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Zmluva o pripojení - služba T-Mobile mobilný internet
uzatvorená podla ust. § 43 a nasl. zák. C.61012003Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov
(dalej len "Zmluva") medzi

. . . . . . tF . .
ST.C2str.

PODNIK

(dalej len "Podnik") a

ÚCASTNíK . PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEL

ADRESA ZASIELANIA LISTíN"
Obchodnémenoalebonázov OBVODNYURADPIESTANV
Ulica,súp.cislo Krajinskácesta 13/5053 Obec.pre pnpady, ak Ucastntk nesu as s Elektronickou aktúrou a požiada o dorucovanie faktúr v papierovej forme

Pieštany PS 92101

ELEKTRONiCKÁ FAKTÚRA

Poskytovanie faktúr v elektronickej fonne spristupnenim na webovej stránke www.t-mobile.sk
Zasielanie na emailovú adresu I Nie

Ano
Notifikacné cislo

TABULKA C.1

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
ol' Dátové služby

Služba: GPRS Data
ol' Magio Internet Security

E-mail: ocoakr@pn.vs.sk
ol' Kontrola dát v EU

Limit: 50
Notifikácia: 80%

ol' Notifikacné cislo
Notifikacné tel.c.: +421: 908731557
E-mail: ocoakr@pn.vs.sk

Služba T-Mobile mobilný internet (dalej len .Služba") je verejná elektronická komunikacná mobilná dátová služba poskytovaná prostrednictvom (i) verejnej mobilnej elektronickej komunikacnej siete
poskytovanej Podnikom na základe technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvencnom pásme 450 MHz, alebo (ii) prostrednictvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Služba umožnuje Úcastnikovi
pristup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejný".h dátových sieti prostrednictvom koncového zariadenia alebo prostrednictvom SIM karty, ktoré sú špecifikované v tejto Zmluve, za úcelom
dosiahnutia bežnej uživaterskej mobilnej dátovej komunikácie. Ucastnik berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) rýchlost pristupu do siete Internet, pripadne iných verejných alebo neverejných dátových
sieti môže byt závislá od kvality signálu Služby v prislušnej lokalite a od poctu dalšich aktívne pripojených Úcastníkov k Službe v príslušnej lokalite a v danom okamihu; (íi) Podnik je oprávnený v záujme
dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých Úcastníkov stanovit obmedzenia pre Úcastnikov, ktorí použivajú programy pre automatícké a dlhodobé stahovaníe velkého objemu dát (napr.
P2P siete), pricomv prípade, ak Podník toto oprávnenie využije, uvedíe obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom Cenníku Služby.

1.

a)
Predmetomtejto Zmluvyje:

záväzokPodniku(i)zriadit Úcastnlkovipotrebnýpristupk elektronickejkomunikacnejsieti PodnikupracujúcejnazákladetechnológieFlash-0FDM, alebok verejnejmobilnejtelefónnejsietiPodniku,(ii) spristupnlt
súvisiaceSlužby poskytované Podnikom, (iii) spristupnit Úcastnikovi prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejnýchdátových sieti bezdrôtovýmspôsobom prostrednictvomkoncového
zariadeniaaleboprostrednlctvomSIM karty špecifikovanejv pism. b) tohto bodu,a (iv) poskytovat ÚcastnikoviprogramSlužiebzvolený Úcastnikoma uvedenýv tabulke c. 1 tejto Zmluvy;

aktiváciaprogramuSlužbyuvedenéhov tabulkeC.1 tejto Zmluvyvo vztahu ku koncovémuzariadeniuFlash-OFDMalebo SIM kartám špecifikovanýmv tabulke C.1 tejto Zmluvy;

záväzok Úcastnikariadne a vcas platit Podnikucenu Služieb špecifikovanýchv tejto Zmluveo pripojeni alebo neskôrdohodnutej medziPodnikoma Úcastnikoma dodržiavatsvoje povinnostiv súlades touto
Zmluvou,Všeobecnýmipodmienkamiposkytovaniaverejnejelektronickejkomunikacnejmobilnejdátovej službyT-MobilemobilnýinternetspolocnostiSlovakTelekom,a.s. (dalej len "VšeobecnépodmienkyMI"),
Všeobecnýmipodmienkamiposkytovaniaverejnýchelektronickýchkomunikacnýchslužiebprostrednictvomverejnejmobilnej telefónnej sietespolocnostiSlovakTelekom,a.s. (dalej len "Všeobecnépodmienky
VMTS")a platnýmCennikom Služby(dalej len "Cennik"),vrátane FairUser Policy;

