D ohoda o zm ene Z m lu vy o po skytovaní verejn ých služieb - vým en a SIM

T

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
t. č. 911348415, SIM karta č. 8942102480003640758
(ďalej len "Zmluva") medzi
PODNIK
Obchodné meno
S íd lo /a d re sa
Zapísaný
ICO
Kód predajcu
Zastúpený
(ďalej len "Podnik") a

Slovák Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
O bchodný re g is te r O kresného súdu Bratislava i, odd iel Sa, vložka čís lo 2081/B
35 763 469
| DIC
| 2020273893
IC pre DPH
Kód tlačiva
UNIT.37.TELEKOM.PERHACOVA.LUCIA
Ingram M icro Slovakia, s.r.o., so sídlo m L o g is tic k ý areál W estpoint D2, Lozorno, ICO: 35879157

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
B ilingválne gym názium Milana Hodžu
Obchodné meno / názov
Sídlo / miesto podnikania
J. A. K om enského 215/10, 038 52 Sučany
Register, Číslo zápisu podnikateľa
00627844
DIC
I
ICO
Zastúpený
(ďalej len "Účastník")
VÝMENA SIM KARTY
Dôvod výmeny SIM karty
Opätovná aktivácia SIM karty
Číslo pôvodnej SIM karty

Bezplatná vým ena SIM/ TWIN SIM/ NFC SIM
Nie
8942102480003640758

SK2020273893
210

I IC pre DPH

|0

j Typ SIM karty

| Postpaid

j Číslo novej SIM karty

j 8942102480008140069

SIM karta bude funkčná najneskôr do 2 pracovných dní od podpísania tejto dohody. Pri výmene SIM karty dochádza k zmene PIN2 a PUK2 kódov s výnimkou, ak ide o SIM kartu s aktivovanou akoukoľvek
predplatenou Službou Podniku, ku ktorej nie sú takéto kódy vôbec prideľované. V prípade, ak Účastník používa služby dostupné prostredníctvom uvedených kódov, ak mu boli tieto pridelené, po výmene
SIM karty je potrebné požiadať o ich opätovné pridelenie na tel. linke Služby zákazníkom 0800 123 456 alebo písomne alebo osobne na predajných miestach Podniku. Kódy PIN2 a PUK2 budú Účastníkovi
poskytnuté za poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka služieb Podniku. Poškodenú alebo nefunkčnú SIM kartu je Účastník povinný odovzdať Podniku.
Ú ča stník pod pisom te jto Dohody povrdzuje prevzatie vyššie špecifikovanej Novej SIM karty.
Táto Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy v znení jej neskorších zmien a dodatkov. Všetky práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Dohodou, ostávajú zachované v pôvodnom znení. Prosím e
uchovať túto dohodu pre prípad reklamácie.
Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavretí tejto Dohody využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.
(i) A k Ú častník tú to m o žn o sť využil, je táto Dohoda uzavretá v písomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného technického zariadenia. Účastník
v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Dohody Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom, že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom
preneseným na Dohodu prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený len pre účely tejto Dohody a tvoriaci jej trvalú neoddeliteľnú súčasť. Účastník výslovne súhlasí so
spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Dohody. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude využitý
na žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretím Dohody takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Dohody, ani jej písomná forma a takto podpísaná Dohoda má silu
originálu. Podnik zároveň odovzdal Účastníkovi jeden rovnopis Dohody v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.
(ii) A k Ú ča stník tú to m o žn o sť nevyužil, je táto Dohoda uzavretá v písomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Dohodu priamo bez použitia technického
zariadenia. Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tejto Dohody v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

V Lozorne, dňa 17. septembra 2015

Slovák Telekom, a.s.
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/

v zastúpení
Ingram Micro Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický
areál Wéstpoint D2, Lozorno, IČO: 35879157

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

B ilin g v áln e gym n áziu m
M ila n a H odžu
Komenského 215
038 52 SUČANY

Slovak Telekom dôverné
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