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Kúpna zmluva

Obec Hlboké
§06 31 Hlboké 1í4

ť}átunr 1 2. 0/-. 2l3
účastníka:

í -309260943639
1 000555300
1 000555301

818
adresáta:

tlačiva:

uzatvorená medzi podnikom ako prodáVajúcim: slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, u7 a2 Bratislava, lČo: es zas leg, lČ opn: sK2o2o273893, zapísaným v
obchodnom registri vodenom prl Okresnom súd6 Bratislava l, oddigl: Sa, vložka ělslo: 2081/B (ďalej len ,,Podnik"), a úěastníkom ako kupujtlclm (ďalóJ l6n ,,Kúpna
zmluVa").

PoDN!K

(d'alej len "Podnik") a

KUPUJÚcI

Slovak Telekom, a.s BaJkaIská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný reglster Okresného stidu Bratlslava l, oddlel
Sa, vložka číslo 208í/B, lČo: 35 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2o2o273893

kód predaicu: Retall Shop Rep_5200897 IKód tlačlva: 818
ZastúpenÝ: Skalová, Danlela

obchodné meno /
sídlo podnikania:

Obec Hlboké, Hlbokó í14,9063í Hlboké

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:

E-mail: obechlboke@t-zones.sk Telefón: 0346548718
Kontaktný e-mail: obechlboke@t.zones.sk kontaktné mobilné

číslo:
091 1 894533

lOO: 00309532 l DlC: lC pre DPH: sK2021 08671 6

Titu l/Men o/Priezvisko lnq. Miloš óobrda
Ulica: l súpisné ěíslo: l orientačné číslo:
obec: PsC:
Telefón: lC,OP/Pasu: l-

(d'alej len "Kupujúci")

šrerurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1) PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY: Predávajúci sa zavázuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuťke ě.1, Kupujúci sa zavázujo tovar od prodávajúcoho prevziať
a uhradiť kúpnu cBnu.

2) osobitnéustanovenia
a) Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služiob (ďal6j l6n,,Vš6obecná podmi€nky"), Obchodnými podmionkami na

predaj a nájom koncových zariadení, prípadne ďalšími osobitnými podmlonkami vydanými Podnikom a upravujúciml podmionky pre poskytovanie služieb
poskytovaných na základe tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ,,Osobitné podmienky"), ak nió jé dohodnuté inak, §vojim podpisom potvrdzujem (i) prevzalio
Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, (ii) že si závázne objodnávam V tejto zmluVe špeciíikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zavázujom riadne a
věas plniť všetky povinnogti vyplýva.iúce z Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobocných podmienok, Osobitných podmienok, najmá riadn6 a včas platiť
dohodnuié cBny.

b) Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zariadeniu dňom joho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabulky ě. 1, ak nie,ia dohodnutó inak,

c) Tovar bude Kupujúc€mu doručený kuriórskou službou na adresu uvedenú vt6jto zmluve, Kupujúoi uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kurióra
(dobierka), ak nie je dohodnuté, že kúpna cena bude vyúětovaná vo faktúro za telekomunikaěné služby. Prl preberaní tovaru jé Kupujúci alobo j6ho
zástupca povinný preukázať svoju totožnosť. Pri doručení zariadenia je Kupujúci povinný uhradiť poplalok z8 doruěeni vo výške uvedenej V taburkB ě. 'l,

d) PredáVajúci nopo§kytuj€ dodatočnú výmenu zakúpenóho tovaru, 8 Výnimkou uplatnenia nároku za vady podra § 436 a nasl. obchodného zákonníka a §
622 a nasl. občianskBho zákonníka,

3) PODMlENKY AKC|E:

Kód objednávky: 1-309260943639
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TABUEKA č. 1
AKGIA: 2018 - Telefonovanle . Predai KZ - Skuplna 1 Aktivácia
Gigaset C530 . predal Aktivácia
clslo zmluvy:
gs21242852

Kontaktná osoba: lng. Miloš Cobrda Telefón: 0346548718
Adresa doručenia: Hlboké 114, 90631 Hlboké

