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Kúpna zmluva Kódobjednávky: 1-803749613533

Kód účastníka: 1145353,t00
Kód adresáta: 1145353101

Kód tlačiva: 818

q69, lČ opt-l: SK2o20273893, zapísaným V

účastníkom ako kUpujúcim (d'alej len ,,Kúpna
Uzatvorená medzi podnikom ako píedáVajúcim: §lovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tČo: os zog
obchodnom registri Vedenom pri okresnom súde Bratislava l, oddiel: sa, Vložka číslo: 2081/8 (d'aléj len ,,Podnik"), a

ZmluVa").

PoDNlK

(d'alej len "Podnik") a

KUPUJÚcl

TABUIKA č. 1

PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY: PredáVajúci sa Zavázuje doflať Kupujúcemu tovar uvedený V tarJu|ke č,1. Kupujúci sa zavázuje tovar od predáva.júceho prevziať
a uhradiť kúpnu cenu.

osobitné ustanovenia

a) Kúpna zmluva §a riadi Všeobecnýn]i podmienkami pre po§kytovanie Verejných služieb (dalej len ,,Všeobecné podmíenky"), obchodnými podmienkami na
pfedaj a nájom koncových zariadení, prípadne d'alšín]i osobitnýmj podmienkami Vydanýmj Podnikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie Služieb
poskytovaných na základe tejto kúpnej zmluvy (d'alej len ,,osobitné podmienky"), ak nie je dohodnuté inak. svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, (ii) že si záVázne objednáVam V tejto zmlUve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zavázujem riadne a
Včas plnit' Všelky povinnosti vyplýVajúce Z Kúpnej Zmluvy, dodatkov k nej, Všeobecných podmienok, osobitných Podmienok, najmá riadne a Včas platit'

dohodnuté ceny.

b) Kupujúci nadobúda Vlastníctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabul'ky č. 1, ak nie jg dohodlluté inak.

c) Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú Vtejlo zmluve a to V lehote 10 dní odo dňa uzavretía tejto Zmluvy; Podnik
doruču.je Zariadenie V čase od 7:00 do 19:00 hod. Kupujúci uhladí kúpnu cenu píi prevzatí tovaru od kuriéra (dobjerka), ak nie je Cjohodnuté, že kúpna
cena bude Vyúčtovaná Vo faktúre za telekomunikačné služby. Píi preberaní tovaru je Kupujúci alebo jeho ZáStUpca povinný preUkázal'svoju totožnosť.

d) PredáVajúcj neposkytuje dodatočnť] výmenu zakťlpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za Vady podl? § 436 a nasl. obchodného zákonnika a §
622 a na§l. občianskeho zákonníka.

3) PODMlENKY AKC|E:

Kód objednáVky: 1-803749613533
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MATERSKÁ Šroi
DEDINSKÁ l/l

-r9'*o

Slovak Telekom, a,s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 2081iB, lCO: 35 763 469, DlC: 2020273893, lC pre DPH: SK2020{73893

kód predaicu: Telesales VSE Rep_45689 I Kód tlačiva: 81B
Zastúpený: lng. Silvia Haburaj, Manažér Mass Market zákazníckej podpory a proce§ov - poÝerený podl'a

Podpisového poriadku ST, a,s,

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Materská škola, Dedinská1l1,Zilina, Dedinská 1l1,Zilina, 0100,1 Zilina 1

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: ms,strazov@gmail.com Kontaktné tel.č.: 0911444557
lčO: 37905066 lC pre DPH:

(d'alej len "Kupujúci")

šrnrurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA
Tíiul/Meno/Priezvis ko Mqr. Klimeková Dáša
Ulica: Sťlpisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSC:
Teleíón: a911444557 č.oP / Pasu: Ildentity card - HK528343

AKCIA: 2018 - Telefonovanie - Predai KZ - Skupina {

Giga§et A280 - predai
Císlo zmluvy:
993731 641 8

Kontaktná osoba: Mgr, Klimeková Dáša Telefón: 0415623451
Adresa doručenia: Hričovská 19511, a1001 Žlina

Názov platno§t'cenv Cena s DPH Splatnost'
Gigaset A2B0 Pre volacie programy skupina ,1 9,90 EUR jednorazovo/v hotovosti pri

doručení
Doúčtovanie cenv za Gigaset A280 Pre volacie programy skupina 1 20,00 EUR jednorazovo

Neakciová maloobchodná cena za
kzlDálové zariadenie

30,00 EUR
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