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Kúpna zmluva

Kód objednávky:

1-16181782891
1000582300

Kód účasínika:

1000582303

Kód adresáta:

Kód tlačiva:

818

uzatvorená rredzi podn:kom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,817 62 Braiislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK202C273893, zapisaným v obctodnom registri vedenom pri Okresnom
súde Bratíslava I, oddie:: Sa, vtožka člslo; 2081/8 (ďatej len "Podnik^, a úôastníkom ako kupujúcim (ďalej ten "Dodatok").
PODNIK
Obchodné meno:
Sidlo / adresa:

Slovak Telekom, a.s.

Zapisany:

Bajkalská28,81762Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava ,oddielSa,vložkačfslo2081/B

ICO:

35763469

Zastúpený:
(cfalej' len 'Podnik"

Cintalová, Beáta

D!C:

2020273893

ICpreDPH:

SK2020273893
Kódtlaéiva:818

Teiefón:
Kontaktnó mobilné Sislo

0554668698

Kód predajcu: [ Retail Shop Rep_8831
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KUPUJUCI
Obchodné meno

Sldlo podnikania:

Domov dôchodcov, Obchodná 73/984,04424 Poproé

Register, élslo zápisu

podnikateTa:
E-mail:

Kontaktný e-mail:

ddpoproc@gmail.com
ddpoproc@gmail.com
31269371

ICO:

0904850143

IČpreDPH:

DIČ:

(ďaiej tefi "Kupujúci")

ŠTATUTÁRNY ORGÄN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
ituĽMeno/Priezvisko;
Ulica:
Obec:
elefón:

- Domov Dôchodcov

SúpÍsné čislo;

Orientačné čislo;
PSČ

C.OP/Pasu:

TABUĽKAč.1

AKCIA: 2014 - Telefonovanie - Predaj KZ . Skuplna 2
GlgasetA220-predaj

Aktlvácia
Aktivácia

Kontakíná osoba: - Domov Dôchodcov Telefón: 0554668698

Adresa dorucenia:: Obchodná 73/984, 04424 Poproč
Názov

GigasetA220

Platnosť ceny

<
/

Pre volade programy skupina ľ

llliifNE]íillÍRÍá(n Q

.%

y;

1,00 jednorazovoA/ hotovosti pri
donjĎenl

Zmluvnó pokuta za Gigaset A220

Pre volade pTogramy skupina

Na polozky aznačené' sa neuplatňuje DPH

30 * jednorazovq

4

PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY; PfBdávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke 6,1. Kupujúd sa zaväzuje tova' od predávajuceho pfevziať a u'iraďf kúpnu oeru.

2)

Osobitné ustanorenia

^^^^^^I^^Í^^^^?^^tl^l^^^!^^i^^rf^^r^^^í^^^^^^í^^a^^!^a^^^!^^!^^iT^^^^ifi!^^^^^l^n^

^^^i^?H^l^nto^^ctln^í^mp^^eaía^^LO^^'!ľu^T^S^lnJ^^^T"ÍU^T)^

^^Ä^^Ä^SäÄÄSM?SÄÄÄ
Osobitnych podmienok, najmä fiadne a vias plaSf dohodnuté ceny.
b) Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zariadďiiu dňom jeho prevzab'a a uhradenia kúpnaj oeny v zmysle tabulky Ô. 1, ak nie je dohodnuté ;nak.

c^ Kjpujúci
^^^l^^^^^^^^^^^^^i^^^ž^^?b^^^^^u^^h^^^^^^f^^^t^^
povinný uhradiť poplatok za doiuceni vo vyške uverienej v tabulke c. 1.
d) p^álv^úa
"eposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podlla § 43G a nasl. Obchodnéhc zäkonníka a § 622 a nasl. Obcanskeho
zákonníka.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

^^i^^^Í^il^1^^^^^1i^^^^^'
^^^^^^^^^j^^?é^^^^^^>^Í^_fÍI^^.^Íh^^^^^a^^8^^
S?MS^8;S^^^hÄ^ÍÄ^U-,to^M'"'k^ ^a ^.^^^

Viac infomiácii o používani údajov možno nájsť na www.tslekom,sk a;ebo intemeiove; stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosU nahradí.
Podnik ponťikol tíéastnikovi možnosť pri podpise a uzavrati tsjto Zmluvy využ:ft8chnfc>(é zaŕadente v Predajnom mieste Podnlku.
(i) Ak Účastnik hjtomožmsf využil, je táto Zmluva uzavretá v písomnq forme a podpfsaná digitallzovanym podpisom zmluvných strán prostrednictvqm daného technfckého zariadenia. Úäasmík v takomto
t

Ä^:^^^S^;SÄ^dS^é^fcS^^"MS^,^ta5'Kmt"riŕ?m^^m

2^^^^^^^^^a^^^^^^^aa^[l^ni^^^cnh^^^^^^^^^ti^^l^a^^^a^"^^n^o5^1^te^
uíely, a to ani samostatne ani v spojení s inym dokumentom, Uzavretím Zmluvy takýmto spôsobom rfe fe dotknutä platnasr Zmluvy, ani jej pisomná forma a takto podpisanä Zmluva má silu originäiu.

1-16181782891
Kód objednävky:
v0.16.016-20150129-11:58:41
Stranal/2
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Zároveň Účastnlk môže pri podplse tejto Zmluvy prustrednictvom technckého zanadenia využlf možnost poslania rovnopisu Zmluvy do e-mailu urôeného Úôastníkom.

Ak Úíastnik túto možnosC v/uí\\ Podnik odovzdä Úcaslnikovi jeden rovnopis Zmluvy pri iej podpise vo fórme trťalého noslôa na e-mall urôerŕ Účastnlkom a uvedený ako kontaktnŕ email v časti

^'Ta^h^lsSl!t^lloŕf<^ui^^l^t^S
^ai.^^l'^n^'^t^d^^J^^^'JS^J?n^^
SMS na mabilné teletónne cislo urôené Účastrikom a uvedené ako kontaktné motílné ôislo v äasti identífikáae Oéastnika tsjto Zmluvy. Úäaslnihovi je zároveň oprävneny požiadaf Podnik pred podpisom

Zmluvy o odovzdarre Jedného rovnopisu v listinnej forme. Ak túto irožnosf Účastnik využije, Je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listlnnsj forme.
t

t

Ak Úŕastník túto možncsť nevyužil Podnik odovzdá Úŕastnikovi jeden rovnopls Zmluvy v listínnej foime podpisaný oboma zmluvnými stranami.
(ii) Ak Úôastnik túto možnosf nevyuzil, je táto Zmluva uzavretä v pfsomnej fomie a podpísaná vlastnoručnym podp'som zmluvných stm zachyteným na Zmluvu priamo bez použitía technického zaŕadenia.
.Jäastník prevzal od Podniku jeden rovropfs tejto Zmluvy v listlnnej oodobe podpisaný obicvomi zmluvnými stranami.
Kosice11.02.2015

DOMOVDÔCHODGOVPOPRtX;
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Kód objednävky:

1-1G181782891

Strana2/2

04424Popro6
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Slovak Te'ekom, a.s. v zastúpen!
Čintalová, Beáta

vC. 16,016.20150129-11:58:41

ul,0bchodró73

Firma/ menopriezviskozákazníka
.í

f

Domov d&chodcov