SlužbaMaglo Internet Security (dalej len"SlužbaMIS")je doplnkováslužbak službeT-Mobilemobilnýinterneta rozumiesa nouzabezpeceniepríslušnejsoftvérovejaplikácie(dalej len"Softvét') odspolocnosti
ESET,spol. s.r.o.(dalej len "spolocnost ESET")urcenejk sofvérovejochranepocitacapred hrozbami Internetu.E-maílováadresa Úcastnikaslúži pre úcelyzaslaniaoznámeniaPodnikuo aktiváciiSlužbyMIS a
aktivacnejlinky potrebnejk ínštaláciiSoftvérudo pocitaca,na základe coho si Úcastníkbude môct stiahnut a inštaloval'Softvérdo pocítaca.Úcastnik (i) vyhlasuje,že sa zoznámil s Podmienkamiposkytovania
doplnkovejslužbyMagio intemet SecurityspolocnostiSlovakTelekom,a.s., (dalejaj len "PodmienkySlužby MIS"),s Cennikomk Službe MIS,ktoré tvoria neoddelitelnúsúcast zmluvyo poskytovanidoplnkovej
SlužbyMIS dojednanejtouto Zmluvoua ktoré sa zaväzujedodržiavat, a že sa zaväzujedodržiavat rovnakoLicencnépodmienkyk SoftvéruspolocnostiESET,ktorýchakceptáciouv proceseinštalácieSoftvéru
dôjde k uzavretiu licencnej zmluvy so spolocnostou ESET,(ii) svojim podpisom potvrdzujeprevzatie PodmienokSlužby MIS (iii) v pripade, že neposkytol Podniku svoju e-mailovú adresu svojim podpisom
vyjadrujesúhlas so zriadenim e-mailovej adresy pre úcely zaslania oznámenia Podniku o aktivácii Služby MIS a aktivacnej linky potrebnej k inštalácii Softvérudo pocítaca (iv) berie na vedomie, že pokial je
služba Magiointemet Securityaktivovaná,nemôžepožiadal'Podniko zmenuv osobe Úcastníkaalebozmenu zúctovaciehoobdobia.

MIESTO POSKYTOVANIASLUŽBY A CENA: Miestom poskytovaniaSlužby je územieSlovenskej republiky podla špecifikácie obsiahnutejvo Všeobecných podmienkacha na mapách pokrytia signálom
potrebnéhopre poskytnutieSlužby,ktorésú pristupnéna www.t-mobile.ska na predajnýchmiestachPodniku.Cenaza poskytovanéSlužby je uvedenáv Cenniku.

Táto Zmluvaje platnáa úcinnádnomjej podpísaníazmluvnýmistranami.Zmluva sa uzatvárana neurcitý cas. Podnik a Úcastnik sa dohodli,že (i) na režima podmienkyposkytovaniaSlužbyprostrednictvom
verejnejmobilnejelektronickejkomunikacnejsiete PodnikuprostredníctvomtechnológieFlash-OFDMpracujúcejvo frekvencnompásme450 MHzsa vztahujúVšeobecnépodmienkyMI,a na režima podmienky
poskytovaniaSlužbyprostrednlctvomverejnej mobilnejtelefónnejsiete Podnikusa vztahujú VšeobecnépodmienkyVMTS, pokial nie je touto Zmluvou dohodnutéinak. Pojmypouživanév tejtoZmluve,ktorétu
nie sú osobitnedefinované,majú rovnakývýznam ako rovnaké pojmydefinovanévo Všeobecných podmienkachMI, resp. vo Všeobecných podmienkachVMTS. Podnika Úcastnik sa dohodli,že na zmluvný
vztah založenýtouto Zmluvou sa nevztahujú a neaplikujúustanoveniabodov 6. a 7. VšeobecnýchpodmienokVMTS; na zmluvný vztah založený touto Zmluvou sa v otázkach upravenýchv bodoch 6. a 7.
VšeobecnýchpodmienokVMTS v plnom rozsahu aplikujúa použijú ustanoveniabodov 6. a 7. Všeobecných podmienok MI. V pripade, ak by sa dostali do vzájomnéhorozporuVšeobecnépodmienkyMI a
VšeobecnépodmienkyVMTS, plati nasledovnéporadiezáväznosti:
a) 1.VšeobecnépodmienkyMI,
b) 2.VšeobecnépodmienkyVMTS.