Názov platnost'ceny Cena s DPH Splatnoet'
Gigaset C530 Pre volacie programy skupina 1 19,90 EUR jednorazovo/v

hotovosti pri
doručení

zmluvná pokuta za Giqaset c530 pre volacie programy skupina 1 30,00 EUR- jednorazovo

co_1 -3Y2LzBBR_1 -3Y2M908l

čisla záznamu,.// čísb spisu: ř;
Prílohy: Yybavuje:y', //Á_



a) Akciová kúpna cena Kz podIa tab. ě. ,l platí za podmienky, že Záujemca na uzavretio a následne uzavrie Zmluvu o poskytování Verejných sluŽieb (ďalej

len ,,Zmluvá") alebo Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných služieb (ďalej len ,,Dodatok"), ktorých predmetom je poskytovanie Verejne.i telefónnej

služ'by prostrbdníctvom TP alebo prístupu lsDN azauiaže sa využívať TP alebo lSDN prístup a zvolený volací program, resp. Volací balík z niektorej zo
skupin tohto cenového rnýmeru počas doby viazanosli: a) 12 alebo 24 mosiacov odo dňa zriadenia TP'l, TP2M alebo lSDN PRA a lSDN BRA pristupu, b)

12, 24 alebo 36 mesiacov odo'dňa úěinnosii zmeny póvodného volacieho programu na zvolený volací program, c) 12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa
kúpy KZ (v pripade, že k zmene Volacieho programu nedochádza).

b) účastník sa zavázuje, že počas doby viazanosti nezruši Zmluvu akýmkotvék spósobom, svýnimkou odstúpenia od Zmluvy podlaVŠeobecných
podmienok pre poskytovanie verejných služieb, ani 9a nedopusti takého konania alebo neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo
právo odstúpiť od Zmluvy. Úěastník sa ďalej zavázuje, že počas doby viazanostl nepožiada o zmenu zvoleného volacieho programu, resp. volacieho
balika na volaci program, resp. volaci balík s nižším mesaóným paušálom, okrom pdpadu zmeny medzi volacími programami, resp. volacimi balíkmi
zaradenými do rovnakej skupiny, Zoznam volacích programov relevaniných pre skupinu l je uvedený v nasledujúcom písmene. Zmena na volací program,

resp. volaci balik s vyšším mesaěným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovažujo.

Volacie programy skupina l.:Doma Základ/ Doma Mini / Uni s volacim balíkom Uni 20 / Doma Standard / Uni s volacím balíkom Uni 60 / Doma Pohoda /

DomaMaxi /BiznisStandard/BiznisAktiv/BiznisMe§to/BiznisUni svolacímbalíkomUnl 50/BiznislSDNKlasik/Biznis|SDNDynamik/Biznis|SDN
Uni s volacim balikom Uni ,l00 / Biznis lsDN Profi / Biznis Paňner/Doma Happy 50/ Doma Happy 100/ Doma Happy S/ Doma Happy M/ Biznis Linka
200,Voice Partner Basic, Voice Partner 100, Biznis linka |\il, Biznls linka S, Biznis linka 50

z^vAzoKvlŇ.^NosTl: t]častnik §a zavázuje, 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 3 Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovanej podla Zmluvy, teda nevykoná
žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy a (ii) bude riadnó a Včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len ,,závázok Viazanosti"), priČom
porušením závázku Viazanosti je (i) výpoveď Zmluvy Účastníkom, ak Výpovedná lehota alebo iná o§obitne dohodnutá lehota uplynie počas do,jednanej
doby viazanosti (ii) nezaptatenia ceny za poskytnuié Stužby Uěastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na
od§túpenie od Zmluvy (ďalej len ,,porušenie závázku viazanosti"). Doba viazanosti plynie lba poča§ doby využivania Služby v zmyslé téjto kúpnej zmluvy.
V prípade prerušeniá'poskitováiria Služby Podniku na základe využitia práva'Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z
príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, §a doba viazanosti automaticky predlži o obdobie zodpovedajúcé skutočnému trvaniu
prerušenia po§kytovania Služby Podniku, kedy doba Viazanosti neplynlo.

