakovo-Alarm
Radničná
25
PSČ
98601
Fiľakovo
Slovensko

Číslo SIM karty
Program služieb

0 2 Fér s platbou na faktúru

Dátum aktivácie

10.01.2014

Konverzný kurz 1 EUR - 30,1260 Sk

7. ZASIELANIE e l e k t r o n ic k e j f a k t ú r y

3. KONTAKT PRE FAKTURÁCIU
Meno
Priezvisko
Telefón
4. SPÔSOB PLATBY

8. VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA

□ Bankový prevod IEI Poštová poukážka □ Inkaso

Vyhlasujem, ža som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia
zo dňa
s úradne overeným oodntsom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe
rozhodnutia štátneho omámi. Dokumenty preukazujúce moje oprávnenie prikladám k tejto Zmluve.

9. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Poskytovater sa zaväzuje vykonať Aktfvácfci SM karty do 30 dní od p o p isu a m w y . * k v tejto lehota nastane niektorá zo skuto čnosti v zmysle § 43 ods. 1 pism. c) Zákona, Poskytovatersl vyhradzuje právo
nevykonať Akttvádu SM fcatty. Ak m Zraiuva povinne zverejňuje v zmysle zákona é . 5402010 Z. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorileh predpisov a ktorým sa
m anlaa dopĺňajú niektoré zákony, nadobúda Zmluva úfihnosť dňom nasledujúcim po dni je j zverejnenia v zmysle tohto zákona, ak tento daň nastane po Aktív4cH SM karty. Ak dôjde 20 strany Úeastnila k v yu iliu
Slutteb podľa Znduvy pred nadobudnutím Jaj účhnostl, má Poskytovater nárok na úhradu ceny za tieto Služby v zmysle platného Gennka.
2. Ú&astnk berie na vedomie a súhlas! * tým , 2a v prípade, ak uzavrel s Poskytnvatefbm v rámci procesu pten&anlačisia k Poskytovaterovi Zmluvu, pri ktorej Poskytovater pôvodne prideBiŽiadateľovi ako
Účasbifkovl k tejto Zmluve Čisto z vtesátej SsekieJ množiny, a zároveA sa prenesenie Prenášaného čfeta k Foskytovatefovi neuskutočnilo z dôvodov na strane Odovzdávajúceho podniku alebo n astrvie Žiadateľa,
budú práva a povinnosti Poskytovalo15aa Žiadate íä aho ÚčastnlKa z takejto Znduvy riadne trvať po celú dojednanú dobu vo vzťahu k telefónnemu £ts!u pridelenému pôvodne Poskytovateľom zvláštnej čísehej
množiny, ak Je takáto telefónne Číslo pridelené a Účastník pri uzatváraní Zmluvy požiadal o pokračovanie Zmluvy vo vzťahu k tomuto číslu. Realizáciu technického prenesenia Prenáian4hoôls!a Poskytovater
oznámi Záujemcovi napr. prostredníctvom SMS správy najneskôr deň predchádzajúci dňu tejto realizácii.
3. Miestom poskytovania StuSeb Je úarafe Slovenskej republiky podľa ipecffikicie obsiahnutej vo VSeobecných podmienkach poskytovania verených elektronických komunikačných sJuÄbprostredftíctvom
verejnej telefónnej siete spoločnosti Telefónica S tovrtla, s.r.o. vydaná v súlade s $ 44 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z . o elektronických komunikáciách v znení neskorileh predpisov a podmienky vydávania
a používania elektronických peňazí (ďalej len .Všeobecné podmienky“). Cena za poskytované Služby Je stanovená platným cennfcom a Účastník sa ju zaväzuje uhradiť vo výike a v lehote splatností uvedenej vo
faktúre vystavenej po konci zúčtovacieho obdobia okrem predplatených služieb, ktoré sú spoplatrtewané v zmysle čl .7 Všeobecných podmienok. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Podpisom potvrdzuje m, ie
som sa zoznámil/a so Väeobem ýai podmienkami a platným Cenníkom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Znduvy. Platoý Cennik Je k dispozkfl na webovej stránke Poskytovater a v Značkových predajniach
• Predajných miestach. Pojmy používané v tejto Zmluve, ktorá tu nie sú osobitne defkiované, majú rovnaký význam ako rovnaké poj my definované vo VSeobecných podmienkach Foskytovatefc.
♦.Zm luvnóstranysav zmysle § 26 2 od*. 1 zákonač. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnft v znení neskorileh predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník**) dohodli,že 0) Zrrtuva a pi) vzťahy, ktoré vznikli na základe
Zmluvy, a ktoré nie *ú výslovne upravené; sa spravujú Obchodným zákonníkom otaeraprs*/ a povlrmostívýslovne upravených Zákonom.
Súdom, ktorý má právomoc na súdne konanie vedené proti Účastníkovi, ktorý nie Je občanom Slovenska] republky Je vždy súd Slovenskej republiky miestne prlsluSný podľa sídla Poskylovalefa. Obdobne to platí aj
pre právomoc Teiekormmlkačného úradu Slovenskej republiky pre mbuosúdne vyrovnanie sporu medzi Poskytovatelbma zahraničným Účastnlkomv zmysle Zákona. P oklaľvtejto Zmkive nie Je dohodnuté inak,
prisluinosťa právomoc súdu sa spravuje zákonom č. 99/1963Zb., Občiansky súdny poriadok v sien i neskorileh predpisov.
5. Účastnk svojim podpisom potvrdzuje, ža berie na vedomie a súhlas! stým , aby jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v Zákone, tejto Zmluve a prevádzkové a lokaBzaČná údaje vzťahujúce sa na telefónne číslo
pridelené PoskytovatebmnazáJdsde tejto Zmluvy Poskytovater spracúval na účely Informovania Ďčasin&a o službách, ponukách, novinkách a dblSkta htorroáclách vzťahujúcich sa k Poskytovatefavi (vrátane
spracúvania prevádzkových a tokaSzačných údajov podľa telefónnych čísel volaných z prístupu k sieti zriadeného na základe tejto Zmluvy). Tento súhlas, s výnimkou rozsahu osobných a prevádzkových údajov
uvedených v Zákone, má Účastník právo kedykoľvek odvolať.

