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Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

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

1-112795063933
1010549900
1010549903
405

podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Výpoveď').

PODNIK
Slovák Telekom, a.s.
Kód predaicu:
Zastúpený:
(ďalej len "PODNIK") a

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
Retail Shop Rep_5201465
| Kód tlačiva: 405
Medvecký, Michal

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

Obec Zázrivá, Stred 409, 02705 Zázrivá

obeczazriva@stonline.sk
obeczazriva@stonline.sk
00315010
| DIČ:

Telefón:
Kontaktné mobilné číslo:
IČ pre DPH:

0907887756
0907887756

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Títul/Meno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

Karol Karcol
| Súpisné číslo:

Orientačné číslo:
PSČ:

IČ .O P/Pasu:

ADRESÁT ■adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania:
Spôsob fakturácie:
Číslo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie:

Obec Zázrivá
Stred 409, 02705 Zázrivá
Papierová faktúra zasielaná poštou.
Mesačne od 8.dňa v mesiaci do 7. dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1
D ea ktiv ácia

Mobilný hlas
Mobilné Telefónne číslo: 0911579214

D ea ktiv ácía

1)

Účastník týmto vypovedá Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej Podnik poskytoval elektronickú komunikačnú službu prostredníctvom SIM karty a telefónneho čísla uvedeného
v Tabuľke č. 1 vyššie (ďalej len "Zmluva").

2)

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede. V zmysle uvedeného a za predpokladu, že nedošlo k uzatvoreniu dohody
o ukončení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, výpovedná lehota uplynie dňom 07.03.2018.

3)

Podnik nie je povinný vrátiť Účastníkovi aktivačné, ani zriaďovacie poplatky. Ak Účastník zložil Podniku Zábezpeku na Roaming, Podnik vráti Účastníkovi Zábezpeku, resp. jej zostatok po
vysporiadaní všetkých splatných záväzkov Účastníka voči Podniku, a to do 4 mesiacov odo dňa zrušenia služby Roaming, resp. odo dňa ukončenia Zmluvy (alebo jej časti týkajúcej sa vyššie
uvedených telefónnych čísel). Zloženú Zábezpeku za Roaming nie je možné previesť na iného Účastníka.

4)

Po zániku Zmluvy v celom rozsahu, Podnik vystaví a doručí Účastníkovi konečné vyúčtovanie za poskytnuté služby. Akýkoľvek dlh vyplývajúci z vyúčtovania podľa predchádzajúcej vety je
Účastník povinný uhradiť.

Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise tejto výpovede využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.
(i) Ak Účastník túto možnosť využil, je táto výpoveď daná v písomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného technického zariadenia. Účastník v takomto
prípade vyhlasuje, že bol pred podpisom tejto výpovede Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom, že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom
preneseným na tento dokument prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený len pre účely tejto výpovede a tvoriaci jeho trvalú neoddeliteľnú súčasť. Účastník
výslovne súhlasí so spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na účel podpisu a plnenia výpovede. Tento záznam o digitalizovanom podpise
Účastníka nebude využitý na žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Podpisom výpovede takýmto spôsobom nie je dotknutá jej platnosť, ani jej písomná forma a takto
podpísaná výpoveď má silu originálu.
Zároveň Účastník môže pri podpise tejto výpovede prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu do e-mailu určeného Účastníkom.
Ak Účastník túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis výpovede pri jej podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastníkom a uvedený ako kontaktný email v časti
identifikácie Účastníka tejto výpovede. Zmluvné strany sa dohodli, že výpoveď bude ako príloha e-mailu chránená hesjom pred jej otvorením neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doručí Účastníkovi
formou SMS na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v časti identifikácie Účastníka tejto výpovede. Účastníkovi je zároveň oprávnený požiadať Podnik pred
podpisom 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.
Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.
(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je táto výpoveď uzavretá v písomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na tento dokument priamo bez použitia technického
zariadenia. Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis výpovede v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
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Slovák Telekom, a.s. v zastúpení
Medvecký, Michal
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Firma / meno priežŕisfío zákazník^
Obec Zázrivá