Zmluvnéstranysa dohodli,že ku dnu úcinnostitejtoZmluvysav celomrozsahurušíplatnosta úcinnost predchádzajúcejZmluvyo pripojeni- službaT-Mobllemobilnýinternet,ktorejpredmetomboloposkytovanie
službyT-Mobilemobilný internetvo vztahu ku koncovémuzariadeniudefinovanémuv tabulke C.1 tejto zmluvy.
VYHLÁSENIEÚCASTNIKAALEBO JEHO ZÁSTUPCU:Vyhlasujem,že som sa zoznámilla s obsahomtejto Zmluvy,ako aj so VšeobecnýmipodmienkamiMI,VšeobecnýmipodmienkamiVMTS a Cennikom,
ktorésaakoneoddelitelnésúcastitejtoZmluvyzaväzujemdodržiavat. Svojimpodpisompotvrdzujem(i) prevzatieVšeobecnýchpodmienokMI,VšeobecnýchpodmíenokVMTS, Cenníkaa vyššiešpecifikovaného
koncovéhozariadenia,(ii) že si záväzne objednávamv tejto Zmluve špecifikovanéSlužby a program Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a vcas plnit všetky povinnosti vyplývajúcez tejto Zmluvy,dodatkov
k Zmluve,Všeobecných podmienok MI a Všeobecných podmienokVMTS, najmä riadne a vcas platit cenu za aktiváciu a poskytovanieSlužby.Súhlasim s poskytovanimfaktúry v elektronickejforme podla
Podmienokprepredkladanievyúctovaniaposkytnutýchelektronickýchkomunikacnýchslužiebv elektronickejforme- Elektronickáfaktúra (dalej len "Podmienky"),s ktorýmisomsa oboznámila svojim podpisom
potvrdzujemich prevzatie,azároven beriem na vedomie,že v pripadeposkytovaniaElektronickejfaktúry mi nebudezo strany Podnikuzasielanápísomnevyhotovenáfaktúra.

b)

c)

d)

2.

3.

4.

5.
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Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sidlo / adresa Karadiicova lO, 82513 Bratislava

Zapisaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa. vloika cislo 2081/B
1(;0 35 763 469 DI 2020273893 I pre DPH SK2020273893

Zastúpený Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sidlom Loglstický areál IKód predajcu: I01.TO.EDIS.VATRT.PAVOL IKód tlaciva: IC0020Westpoint D2, Lozorno, ICO:35879157

Obchodné meno / názov OBVODNY URAD PIESTANY

Sidlo / mieslo podnikania KRAJINSKA CESTA 5053/13, 92101 PIE5TANY

Regisler, cislo zápisu podnikatela 321 -Rozpoctová organizácia
leO 45013683 Die I IC pre DPH 10

Zastúpený Igor Košik
'J_'-' .-- ".. 00'0'.'"

Koncové zariadenie: ZTE MF190 Program služby: DATA SIM MI NEOB2

Dátová SIM karta c./ Koncové zariadenie F-OFDM C. 8942102480003351240 Výrobné cislo koncového zariadenia (IMEI/SN) 860547001903979

Teiefónne cislo / EUI 911892833 Volný objem dát -
Verejná dynamická lP adresa nie Podrobný výpis nie

SMS notifikácia E-mail notifikácia

Spolocná faktúra 1.91291826

Zúctovacie obdobie: Od: 15do: 14 Skúšobná doba do:
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6. VYHLÁSENIEZÁSTUPCUÚCASTNíKA:Vyhlasujem,že som oprávnenýkonat v menea na úcet Úcastnika na základe pisomnéhosplnomocnenias úradne overenýmpodpisomÚcastnika alebo na základe

zákonaalebo na základerozhodnutiaštátnehoorgánu.

Slovak Telekomdôverné
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Obvodný úrad Piešt'any
Krajinská13

92126 Pieštany
:1;
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