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Kúpna zmluva

Obec Hlboké
906 31 Hlboké .t14

Dátum 1? 0L, il,)
Čisb spisu:

Kódobjednávky: 1-309268731382
Kód účastníka: 1000555300
Kód adresáta: 1000555301

Kód tlačiva: 8í8

uzatvorená medzl podnikom ako predávajúcim: slovak Telekom, a, §., Bajkalská 28, a17 62 Bratl§lava, lČo: 35 763 lsg, lČ opH: sK2o2o273893, zapísaným v
obchodnom rogistri vedenom pri okresnom 3úd6 Bratislava l, oddl6l: Sa, vložka ěislo: 2081/8 (ďalej lon ,,Podniť), a úěastníkom ako kupujúcim (ďaloj len ,,Kúpna
zmluVa").

PoDNlK

(d'alej len "Podnik") a

KUPUJÚc!

Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,8'l7 62 Bratlslava, zapísaný: Obchodný reglster Okresného stjdu Bratlslava l, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/8, lČo: 35 763 469, DlČ,,2020273s93, lČ pre DPH: sK2o2o273893

kód predaicu: Retail Shop Rep 5200897 IKódi|áěi\€:818
ZastúpenÝ: Skalová, Daniela

obchodné meno /
Sídlo podnikania:

Obec Hlboké, Hlboké 1í4,90631 Hlboké

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
E_mail: obec hl boke@t-zones.sk Telefón: 034654871 8
Kontaktný e-mail: obochlboke@t.zones.sk kontaktné mobilné

číslo:
091 í 894533

lCO: 00309532 l DlC: lC pre DPH: sK20210867,t 6

Titu|/Meno/Priezvisko: lnq. Miloš Cobrda
Ulica: ISúpisné číslo: orientačné ěíslo
Obec: P§c:
Telefón: IC.OP / Pasu:

(d'alej len "Kupujtici")

šrarurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

Na položky oznaěené * sa neuplatňuje DPH

1) PREDMET KÚPNEJ zMLUVY: Predávajúci sa zavázuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabulke ě.1, Kupujúcl sa zavázuje tovar od prBdáVajúceho prevziať
a uhradiť kúpnu cenu.

2) osobitnéustanovenia
a) Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pré poskytovanie verejných služieb (ďalej lon ,,Všoobecné podmionky"), Obchodnými podmienkami na

predaj a nájom koncových zariadení, prípadne d'alšími osobltnými podmionkami vydanými Podnikom a upravujúcimi podmignky pre poskytovanio služieb
poskytovaných na základa tejto kúpnej zmluvy (d'aloj len ,,osobitné podmienky"), ak nio j9 dohodnutó inak. svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatle
Všeobocných podmienok, Osobitných podmienok, (ii) žo si závázne objodnávam v tejto zmluvo špocifikovaný prodmot kúpy, (iii) že sa zavázujom riadne a
včas plnit'všetky povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobocných podmi€nok, osobitných podmienok, najmá riadno a včas platiť
dohodnuté ceny.

b) Kupujúci nadobúda Vlaslníctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabulky ě. 1, ak nia je dohodnutó inak,

c) Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvadenú vtejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzati tovaru od kurióra
(dobierka), ak nie ,i6 dohodnuté, že kúpna cena bude vyúótovaná vo faktúr€ za ielekomunikaěné služby. Pri preberanl tovaru je Kupujúci al€bo j6ho
zástupca povinný preukázať svoju totožnosť, Pri doručeni zariadenia jo Kupujúcl povlnný uhradiť poplatok za doručeni vo výške uvedonoj v tabulko ě. 1,

d) Predávajúci neposkytu.ie dodatočnr] výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatn€nia nároku za vady podra § 436 a nasl. Obchodnáho zákonnika a §
622 a nasl. Občiansksho zákonnika.

