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

Registračný formulár

1-796217697051
1157536300
1157536303
405

Predplatená verejná mobilná elektronická komunikačná služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov.

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:
Retail Shop Rep_5251234
Kód tlačiva: 405
Zastúpený:
Poizlová, Monika
(ďalej len "PODNIK") a

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ
Obchodné meno /
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail:
IČO:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, M. R. Štefánika 8/15,Pezinok, 90201
Pezinok 1

pp.poradna@gmail.com
36075175

Kontaktné tel.č.:
IČ pre DPH:

0905876085

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Katarína Fülöpová
Ulica:
Obec:
Telefón:
0905876085

Súpisné číslo:
Č.OP / Pasu:

Orientačné číslo:
PSČ:
Identity Card - HD510048

SIM KARTA A ZARIADENIE
Mobilný Hlas SIM karta č.

8942102180038760411

Mobilný Hlas Tel. č.

0910770147

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky
AKCIA: Predplatenka
Kontaktná osoba: Katarína Fülöpová Telefón: 0905876085
Adresa doručenia: M. R. Štefánika 8/15, 90201 Pezinok
Služba: Mobilný Hlas Prepaid
Program služby: Predplatenka
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka: Nie
Aktivácia služby

Aktivácia

Aktivácia
Aktivácia

Aktivácia

1)

VEREJNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM: Účastník má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby
Podniku a v prípade voľby zverejnenia údajov v telefónnom zozname podpisom tohto Registračného formuláru udeľuje súhlas na sprístupnenie svojich údajov
poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi v tomto
Registračnom formulári a údaje o Účastníkovi v rozsahu: (i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa, (ii) obchodné
meno a miesto podnikania v prípade fyzickej osoby - podnikateľa, (iii) obchodné meno alebo názov a sídlo v prípade právnickej osoby. V prípade osobitnej
dohody s Podnikom môžu byt v telefónnom zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely
telefónneho zoznamu. Overenie, oprava alebo odstránenie údajov Účastníka z telefónneho zoznamu Podniku, je bezplatné a Podnikom vykonané na základe
Účastníkom predloženej žiadosti podpísanej na ktoromkoľvek predajnom mieste Podniku. Podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a
informačných službách Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov (ďalej len ako "Podmienky"), s
ktorými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Registračného formulára.

2)

VYHLÁSENIE ÚCASTNÍKA ALEBO JEHO OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU: Účastník, resp. jeho oprávnený zástupca, podpisom tohto Registračného formulára
potvrdzuje, že pred jeho podpisom mal možnosť oboznámiť sa a oboznámil sa so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (ďalej len ako "Všeobecné podmienky) a ich prílohami, osobitnými podmienkami a Cenníkom pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete (ďalej aj ako „Cenník“), ktoré svojim obsahom vymedzujú záväzný obsah zmluvy o poskytovaní verejných služieb a zaväzuje sa dodržiavať
záväzný obsah zmluvy o poskytovaní verejných služieb, najmä riadne a včas platiť poplatky a cenu za poskytovanie Služieb podľa Cenníka platného v čase
poskytnutia Služby. Ak sa v tabuľke „SIM KARTA A ZARIADENIE“ spomína „SIM karta“, Účastník, resp. jeho oprávnený zástupca, podpisom tohto
Registračného formulára ďalej potvrdzuje prevzatie SIM karty s aktivovanou Predplatenou službou a záväzne vyhlasuje, že nebol obmedzený v spôsobilosti na
právne úkony na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré by obmedzovalo jeho spôsobilosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb, alebo
že neprebieha žiadne konanie, ktorého výsledok by mohol mat vplyv na platnosť zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Ak sa v tabuľke „SIM KARTA A
ZARIADENIE“ spomína „eSIM“, Podnik bezprostredne po uzavretí Zmluvy zašle Účastníkovi na email uvedený v tabuľke „SIM KARTA A ZARIADENIE“ údaje
potrebné pre nahratie aktivovaného eSIM profilu. Účastník, resp. jeho oprávnený zástupca vyhlasuje, že si Registračný formulár prečítal, porozumel jeho obsahu
a bez výhrad s ním súhlasí, prejav jeho vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a že ho nepodpisuje v tiesni a ani pri obmedzení jeho zmluvnej voľnosti.
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3)