V prípade, Že n esúh lasia, označte:
O NE
»
6. Účastnk a Poskytovater sa týmto dohodil, že ak Účastnk poruSI svoju povinnosťv zmysle č i. 4 2 Všeobecných podmienok využívať Sužbuv súlade so Zákondtn, Zmluvou a VSeobecnými podmienkami, t j.
Účastník sa dopusti zneužitia Služby (Q automatickým generovaním prevádzky#!) vyuihranfm tzv. GSM bránku) využitím SM karty na zabezpečenie spojenia medzi tretím i stranami nedovoleným presmerovaním
telekomunikačnej prevádzky pripojením na zariadenie slúžiace na automatické smerovanie prevádzky^ivjvyuživanímtzv. nekonečných, resp. neobmedzených volant za účelom získanie finančného prospechu (napr.
získavanie Kreditu), Účastník sa zaväzuje Poskytovateľovl na základe Jeho v ý v y uhradiť zmluvnú pokutu vo výéke 100€ za každé takéto zneužitie S h ifty vo vzťahu ku každej SM karte, prostredníctvom ktorej doiio
k zneužitiu, a to aj opakovane.
7. Účastnk berie na vedomie, že Jeho osobné, prevádzkové a bkalzačnô údaje môže Poskytovásľ spracúvať prostredníctvom tretích osôb ako sprostredkovatelbv Poskytovater.
8. Účastnk žiada o nezverejnenie Jeho údajov v rozsahu rreno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne čisto v zozname účastníkov:

□

9. Súhlasím so zasielanímelekfronlckej faktúry na emailovú adresu (ak Je uvedená vyááie) alebo na portál Moje 0 2 .

____

_________________________________ □___________________________________________
11. ZA POSKYŤOVATEUA

10. p o d p is ú č a s t n ík a a l e b o j e h o z á s tu p c u
Podpisom potvrdzujem prevzatia S M karty. Účastník popísaním tohto dokumanki prostredníctvom technického
vybavenia Foskytovatefa súhlas!so spracovaním svojho podpisu a súvisiacich biometrických údajov, ktoré
jednoznačne a nezameniteľne identifikujú Účastníka (Biometrický podpis).

m.-

Fiľakovo, dňa 10.01.2014

U

vo
Pečiatka,

PREDAJNÉ

MIESTO

RadeK Štérba, Výkonný riaditeľ pre úsek preSaia^a^Jeb ^ ■F4&atka
Zmluvu prevzal
Kód predajcu

Aneta Kakuková
DI001.00007.00132

9 8 S 01

FIĽAKOVO

Fiľakovo, dňa 10.01.2014

tmluva sovytiotovuje v 3 origináloch.
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