3) PoDlvllENKY AKclE:
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TABUI]KA ě. 1

AKCIA: 2018 - Teleíonovanle . Predal KZ. Skuplna 1 Aktivácla
Glgaset C630 . predal Aktivácia
Císlo zmluvy:
9921242713

Kontaktná osoba: lng, Miloš Čobrda Telefón: 0346548718
Adresa doručenia: Hlboké ,l 14, 90631 Hlboké

Názov platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Gigaset C530 Pre volacie programy skupina 1 19,90 EUR jednorazovo/v

hotovosti pri
doručení

zmluvná pokuta za Gioaset c530 pre volacie prooramv skupina 1 30,00 EUR* iednorazovo

l3

1 _3Y2KNWc6_1 -3Y2LE5BZ



Akciová kúpna cena Kz podla tab. č. 1 plati za podmienky, že Záulemca na uzavretie a následne uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb (ďalej

len ,,Zmluva") alebo Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len ,,Dodatok"), ktorých predmetom je poskytovanie verejnej telefónnej
služby prostredníctvom TP alebo prístupu lSDN a zaviaže sa využivať TP alebo lSDN prístup a zvolený volaci program, resp. volací balík z niektorej zo
skupín tohto cenového výmeru počas doby viazanosti: a) 12 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia TP1, TP2M alebo lSDN PRA a |SDN BRA pristupu, b)

12,24 alebo 36 me§iacov odo dňa účinnosti zmeny povodného Volacieho programu na zvolený volací program, c) 12,24 alebo 36 mesiacov odo dňa
kúpy KZ (v pripade, že k zmene volacieho programu nedochádza).

Účastnik sa zavázu,je, že počas doby viazanosti nezruší Zmluvu akýmkolvek spósobom, svýnimkou odstúpénia od Zmluvy podlaVšeobecných
podmienok pro poskytovanie verejných služieb, ani §a nedopustí takého konania alebo neumožni také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo
práVo odstúpiť od zmluvy. Úeastnix sa ďalej zavázuje, žó poěa§ doby viazanosti nepožiada o zménu zvoleného Volacioho programu, résp. Volacieho
balika na Volací program, resp. volací balík s nižšim mesačným paušálom, okrem prípadu zm€ny m6dzi volacími programami, resp. Volacími balíkmi
zaradenými do rovnakej skupiny. Zoznam volacích programov relevantných pré skupinu l je uvedený v nasledujúcom písmene. Zmena na volací program,

resp. volací balík s vyššim mesačným paušálom sa za porušenie podmienok ekci6 nepovažuje.

Volacie programy skupina l.:Doma Základ/ Doma Mini / Uni s volacim balíkom Uni 20 / Doma Standard / Uni § vo|acím balikom Uni 60 / Doma Pohoda /

DomaMaxi /BiznisStandard/BiznisAkliv/BiznisMesto/BiznisUni svolacímbalíkomUni 50/BiznislSDNKlasik/BiznisISDNDynamik/BiznislSDN
Uni s votacím balíkom Uni 10o / Biznis lSDN Profi / Biznis Partner/Doma Happy 50/ Doma Happy 100/ Doma Happy S/ Doma Happy M/ Biznis Linka
200,Voice Partner Basic, Voicé Partner,100, Biznis linka M, Biznis linka S, Biznis linka 50

z^vr'ŽoKvlpz^NosTl: Úěastník sa zavázujé, že po dobu viazanosti v zmysle tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ,,doba Viazanosti"), ktorá sa počíta odo dňa
úěinnosti dodatku (ďalej len ,,Rozhodný deň): (i) zotrvá v zmluvnom Vzťahu § Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovane,i podía Zmluvy, teda nevykoná
žiadny úkon, ktorý by Viedol k ukončeniu zmluvy a (ii) bud€ riadn€ a věas uhrádzať cenu za poskytované služby (ďalej len,,závázokviazanosti"), priěom
porušením záVázku viazanosti je (l) výpoveď Zmluvy Účastníkom, ak výpovedná lehota alébo iná o§obitne dohodnutá lehota uplynie poČas dojednanej
doby viazanogti (ii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Úěastníkom ani do 45 dní po jej sp|atnosti, na základe ktorého vznikne Podniku práVo na
odstúpenie od zmluvy (ďalej len ,,porušenle záVázku viaz8nosti"). Doba Viazanosti plynio iba poěa§ doby využlvania služby V zmyslo tejto kúpnej zmluvy.
V priiade prerušeniá'postiytováiria Služby Podniku na základe Wužitiá práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z
prislu!ných'právnych piedpisov alebo Všeóbecných podmienok, sa doba viazanosti automaticky prediži o obdobie zodpoveda,iúce skutoónému trvaniu
prerušenia poskytovania Služby Podniku, k€dy doba viazanosti neplynié.

