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▪ Kupujúci    právnická osoba        fyzická osoba – podnikateľ      fyzická osoba - nepodnikateľ 

MESTO NEMŠOVAMESTO NEMŠOVAMESTO NEMŠOVAMESTO NEMŠOVA                                         

 Štátna príslušnos ť:

     
Rodné číslo / IČO:

00311812

IČ DPH:

     

Č. OP alebo Pasu:

     
Ulica: Janka Palu Súpisné číslo:

55

Orienta čné číslo::

2      
Obec:

Trenčín

PSČ:

91441

Byt č./ poschodie:

          
Telefón/Mobil:

0918402130

E-mail:

     

Poznámka:

     ▪ Štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba  

Priezvisko / Meno / Titul:        Telefón/Mobil:       Č.OP alebo Pasu:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orienta čné číslo:       /       Obec / PSČ:       /       

 

Priezvisko / Meno / Titul:        Telefón/Mobil:       Č.OP alebo Pasu:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orienta čné číslo:       /       Obec / PSČ:       /       

 

▪ Adresa doru čenia KZ  

         Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Mesto NemšováMesto NemšováMesto NemšováMesto Nemšová                                             

Ulica: Odbojárov Súpisné číslo: 8 Orienta čné číslo:: a /       

Obec: Nemšová PSČ: 91441 Byt č./ poschodie:       /       

Kontaktná osoba pre prevzatie KZ: Dubovská Č.OP alebo Pasu:        Telefón/Mobil:  0907 413 250 

         Kontaktná osoba  – umožní pracovníkom Podniku v prípade poruchy vstup do objektu, 
miestnosti po pracovnom čase, vo sviatok alebo deň pracovného  pokoja:       Telefón/Mobil:        

 

 Zmena volacieho programu Pôvodný volací program       Nový volací program       

Dátum účinnosti zmeny volacieho programu:       
 

Predmet špecifikácie 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dole uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu.  
 

Kúpna cena zariadenia so z ľavou  

 
Typ KZ 

Volací program Akciová predajná cena KZ 
pod ľa účastníkom 

zvoleného volacieho 
programu v € bez DPH 

DPH Akciová predajná cena KZ 
pod ľa účastníkom zvoleného 

volacieho programu v € s 
DPH 

Zmluvná pokuta pri 
porušení zmluvného 
záväzku v € (DPH sa 

neúčtuje) 

 Telco PH-895                         €        €  

 Gigaset DL500A                         €       €  

 Gigaset  AS200                         €        €  

 Gigaset  A120                         €        €  

 Gigaset C300                         €        €  

 Gigaset C610                         €        €  

 Gigaset SL919                         €        €  

 Panasonic KX-FP207                         €        €  

 Panasonic KX-TG1711                         €       € 

 Panasonic KX-TG8051                         €       € 

 Panasonic KX-TG1611                         €       € 

 Philips XL390 BP Nonstop 4,08 0,82 4,90 € 50 € 

 zriadenie služby CLIP za 0,03 € bez DPH (0,04 € s DPH)  

Viazanos ť:   12 mesačná viazanosť                 24 mesačná viazanosť 

Výrobné čísla :       

Informácie o zmluve:  

KZ ISDN Kód  Účastníka: 

1000057900

Kód Adresáta: 

1000057904

Číslo Zmluvy: TP3111115119911 

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (špecifikácia kúpy 
koncového zariadenia) 
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Ďalšie ustanovenia 
1. Žiadateľ sa zaväzuje užívať verejnú telefónnu službu alebo verejnú telekomunikačnú službu  ISDN a zvolený volací program počas nasledujúcich 12 alebo 24 mesiacov  

a. odo dňa zriadenia TP alebo ISDN prístupu 
b. odo dňa účinnosti zmeny  pôvodného volacieho programu na zvolený volací program 
c. odo dňa kúpy KZ (v prípade, že k zmene volacieho programu nedochádza). 

2. Počas plynutia doby viazanosti nie je možná zmena zvoleného volacieho programu na volací program s nižším mesačným paušálom, okrem prípadu zmeny medzi volacími 
programami Doma Mini, Uni 20, Doma Standard, Biznis Standard, Uni 60, Doma Pohoda, Doma Maxi, Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Uni 50, Biznis ISDN Klasik, Biznis ISDN 
Dynamik, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Profi, Biznis Partner alebo medzi volacími programami  Uni 120, Doma Extra, Biznis Uni 150, Biznis Slovensko, Biznis ISDN Uni 
200, Biznis Partner 60, Biznis Partner 300, Biznis Partner nonstop , Voice VPN. Zmena na volací program s vyšším mesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie 
nepovažuje. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu. 
4. V prípade zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb počas doby viazanosti z dôvodov na strane účastníka alebo porušenia zmluvných podmienok akcie sa účastník 

zaväzuje zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu, v závislosti od typu zvoleného volacieho programu a zakúpeného KZ. 
5. Akcia platí len do vypredania zásob a nemôže byť kombinovaná so žiadnou inou predajnou akciou KZ viazanou na zriadenie a časovo viazané používanie TP alebo ISDN 

prístupu. 
6. Tovar  bude kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto Dodatku. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka), pričom pri 

preberaní je povinný preukázať svoju totožnosť. V prípadoch dohodnutých týmto Dodatkom bude kúpna cena vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby. 
7. Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku zo zodpovednosti za vady tovaru podľa platných právnych predpisov. 
8. Ostatné vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Cenovým výmerom 

č.38803/2012. 
Spôsob vyú čtovania kúpnej ceny  
  v príslušnej faktúre za telekomunikačné služby 
  pri doručení tovaru kuriérom (dobierka)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Prílohy  

 Osvedčená plná moc   

 iné 

 Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra   

 iné                                                             

 Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra 

 iné                                                              
 

Miesto:  Nemšová Miesto:        Kód predajcu: SM077 
Dátum:  10.1.2013 Dátum akceptácie návrhu:        Dátum prevzatia návrhu:  10.1.2013 

Meno pracovníka:        Meno predajcu:  Alena Dianová 

Tel. číslo:  0911980077 

podpis (a pečiatka) Účastníka 
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu) podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku 

 