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA : Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných
podmienkach. Aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na internetovej stránke www.juro.sk alebo
www.telekom.sk (v závislosti od programu služby uvedenom v Tabuľke č. 1) alebo iných internetových stránkach Podniku, ktoré tieto internetové stránky v
budúcnosti nahradia, ako aj na vyžiadanie na predajných miestach Podniku. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

5)

PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ, TRVANIE A MOŽNOSŤ ZMENY REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU: Registračný formulár predstavuje zmluvu o poskytovaní
verejných služieb, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva o poskytovaní verejných služieb vo forme
Registračného formuláru sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorú je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených vo Všeobecných podmienkach alebo Cenníku.
Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok
upravujúcej zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

6)

DIGITALIZOVANÝ PODPIS: Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť podpísať tento Registračný formulár vlastnoručným mechanickým podpisom preneseným do
zdigitalizovanej formy prostredníctvom technického zariadenia v Predajnom mieste Podniku. Ak Účastník túto možnosť využil, je tento Registračný formulár
uzavretý v písomnej forme a podpísaný mechanickým podpisom zmluvných strán preneseným do zdigitalizovanej formy prostredníctvom daného technického
zariadenia. Účastník v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred podpísaním Registračného formulára Podnikom informovaný o podstate prenesenia
mechanického podpisu do zdigitalizovanej formy, najmä o tom, že ide o jeho vlastnoručný podpis prenesený na Registračný formulár prostredníctvom
technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený len pre účely tohto Registračného formulára a tvoriaci jeho trvalú neoddeliteľnú súčasť.
Účastník výslovne súhlasí so spracúvaním záznamu svojej zdigitalizovanej formy mechanického podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na účely
vlastnoručného podpisu Účastníka. Tento záznam o zdigitalizovanej forme mechanického podpisu Účastníka nebude využitý na žiadne iné účely, a to ani
samostatne ani v spojení s inými dokumentmi. Podpísaním Registračného formulára (de facto uzavretím zmluvy o poskytovaní verejných služieb) takýmto
spôsobom nie je dotknutá platnosť Registračného formulára, ani jeho písomná forma a takto podpísaný Registračný formulár má silu originálu. Zároveň Účastník
môže pri podpise tohto Registračného formulára prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu Registračného formulára do
e-mailu určeného Účastníkom. Ak Účastník túto možnosť využil, Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Registračného formulára vo forme emailu ako
trvalého nosiča, a to zaslaním emailovej správy na e-mail určený Účastníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že Registračný formulár bude ako príloha e-mailu
chránený heslom pred jeho otvorením neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doručí Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom.
Účastník je zároveň oprávnený požiadať Podnik pred podpisom Registračného formuláru o odovzdanie jedného rovnopisu v listinnej forme. Ak túto možnosť
Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme. Inak Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis
Registračného formulára v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je tento Registračný formulár uzavretý v
písomnej forme a podpísaný vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Registračnom formulári priamo bez použitia technického zariadenia.
Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tohto Registračného formuláru v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom Účastníka, alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