ZMLUVNÁ PoKUTA: Podnik a tjčastník sa dohodli, že porušením závázku viazanosti Vznikne Podniku Voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovane,i
zmluvne,j pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankónej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku v dósledku
porušenia záVázku Vlazanosti vzhladom na beneíity, ktoré Podnik poskytol Učastníkovi na základe téjto kúpnej zmluvy. Benefitmi podl'a tejto kúpnej
zmluvy §a rozumie súčet všetkých z|iav z ceny KZ (rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou tohto KZ uvedenou V cenníku),

Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie závázku viazanosti tejto Služby, ktorá zohladňu,ie Benef]ty poskytnuté Účastníkovi podla tejto kúpnej
zmluvy, je vo výške urěene,i Vtejto kúpnéj zmluve (ďalej len,,základ pre výpoěet"). Vyúčtovaná 3uma zmluvnej pokuty bude vypoěítaná podla nižšie
uvedeného vzorca, ktoný vyjadruje dennó klo§anié zo Základu pre výpoěet poóas plynutia doby vlazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia
poskytovania Služiob v dósledku porušenia závázku viazanosti:

Vyúětovaná suma zmluvnej pokuty = Zák|ad pre výpoěet ZP - (colé dnl uplynutá z doby viazanosti/celkový poěet dní doby viazanosti * Základ pre výpočet
zmluVnej pokuty)

zmluvná pokuia je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou j6 ť'častníkovl vyúótovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závázok
viazanosti, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie závázku viazanostl zaplatí lba ,iedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody
spósobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktoíej bolá dojednaná a vyúětovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahu,júcej §umu Wúětovanej
zmluVnej pokuty.

4\ Spracúvanio osobných údajov: Podnik sa zavázu,ie spracúvať osobnó úda,ie výluóne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania
o§obných údajov 3i na túto zmenu vyžiada osobitný súhla3. Viac iníormácií o použivaní osobných údajov možno náj3ť na www.telekom.sldosobne-udaje,

Podnik ponúkol t]častníkovi možnosť pri podpis€ a uzavreti tejto zmluvy využiť technické zariad€nie v Predajnom mieste Podniku.

(i) Ak Úěastník túto možnosť využil, ,ie táto zmluva uzavretá v pisomnéj forme a podpisaná digitalizovaným podpigom zmluvných girán prostrBdnictvom daného
technického zariadenia. účastnik v takomto prlpade Vyhlasuje, že bol pred uzavretim Zmluvy Podnikom lnformovaný o pod§tat€ digitalizovaného podpisu, najmá o tom,
že digitalizovaný podpi§ Účastníka je jeho vlastnoruóným podplsom preneseným na zmluvu progtíedníctvom technického zariadenia ako jodineóný technický záznam
Vyvorgný len pre úěely tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neodd€litetnú súěasť. Učastnik výslovne 3úhlasi 30 spracúvanim záznamu 3vojho digitallzovaného podpigu jeho
priradenim k podpisanému dokumentu na úěel uzavretia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise Učastnika nebude využltý na žiadne iná úěóly, a to
ani samo§tatne anl v spojéní s iným dokumentom. Uzavretim zmluW takýmto spósobom nió jé dotknutá platnosť zmluvy, ani j€j písomná forma a takto podpísaná

Zmluva má silu originálu.

Zároveň Úóastník móže pri podpi3e tejto Zmluvy pro§tredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu ZmluVy do e-mailu urěeného Úěastnikom.

Ak ['častník túto možnosť wužil Podnik odovzdá tjěastnikovi jeden rovnopls zmluvy pri jej podpise Vo íorme trvalého nosióa na e-mai| urěený tJčastnikom a uvedený
ako kontaktný email v ča§ti identifikácie Učastnika tejto zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva bud€ ako príloha e-mailu chránená heslom pred jej otvorením
neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doruóí Účastníkovi formou sMs na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v ěasti
identifikácie Úěastníka tejto Zmluvy. Účastníkovi je zároveň oprávnený požiadať Podnlk préd podpisom Zmluvy o odovzdanie jedného rovnopisu V listinnej forme. Ak
túto možnosť Úóastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopi§ v li§tinnej forme.

Ak [:]častnik túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá ť'častníkovi jed6n rovnopi3 zmluVy v listinnej forme podpíšaný oboma zmluvnými stranami,

(ji) Ak tjčastník túio možnosť newuži|, je táto Zmluva uzavretá v plsomnej forme a podpísaná vlastnoruěným podpisom zmluvných §trán zachyteným na Zmluvu priamo

bez použitia technického zariadenia. t]lěastník prevzal od Podniku jeden rovnopi3 tejto Zmluvy v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými stranami,

12.04,2019

(nEtlltrl§Ba
Obec
906 31

Obec Hlboké
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