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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- špecifikácia kúpy akciového
koncového

••••• • ~ .,r---- _

KZ 9905427583
Kzmlwečlslo

1015475900 1015475901
Kódúčastníka Kódedresáta

Predávajúcim: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v Obchodnom registri vedenom
pri Okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (dalej len "Podnik") a kupujúcim.

Žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiar nie sú údaje predvyplnené) .

• - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť

•• - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti

Kupujúci - účastník
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.

Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ

ICO: 31620531 IIC DPH SK2020476535

Zapísaný v Obchodnom registri: I Oddiel: Vložka číslo:

Ulica: J. Kráľa Obec: Zvolen PSC: 96001 Dodacia pošta: Zvolen 1

Súpisné číslo: 1133 Orientačné číslo: 14 Poschodie: Miestnosť č.:

-KOntaKtny telefon: 0905692902 "Fax: "E-mail: Ipmzvolen@lpmzvolen.sk

Splnomocená osoba alebo zákonný zástupca
Priezvisko, meno, titul: ICíslo OP: I.t\OntaKtny telefon:

Ulica: Obec: PSC: I"Mobil:

Predmet Dodatku
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dole uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu.
Kúpna cena zariadenia so zľavou
Typ KZ Volací program Akciová predajná DPH vEUR Akciová predajná Zmluvná pokuta pri

cena KZ podľa cena KZ podľa porušení zmluvného
účastníkom účastníkom záväzku v EUR (DPH

zvoleného zvoleného voliteľného sa neúčtuje)
voliteľného volacieho programu v

volacieho EURs DPH
programu v EUR

Fotoaparát k TP a ISDN Skupina III - Biznis Aktiv/Biznis Uni 0,83 0,17 1,00 50,00
SO/Biznis Uni iSO/Biznis

Slovensko/Biznis ISDN Uni
200/Biznis

Icena celkom s DPH v€: 1,001

Výrobné čísla:

Ďalšie ustanovenia
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu a poplatok za
doručenie 2 eur s DPH.
2. V prípade zániku Zmluvy o poskytovani verejných služieb počas doby viazanosti z dôvodov na strane účastníka alebo porušenia zmluvných podmienok akcie
sa účastník zaväzuje zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu, v závislosti od typu zvoleného volacie ho programu a zakúpeného tovaru.
3. Tovar bude kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu a poplatok za doručenie pri prevzatí
tovaru od kuriéra, pričom pri preberaní je povinný preukázať svoju totožnosť. V prípadoch dohodnutých touto zmluvou bude kúpna cena vyúčtovaná vo faktúre za
telekomunikačné služby.
4. Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podla § 622 a nasl. Obč. zák.
5. Ostatné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisova Cenovým výmerom Č.

83082/2012 alebo 83088/2012 .

~pôsob zaplatenia kúpnej ceny

O pri doručení PC/notebooku/tabletu kuriérom (dobierka)

0 na základe faktúry Podniku

Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto špecifikácie
Špecifikácia/Kúpna zmluva KZ
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Kód dokumentu: SDOO1-YOV6LL Kód účastníka: 1015475900 Objednávka: l-YOH2DE

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPíSAŤ NA DRUHEJ STRANE
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Miesto: Zllp tE-11/ Miesto: Žilina Kód predajcu: VT044

Dátum: Lfl-. 12. ~/'2-- Dátum akceptácie návrhu: 17.12.2012 Meno predajcu: Cabajova Jana

L~.H' Meno pracovníka: Silvia Haburaj Dátum prevzatia: 10.12.2012
~.lí.i1.

Tel. číslo: 0800123500J m :~~~;p..
A ....

podpis a ~~uPuJuceHo {~

(resp. splnomocnenej osoby al~ bo štatutámeho podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku
orgánu) nx
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