ZMLUVNÁ PoKUTA: Podnik a t]častník §a dohodli, že poru§ením závázku viazanosti vznikne Podniku voči tJčastnikovi právo na zaplatgnie vyúětovanej
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankěnoj a preveněnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósob€nej Podniku v dósledku
porušenia záVázku Viazanosti vzhradom na benefity, ktoró Podnik poskytol Učastníkovi na základe tejto kúpnej zmluvy. Beneíitmi podra tejto kúpne.j

zmluvy sa rozumie súčet všetkých zliav z ceny KZ (ozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou tohto KZ uvedenou V cenníku).

základ pre výpočet zmluvnéj pokuty za porušenie závázku viazanosti tejto Služby, ktorá zohladňuje Benefity poskytnutó Účastnikovi podra tejto kúpnej
zmluvy, je vo výške urěenej v tejto kúpnej zmluve (ďale,i len ,,Základ pre výpočet"), Vyúětovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podra nižšie
uvedeného vzorca, ktor,ý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre Výpočet poěas plynutia doby Viazanosti až do dňa ukončenia Zmluw alebo preruŠenia
poskytovania Služieb v dósledku porušenia závázku viazanosti:

vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = zák|ad pre výpočet zp - (celé dni uplynuté z doby viazano§ti/celkový počet dní doby viazanosti ' základ pre výpočet
zmluvnej pokuty)

zmluvná pokuta je splatná v lohote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastnikovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závázok
Viazanosti, preto tjčastnik zmluvnú pokutu za porušenie záVázku viazano§ti zaplati lba jédénkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu Škody
spógobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorej bola doj€dnaná a vyúětovaná zmluvná pokuta, len Vo Výške píesahujúcej sumu vyúčtovanej
zmluvnej pokuty.

4' Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zevázuje spracúvať osobné údaje výlučne na úěely, na ktoré boli získane, V pripade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu Vyžiada osobitný 3úhlas. Viac informácií o použivaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje.

Podnik ponúkol []častníkovi možnosť pri podpise a uzavrétí tejto zmluVy Wužiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.

(i) Ak Účastník túto možnosť využil,,|e táto zmluva uzavretá v písomnej forme a podpisaná digjtalizovaným podpisom zmluvných §trán prostrednictvom daného
technického zariadenia. Učastnik v takomto prípade vyhlasuje, žó bol pred uzavretím zmluvy Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmá o tom,
že digjtalizovaný podpis Účastníka ,ie,j6ho Vlastnoruěným podplsom preneseným na zmluvu pro§tredníctvom technického zariadonia ako jedinečný technický záznam
vytvorený len pre účely téjto Zmluvý a tvoriaci je.i trvalú neoddelitetnú súěasť. Účastník výslovne súhlasi so spracúvan_ím záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho
priradením k podpísanému dokumentu na úěel uzavretia a plnonla zmluvy, Tento záznam o digitalizovanom podpise Úěastnlka nebude využitý na žiadné iné účely, a to
ani samostátne ani v spo,jení s lným dokuméntom. Uzavretím zmluvy takýmto spósobom nio je dotknutá platnosť Zmluvy, ani jéj písomná forma a takto podpísaná

Zmluva má silu originálu.

Zároveň Úěastnik móže pri podpi3e téjto Zmluvy prostredníctvom technického zariadenia využiť možno§ť po3lania rovnopi3u Zmluvy do e-mailu urěeného Úěastníkom.

Ak Úěastnik túto možnosť využil Podnlk odovzdá tjčastnlkovi j€d6n rovnopis Zmluvy pri jej podpise vo íorme trvalého nosiěa na B.mail urěený Úěasinikom a uvedóný
ako kontaktný email v časti identifikácie Učastnika tejto Zmluvy. Zmluvná strany sa dohodli, že Zmluva bud€ ako príloha e-mailu chránená heslom pred jej otvorením
neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doručí Uča§tníkovi formou sMs na mobilné telefónne čislo urěené Uěastnikom a uvedené ako kontaktné mobilné ěíslo v časti
identifikácie Úěastnika tBjto zmluvy. Úěastníkovi,|e zároveň oprávnený požiadať Podnik pred podpisom Zmluvy o odovzdanie jedného rovnopigu v lisiinnej forme. Ak
túto možnosť Účastník využije, je mu popri rovnopisé zaslaním do omailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej formé.

Ak Účastnik túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Úěastníkovi j€den rovnopis zmluVy V listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.

(ii) Ak Účastnik túto možnosť nevyužil, je táto Zmluva uzavretá v písomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpi§om zmluvných strán zachyteným na Zmluvu priamo

bez použitia technického zariadenia. tjěastník prevzal od Podniku jedon rovnopi3 t€jto Zmluvy v Iistinnéj podobé podpísaný obidvomi zmluvnými

Slovak Telekom, a.s. v zastúpenl
Skalová, Daniela
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Obec Hlboké
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