Výpoveď zmluvy o pripojení

- - ~ - -Mobile-

k Zmluve o pripojeni. Č. MT GSM 0914249737
(ďalej len "Zmluva o pripojeni")
medzi

ST - C 1 sir.

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova
10, 825 13 Bralislava
v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom

Obchodné meno
Sidlo I adresa
Zapísaný

35763469
Iva Mesaréíková,

ICO
Zastúpený
(ďalejlen
Podnik)

... a

ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ
Obchodné

I DIC
obchodný

reprezentant

súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka čls!o 2081/8
2020273893
IC pre DPH
05.KK.DAMI
Kód predajcu:

SK2020273893

OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

meno I názov

MATERSKA SKOLA
MIEROVA 1, 05901 SPISSKA

Sidlo I mieslo podnikania
Register, číslo zápisu
podnikateľa

BELA

37874292
Malerska Skola
914249737

10
Zastúpený
Kontaktné t.č.:
(ďalejlen
Učastnik")

..

Účastník týmto vypovedá:
I Zmluvu o pripojení týkajúcu sa poskytovania

DIC

IC pre DPH

telefónnej služby pre telefónne číslo: 0914249737

o ÁNO
I NIE
Účastník touto žiadosťou navrhuje spoločnosti Slovak Telekom uzatvorenie dohody o ukončení Zmluvy o pripojení s tým, že Účastník žiada o
ukončenie poskytovania služieb podľa Zmluvy o pripojení (ďalej tiež "Odpojenie na žiadosť účastníka pred uplynutím výpovednej lehoty" alebo "Odpojenie") k poslednému dňu
aktuálneho zúčtovacieho obdobia, teda ku dňu - , pričom toto Odpojenie je spoplatnené v súlade s aktuálnym Cenníkom Služieb a bude vykonané iba v prípade, ak Učastník
túto žiadosť doručí Podniku skôr ako 5 dní pred posledným dňom zúčtovacieho obdobia ku koncu ktorého má byť Odpojenie podľa tejto žiadosti uskutočnené. Za prijatie návrhu
na uzatvorenie dohody o ukončení Zmluvy o pripojení podľa predchádzajúcej vety (ďalej len "Návrh") sa považuje aj ukončenie poskytovania služieb podľa Zmluvy o pripojení
v súlade s týmto Návrhom, a to i bez predchádzajúceho oznámenia o ukončeni poskytovania služieb podľa Zmluvy o pripojení. Prijatim Návrhu spoločnosťou Slovak Telekom
sa ku dňu ukončenia. poskytovania služieb podľa Zmluvy o pripojení končí zmluvný vzťah založený Zmluvou o pripojení. Prijatím Návrhu spoločnosťou Slovak Telekom však
nezanikajú záväzky Učastníka voči spoločnosti Slovak Telekom vzniknuté do ukončenia Zmluvy o pripojení. ako i prípadné záväzky vyplývajúce z ukončenia Zmluvy o pripojení
v zmysle Návrhu. Učastnik súhlasí s tým, že spoločnosť Slovak Telekom nie je povinná Návrh prijať, ak sa však rozhodne Návrh prijať, je tak oprávnená, urobiť už okamihom
doručenia Návrhu spoločnosti Slovak Telekom. Návrh zaniká, ak spoločnosť Slovak Telekom neprijme Návrh do konca zúčtovacieho obdobia, v ktorom Učastník Návrh urobil
(aktuálne zúčtovacie obdobie). Ak spoločnosť Slovak Telekom Návrh neprijme vo vyššie uvedej lehote, táto žiadosť sa považuje za výpoveď Zmluvy o pripojení.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede spoločnosti Slovak Telekom a skončí uplynutím posledného dňa tohto
zúčtovacieho obdobia (čl. 15 bod 15.9 Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej
siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďalej len "VP" a čl. 14 bod 14.9 Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej mobilnej dátovej služby
Mobilný internet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.). V prípade Služieb Easy a Fix výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede spoločnosti Slovak Telekom a skončí uplynutím posledného dňa tohto kalendárneho mesiaca (čl. 14 bod 14.9 Všeobecných podmienok poskytovania predplatenej
verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďalej len - "VP Easy"). V zmysle uvedeného
a za predpokladu, že nedošlo k uzatvoreniu dohody o ukončení Zmluvy o pripojení, výpovedná lehota uplynie dňom 14.05.2011.
Spoločnost' Slovak Telekom, a.s. nie je povinn? vrátiť Účastníkovi aktivačné, ani zriaďovacie poplatky. Ak Účastník zložil spoločnosti Slovak Telekom,
Roaming, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vráti Učastníkovi Zábezpeku, resp. jej zostatok po vysporiadaní všetkých splatných záväzkov Učastníka voči
Telekom, a.s. do 4 mesiacov odo dňa zrušenia služby Roaming, resp. odo dňa ukončenia. Zmluvy o pripojení (alebo jej časti týkajúcej sa vyššie uvedených
(článok 8 bod 8.6 VP). Zloženú Zábezpeku za Roaming nie je možné previesť na iného Učastníka. V pripade zániku Zmluvy o pripojeni v celom rozsahu,
Telekom, a.s. vystaví a doručí Učastníkovi konečné vyúčtovanie, ktoré je Učastník povinný zaplatiť.

a.s. Zábezpeku na
spoločnosti Slovak
telefónnych čísel);
spoločnosť Slovak

Účastník žíada.iaby mu spoločnost' Slovak Telekom, a.s. vrátila prípadne vzniknutý preplatok (zostatok Zábezpeky):
I prostredníctvom poštového peňažného poukazu na adresu Účastníka uvedenú v hlavičke tejto výpovede
Zmluvu

o pripojení

vypovedám

z dôvodu:

I Využívam môj iný akciový telefón
Požadovaná zmena
I Ukončenie zmluvy
Účastník poskytuje. spoločnosti Slovak Telekom súhlas na spracúvanie titulu, mena, priezviska, adresy, telefónneho a faxové čísla a adresy elektronickej pošty Účastnika
na kontaktovanie Učastníka za účelom priameho marketingu (vrátane prezentácie produktov a služieb za účelom ich uplatnenia na trhu) spoločnosťou Slovak Telekom
poskytovaných produktov a Služieb formou zasielania písomností, prostredníctvom elektronických komunikácií, najmä formou volania, zasielania faksimilných správ, Služby
textových správ (SMS) a Multimediálnych správ (MMS), a to na dobu neurčitú po skončení trvania Zmluvy o pripojení. Učastník má právo takýto kontakt a spracovanie osobných
údajov na tento účel kedykol'vek zakázať prejavom vôle doručeným do dispozície spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom bude spracúvať osobné údaje
Učastníka, ktoré je oprávnená spracúvať na základe príslušných právnych predpisov (ust. § 57 ods. 2 Zákona) alebo na základe súhlasu Učastníka s použitím automatizovaných,
čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.
O ANO
O NIE
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Slovak Telekom, a.s.

v zastúpení
Iva Mesarčíková, obchodný reprezentant

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK
Slovak Telekom dôverné

V Kežmarku, dňa 29. marca 2011
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