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Kúpna zmluva 

	

Kád objednávky: 	1-91477914609 

	

Kád účastnika: 	1017115500 

	

Kád adresáta: 	1017115503 

	

Kád tlačiva: 	 818 

uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, lČO: 35 763 469, iČ  DPH: SK2020273893, zapisaným v obchodnom registri vedenom pri Okressom 
súde Brahslava l, oddiel: Sa, vložka Číslo: 2081/8 (ďalej len ,Podnik), a účastnikom ako kspujúcim (ďalej len Kúpsa zmluva). 

PODN!K 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratisiava l, oddiel Sa, vložka číslo 20811B, 
iČo: 35 763 469, DIČ: 2020273893, iČ  pre DPH: SK2020273893 

Kád predajcu: Ret Shop Rep wth SME Acc5200480 	 Kád tlačiva: 818 
Zastúpený: Ďačková, Lucia 
(ďaiej eň  Podnik) a 

KUPUJÚCI 
Obchodné meno / 
Sidio podnikania: 

Obec Jovsa, Jovsa 43, 07232 Jovsa 

Register, čis(o zápisu 
podnikateľa: 
E-maii: jovsajovsa.sk Teiefán: 0915521985 
Kontaktný e-mail: jovsa@jovsa.sk  Kontaktné mobilné Číslo: 0915521985 
iČo: 00325279 	 oiČ: iČ  pre DPH: 

(ďaiej ten Kupujúci) 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titui/Meno/Priezvisko: Obec Jovsa Mgr. Ľubica Čornejová 
Uiica: Súpisné čisio: Orientačné čísio: 
Obec: v PSČ: 
Teiefán: Č.OP / Pasu: 	- 

TABUĽKA č. 1 
AKCIA: 2014 l 2015 - Telefonovanie - Predaj KZ - Skupina 2 Aktiváia 

Gigaset A220 - predaj Aktivtma 
Čisio zmluvy: 9915988965 Adresa umiestnenia: Jovsa 	07232 Jovsa 

Názov Platnost ceny Cena s DPH 	 Splatnost 
Gigaset A220 Pre voiacie programy skupina ii 1,00 EUR 	jednorazovo/v hotovosti 

pri doručeni 
Zmiuvná pokuta za Gigaset A220 Pre voiacie programy skupina ii 30,00 EUR 	jednorazovo 

Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných složieb (ďalej len ,Všeobecné podmienky), Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových 
zariadení, pripadne ďalšimi osobitnými podmienkami vydanými Podoikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto kúpnej zmluvy (dalej len 
.Osobitné podmienky), ak nie je dohodnuté ínak, Svojim podpiuom potvrdzujern (i) prevzaše Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, (ii) že si záväzne objednávam v tejto zmluve 
špeciňkovaný predmet kúpy (iii) že sa zaväzuiem riadne a včas piniť  všetky povinnosti vyplývajúce zo Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobecných podmienok, Osobitných podmierrok, 
najmä riadne a včas plašť  dohodnuté ceny. 

b) Kupujúci nadobúda vlastnictvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabullKy Č. 1, ak nie je dohodnuté inak. 

c) Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službeu na adresu uvedenú v tejto zmluve, Kupujúci uhradi kúpnu cenu pn prevzati tovaw od kuriéra (dobierka), ak nie je dohodnuté, že 
kúpna cena bude vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné Služby. Pri preberaní tovaru je Kupujúci alebe jeho zástupca povinný preukázať  svoju totožnosť. Pri dowčeni zariadenia je 
Kupujúci povinný uhradiť  poplatok za doručeni vo výške uvedenej v tabuľke Č. 1. 

d) Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaw, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podia § 436 a nasl. Obchodného zákonnika a § 622 a nasl. Občianskeho 
zákonnika. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
3) 	Spracúvanie ouobných údajov: Podnik bude použivať  údaje o Účastnikovi za podmienok uvedených v Pod,mienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov v Podniku (ďalej 

len .Podmienky) a v prislušných právnych predpisoctr. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Učastníkovi oú bližšie špecifikované v Podmienkacň. Ak máže Učastník zamedzit, aby sa 
jeho údaje používali na urČité úČely, Učastnik mšže kedykoľvek,Podniku oznámiť, že si neželá takéto použivanie jefro údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Učastnika udelenie súhlasu, 
mčže Učastnik takýto súhlas kedykoľvek odvolať, ak ho udelil, Učastník mäže Podnik kedykorvek požiadať  o intormáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac intormácii o použivani údajov možno 
nájsť  na e.telekom.sk, 

Podnik ponúkol Účastnikovi možnosť  pri podpise a uzavreti tejto Zmluvy využiť  technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku. 

)i) Ak Účastnik túto možnosť  využil, je táto Zmluva uzavretá v písomnej forme a podpisaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán pmstrednictvom daného technického zariadenia. Účastnik v lakomto 
pripade vyhlasuje, že bol pred uzavretim Zmluvy Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom, že digitaľizovaný podpis UČastnika je jeho vlastnoručným podpisom preneseným 
na Zmluvu prostrednictvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený len pre úČely tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeliteľnú súčasť. Učastnik výslovne súhlasi so spracúvanim 
záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradenim k podpisanému dokumentu na úČel uzavreša a pinenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise UČastníka nebude využitý na žiadne iné 
úČely, a to ani samostatne ani v spojeni s iným dokumentom. Uzavretim Zmluvy takýmto späsobom nie je dotknutá platnosť  Zmluvy, ani jej pisomná forma a takto podpisaná Zmluva má silu Originálu. 

Zároveň  Účastnik mäže pri podpise tejto Zmluvy prostrednictvom technického zariadenia využiť  možnosť  poslania rOvsopisu Zmluvy do e-mailu určeného Účastnikom. 
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li 	PREDMET KUPNEJ ZMLUVY: Predávajúci sa zaväzuje dodať  Kupujúcemu tovar svedený v tabuľke Č.1. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať  a ohradiť  kúpnu cenu. 

2) 	Osobitné ustanovenia 

a) 

FV,SK 



Ak Účastuík túlo možnosť  vyuŽiI Podnik odovzdá Účastnikovi jedev rovnopis Zmluvy pri jej podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Učastnikom a uvedený ako kontaktný email v Časli 
identibkácie Učastnika tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Že Zmluva bude ako priloha e-mailu chránená heslom pred jej otvorenimneoprávnenými osobami, ktoré Podnik doroči Učastnikovi formou 
SMS na mobilné telefĎnne Čislo urČené Učastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné Číslo v Časti identifikácie Učastnika tejto Zmluvy. Učastnikovi je zároveň  oprévnený požíadat Podnik prod podpisom 
Zmluvy o odovzdanie jedriého rovnopisu v listinnej forme. Ak túto možnosť  Učastnik využije, je mu popri rovnopíse zaslanim do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej torme. 

Ak ÚČastnik túto možnosť  nevyužil Podnik odovzdá Účastnikovi jeden rovnopis Zmluvy v listinnej forme podpisaný oboma zmluvnými stranami. 

(ii) Ak Účastnik túto možnosť  nevyužíl, je táto Zmluva uzavretá v pisomnej torme a podpisavá vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu priamo bez použiba technického zaríadenia. 
Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopís tejto Zmluvy v lisbnnej podobe podpisaný obídvomi zmluvnými stranami. 

22.09.2017 

Slovak Telekom, a.s. v zastúpeni 
Ďačková, Lucia 

Firma / meno priezvisko z, kznlka 
Obec Jovsa 
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