Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

K ú p n a z m lu v a

1-42557736808
1010571600
1010571606
818

uzatvorená meď/i podnikom ako predávajúcim: Slovák Tele kom. a. s.. Bajkalská 28. S17 62 Bratislava, IČO: 35 763 469. IČ DPH: SK2020273893. zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom
súde Bratislava I. oddiel: Sa. vložka číslo: 2081/B (ďalej len .Podnik"), a účastníkom ako kupujúcim (ďalej len .Dodatok").

PODNIK
Obchodné meno:
Sídlo / adresa:
Zapísaný:
IČO:
Zastúpený:

Slova* Telckom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
35 763 469
| DIČ:
2020273893
11Č pre DPH:
SK2020273893
Katarína Stoláriková
Kód predajcu:
Bus Admin Supp Agent_l7283 Kód tlačiva: 818

(ďalej len "Podnik") a

KUPUJÚCI
Obchodné meno /
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail:
IČO:

Obec Turany, Osloboditeľov 83/91,03853 Turany nad Váhom

uctarenturany@ eentrum.sk
00316962
| DIČ:

Telefón:
IČ pre DPH:

0905694932

(ďalej len "Kupujúci")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titu l/Meno/P rie z vis ko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

Ing. Miroslav Blahušiak
Súpisné číslo:

Orientačné číslo:
PSČ:

Č.OP / Pasu:

TABUĽKA č. 1
AKCIA: 2014/2015 - Telefonovanie

Názov
Gigaset C530
Zmluvná pokuta za Gigaset C530

Aktivácia

Predaj KZ- Skupina 2

G igasetC530-predaj
Číslo zmluvy: 9913878647

Aktiváeia
Adresa umiestnenia: Mohylka , 03853 Turany
Platnosť ceny
Pre volacie programy skupina II
Pre volacie programy skupina II

Cena s DPH Splatnosť
9,90 €* jednorazovo
40 € jednorazovo/v hotovosti
pri doručení

Na položky označené *s a neuplatňuje DP H
1)
2)

P R E D M E T KÚPNEJ ZMLUVY: Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabulke č.l. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu.
Osobitné ustanovenia
a)

Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete Podniku (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Obchodnými podmienky
na predaj a nájom koncových zariadení, prípadne ďalšími osobitnými podmienkami vydanými Podnikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto
kúpnej zmluvy (ďalej len .Osobitné podmienky4), ak nie je dohodnuté inak. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, (ii) že si záväzne
objednávam v tejto zmluve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobecných podmienok,
Osobitných podmienok, najmä riadne a včas platiť dohodnuté ceny.

b)

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabulky č. 1, ak nie je dohodnuté inak.

c)

Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka), ak nie je dohodnuté, že
kúpna cena bude vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby. Pri preberaní tovaru je Kupujúci alebo jeho zástupca povinný preukázať svoju totožnosť. Pri doručení zariadenia je
Kupujúci povinný uhradiť poplatok za doručení vo výške uvedenej v tabuľke č. 1.

d)

Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka a § 622 a nasl. Občianskeho
zákonníka.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3)

Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a
podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach ( časť Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže
Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov
Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú.
Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.teIekom.sk alebo intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.
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