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Špecifikácia SIM kariet a mobilných telefónov

1. SIM KARTA / ZARIADENIE
| Telefónne číslo: 0911591540 SIM karta č.:

i Typ mobilného 
telefónu:

Výrobné číslo 
(IMEI):

Aktivačný 
poplatok (v € s 
DPH):

Kúpna cena (v € s DPH): Neakciová cena (v €s 
DPH):

j Súčet všetkých zliav zo 
1 štandardných poplatkov za 

Služby (v € s DPH):

Základ zmluvnej pokuty - 
počiatočná suma, ktorá bude 
klesať (v € s DPH):

j Magenta Mobile______________________________________________________________________________________ Aktivácia
1150 min v SR a do EÚ _________________________________ Aktivácia—  
Magenta Office/Mobile člen Aktivácia

VPS Skupina - člen mesačne Aktivácia
Referencia - VPS Skupina Aktivácia
Program služby: Magenta Mobile Mini Aktivácia
Služba: Mobilný Hlas bez viazanosti Aktivácia

Kontrola dát v roamingu Aktivácia

Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00 
Rozhodcovská doložka: Nie
Tel. č.: 0911591540 Aktivácia

Zverejnenie v telef zozname: Žiadam o nezverejnenie

2. SIM KARTA / ZARIADENIE
| Telefónne číslo: 0911591545 SIM karta č.:

Typ mobilného 
telefónu:

Výrobné číslo 
(IMEI):

Aktivačný 
poplatok (v € s 
DPH):

Kúpna cena (v € s DPH): Neakciová cena (v € s 
DPH):

Súčet všetkých zliav zo 
štandardných poplatkov za 
Služby (v € s DPH):

Základ zmluvnej pokuty - 
počiatočná suma, ktorá bude 
klesať (v € s DPH):

Magenta Mobile Aktivácia

Služba: Mobilný Hlas bez viazanosti Aktivácia
Kontrola dát v roamingu Aktivácia

Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00
Rozhodcovská doložka: Nie
Tel. č.: 0911591545 Aktivácia

| Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
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5) PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ, TRVANIE A MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Pokiaľ nie je predmetom tejto Zmluvy program Služieb s pravidelným mesačným poplatkom v paušálnej výške podľa 
Cenníka, Zmluva zaniká posledným dňom zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v čase, kedy uplynie 365 (slovom tristošesťdesiatpäŕ) dní odo dňa, kedy bolo 
prostredníctvom SIM karty naposledy uskutočnené volanie, odoslaná SMS/MMS správa alebo dátový prenos. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov 
uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy je možná len so 
súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti 
Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.
V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom SIM kariet špecifikovaných v Prílohe č.1 k tejto Zmluve na základe 
pôvodnej zmluvy, zmluvné strany sa týmto zároveň dohodli, že pôvodná zmluva (v znení všetkých jej dodatkov) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. 
Zánikom pôvodnej zmluvy však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo 
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy , ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu 
poskytovaných Služieb na základe pôvodnej zmluvy za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).
V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom SIM kariet špecifikovaných v Prílohe č,1 k tejto Zmluve na základe 
pôvodnej zmluvy , ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane 
skutočností uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do užívania 
rovnakú SIM kartu špecifikovanú v Prílohe č.1 k tejto Zmluve spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastník užíval na základe pôvodnej 
zmluvy.

6) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelu 
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na 
www.telekom.sk/osobne-udaje.

7) VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne 
overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

V Bratislave, dňa 26.02.2021 V.

Slovák Telekom , a.s.
sioBtajkäisk&iŽS .s. v zastúpení irma / meno priezvisko zákazníka 
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