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Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky 
Kód účastníka 
Kód adresáta 

Kód tlačiva

1-793197005904
3107175600
3107175611

405

uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov (d’aiej len „Zmluva“) medzi:

PODNIK
Slovák Telekom, 
a.s.

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

Kód predajcu: BO TA/ LA Specialist_41408 Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Katarína Stoláriková
(ďalej len "PODNIK") a
PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA • PODNIKATEĽ
Obchodné meno / 
Sídlo podnikania:

EMKOBEL, a.s., Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves 1

Register, číslo
zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: riaditel@emkobel.sk Kontaktné tel.č.: 0911217260
IČO: 31736785 IČ pre DPH: SK2020032553
(ďalej len "ÚčastmT 
ŠTA TU TÁ R N Y OR

c")
GÁN / ZÁ K O N N Ý  Z Á S TU P C A  / S P L N O M O C N E N Á  O S O B A

Titul/Meno/Priezvisko: Emkobel, A.S.
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0911217260 | C.OP / Pasu: | Identity Carc - SJ931200

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: EMKOBEL, a.s.
Adresa zasielania: Rázusova 1846, 05201 Spišská Nová Ves 1
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku a Odpis EF 

PDF
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

1) Predmetom tejto Zmluvy je:
a) (i) aktivácia SIM kariet špecifikovaných v Prílohe č.1 k tejto Zmluve (ďalej len “SIM karty ' a jednotlivo len “SIM karta”) Podnikom s tým, že Účastník je 

povinný zaplatiť Podniku aktivačný poplatok za aktiváciu každej SIM karty v sume uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve; (ii) aktivácia vybraného programu 
služieb vo vzťahu k jednotlivým SIM kartám podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a to individuálne vo vzťahu ku každej SIM karte: (iii) 
aktivácia ostatných voliteľných, doplnkových a iných služieb vo vzťahu k jednotlivým SIM kartám podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto Zmluvy; 
(iv) záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi prostredníctvom SIM kariet elektronické komunikačné služby Podniku (ďalej len ..Služby“) bližšie 
špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

P) Záväzok Účastníka (í) riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, ktoré sú uvedené v 
Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník“), platnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto 
Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len „Osobitné podmienky”), ak boli pre zvolený 
program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), s ktorými sa mal Účastník 
možnosť oboznámiť pred podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom “Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania 
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

3) MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných 
podmienkach Cena za poskytované Služby je stanovená Cenníkom pre príslušný program Služieb aktivovaný na základe tejto Zmluvy.

4) VEREJNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM: Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný 
Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych 
zoznamov, a to v rozsahu (i) telefónneho čísla prideleného Účastníkovi na základe Zmluvy a (ii) údajov o Účastníkovi (meno, priezvisko a adresa trvalého 
pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, obchodné meno alebo názov a sídlo v 
prípade právnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj dälšie údaje určené 
Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. Podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách 
Podniku sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, s ktorými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred 
podpisom tejto Zmluvy na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.
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Program služby: Magenta Mobile Mini A k tiv á c ia

150 min v SR a do EÚ A k tiv á c ia

Referencia -VPS Skupina A k tiv á c ia

VPS Skupina - člen mesačne A k tiv á c ia

Magenta Office/Mobile člen A k tiv á c ia

V Bratislave, dna 26.02.2021
j>p. /tsíK/ffx t / jť

..dňa J  J

T■ ■

Stovák Tetekom, a.s,
SlcBäB$k3iékí8i2§.s. v zastúpení

81? 213
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