05.10.2021

??ECSIGNATURE??
`sig,ref=customer1` [%1%]
Slovak Telekom, a.s. v zastúpení
Poizlová, Monika
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Firma / meno priezvisko zákazníka
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Vaša nová Predplatenka
Ďakujeme, že ste si vybrali Predplatenku od Telekomu – bez viazanosti, faktúr a mesačných poplatkov. Predplatenka ponúka
nekonečné volania, SMS a dáta za skvelé ceny.
Nekonečné volania do všetkých sietí v SR 50 centov za deň
S programom Predplatenka zaplatíte za minútu hovoru do všetkých sietí v SR 0,10 €. Po dosiahnutí 0,50 € v daný deň už za
ďalšie hovory neplatíte. Môžete si tak užívať bezplatné hovory až do výšky 2000 minút za kalendárny mesiac.
Nekonečné SMS do všetkých sietí v SR 50 centov za deň
Za SMS do všetkých sietí v SR zaplatíte 0,10 €. Po dosiahnutí 0,50 € v daný deň už za ďalšie SMS neplatíte. Môžete si tak užívať
bezplatné SMS až do výšky 2000 SMS za kalendárny mesiac.
300 MB dát v najlepšej 4G sieti 50 centov na deň
Po pripojení na internet v mobile sa automaticky aktivuje denný balík 300 MB za 0,50 €. Po prečerpaní balíka sa zastaví prístup
na internet alebo si môžete zakúpiť nový dátový balík podľa výberu.
Vyskúšajte si volací alebo dátový balík na prvých 30 dní bezplatne
• Nekonečné volania na 30 dní na 1 vybrané číslo do ktorejkoľvek mobilnej siete SR. Po 30 dňoch sa balík pri dostatočnej výške
kreditu automaticky obnoví a spoplatní sa sumou 2,50 €. Aktivácia balíka je možná zaslaním SMS v tvare TRIAL VOLANIA
09XXXXXXXX na číslo 12330, v Telekom aplikácii alebo na úvodnej stránke zobrazenej po aktivácii karty. Balík je možné
jednoducho deaktivovať zaslaním SMS v tvare VOLANIA VYP 09XXXXXXXX na číslo 12330 alebo v Telekom aplikácii.
• 1 GB dát na 30 dní. Po prečerpaní balíka sa zastaví prístup na internet až do konca platnosti balíka alebo je možné zakúpiť nový
dátový balíček podľa vlastného výberu. Po 30 dňoch od aktivácie sa balík pri dostatočnej výške kreditu automaticky obnoví a
spoplatní sa sumou 3 €. Aktivácia balíka je možná zaslaním SMS v tvare TRIAL DATA na číslo 12330, v Telekom aplikácii alebo
na úvodnej stránke zobrazenej po aktivácii karty. Balík je možné jednoducho deaktivovať zaslaním SMS v tvare 30DNI VYP na
číslo 12330 alebo v Telekom aplikácii.
Prehľad doplnkových balíkov pre Predplatenku
Balík

1-dňový

10-dňový

Objem

Platnosť

Cena

300 MB

do 23:59

0,50 €

2 GB

24 hod.

1,50 €

Nekonečné dáta

24 hod.

2€

1 GB

10 dní

2€

Nekonečné dáta
10 dní s
(s rýchlosťou 1Mbps) automatickou obnovou
1 GB

30-dňový

3 GB
5 GB

30 dní s automatickou
obnovou
30 dní s automatickou
obnovou
30 dní s automatickou
obnovou

4€
3€
6€
8€

Kartu si aktivujete jednoducho:
Zavolaním na bezplatnú linku predplatených kariet 12350
Prehľad o svojej Predplatenke máte vďaka Telekom aplikácii vo svojom mobile
S Telekom aplikáciou môžete:
• Aktivovať a deaktivovať doplnkové balíky,
• získať prístup k exkluzívnym ponukám,
• mať prehľad o aktuálnej spotrebe a aktívnych balíkoch,
• overiť svoj kredit na Predplatenke,
• dobiť svoju Predplatenku.
* Nová predplatená karta bude dostupná v Telekom aplikácii do 72 hodín
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Aktivácia
Aktivácia cez Telekom aplikáciu alebo SMS s
textom DATA na číslo 12330
Aktivácia cez Telekom aplikáciu alebo SMS s
textom 2GBDEN na číslo 12330
Exkluzívne iba v Telekom aplikácii
Aktivácia cez Telekom aplikáciu alebo SMS s
textom 1GB10DNI na číslo 12330
Aktivácia cez Telekom aplikáciu, m.telekom.sk
alebo SMS s textom PRIPOJENIE10DNI na
číslo 12330
Aktivácia cez Telekom aplikáciu alebo SMS s
textom 1GB30DNI na číslo 12330
Aktivácia cez Telekom aplikáciu alebo SMS s
textom 3GB30DNI na číslo 12330
Aktivácia cez Telekom aplikáciu alebo SMS s
textom 5GB30DNI na číslo 12330

