
Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

(ďalej spolu len „Zmluva“ alebo „Dohoda“) medzi

PODNIK

Kód objednávky:  1-803467001067
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačíva:

1007004900
1007004901

405

Slovak 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: Telesales VSE Rep 5653255 | Kód tlačiva: 405

Podpisového poriadku ST, a.s.
Zastúpený Ing. Silvia Haburaj, Manažér Mass Market zákazníckej podpory a procesov - poverený podľaÝ g. j

(ďalej len "PODNIK" á
PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA — PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Základná škola, Ul. pohraničná 893/9,Komárno, 94501 Komárno 1

Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: infoGzspohranicna.sk Kontaktné tel.č.: 0357701792
IČO 37861221 IČ pre DPH:
(ďalej len "Účastník")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titu/Meno/Priezvisko:] Základná Škola
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0357701792 [Č.OP /Pasu: | -

ADRESÁT- adresa zasielania písomných listín
Titu/Meno/Priezvisko:| Základná škola

Adresa zasielania:—|Ul. pohraničná 893/9,Komárno, 94501 Komárno 1

Spôsob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou.
Zúčtovacie obdobie: |Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
| Mobilný Hlas SIM kartač. [ | Mobilný Hlas Tel. č. 0904657172

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky
AKCIA: T-mobilnáslužba OKontaktná osoba: Mgr. Slavomír Ďurčo Telefón: 0905290444
Adresa doručenia: Ul. pohraničná 893/9, 94501 Komárno
Služba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov

Aktivácia

počiatočná suma, ktorá bude klesať

Program služby: Biznis Premium 24
Kontrola dát v roamingu Aktivácia
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00 Limit kontroly dát 2 (cena s DPH v EUR): 120,00
Zľava pre mobilný hlas 5€ Aktivácia
Názov Platnosť ceny

———

Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných 120,00 EUR
poplatkov za Služby
Biznis Premium 24 po odčítaní zliav 19,00 EUR mesačne
Základ pre doúčtovanie ceny - 120,00 EUR

1) Predmetom tejto Zmluvy je:

Citlivé
CO. 1-A93VI9RF. 1-A93VT6Y7
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a) Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať Účastníkovi na základe tejto Dohody program Služieb uvedený v tabuľke č. 1 na telefónnom čísle uvedenom v
tabuľke s názvom „SIM KARTÁ A ZARIADENIE“, resp. na inom telefónnom čísle, ktoré ho bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "telefónne čislo“). Ak sa
v tabuľke „SIM KARTA A ZARIADENIE“ spomína „SIM karta“. telefónne číslo je aktivované na SIM karte odovzdanej Účastníkovi na základe tejto Zmluvy
pri jej podpise (ďalej len „SIM karta“), čo Účastník potvrdzuje, s tým, že Účastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v
tabuľke č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa v tabuľke „SIM KARTA A ZARIADENIE“ spomína ,eSIM“, telefónne číslo je aktivované na eSIM profile sprístupnenom
Účastníkovi na základe tejto Zmluvy (ďalej len „eSIM profi“) s tým, že Účastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu eSIM profilu uvedený v
tabuľke č. 1 tejto Zmluvy a Podnik bezprostredne po uzavretí Zmluvy zašle Účastníkovi na email uvedený v tabuľke „SIM KARTA A ZARIADENIE“ údaje
potrebné pre nahratie aktivovaného eSÍM profilu.

b) dohoda Podniku a Účastníka, na základe ktorej po splnení podmienok podľa tohto ustanovenia uzavrú Dodatok. v ktorom bude určená výška finančného
bonusu za prenos mobilného telefónneho čísla identifikovaného v tejto Zmluve v časti Zoznam prenášaných čísiel (ďalej len „číslo“), a to vo výške
rovnajúcej sa sume poplatkov vyvolaných prenosom čísla uplatnených odovzdávajúcím podnikom, najviac však vo výške € 100, ak si Účastník aktivoval
podľa tabuľky č. 1 program Služby T ldeál 21. T Dáta 21, T Ideál 23, T Ideál 25, T Dáta 25, T Ideál 27 alebo vo výške € 150, ak si Účastník aktivoval
podľa tabuľky č. 1 program Služby T Ideál 32. T Ideál 37, T Dáta HD, T Nekonečno SD. T Nekonečno HD, T Nekonečno MAX, za jedno čislo (ďalej len
„finančný bonus“)..Nárok na vyplatenie finančného bonusu Účastníkovi vzniká pri splnení ostatných podmienok najskôr po uplynutí 14 dní od uzavretia
Zmluvy. Za účelom určenia výšky finančného bonusu je Účastník povinný najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu tejto Zmluvy poskytnúť Podníku
faktúru vystavenú Účastníkovi odovzdávajúcim podnikom po uzavretí tejto Zmluvy s vyúčtovanými poplatkami vyvolanými prenosom čísla (ďalej len
„faktúra“). Poplatkom vyvolaným prenosom čísla je vo faktúre uplatnená zmluvná pokuta za predčasné ukončenia zmluvy s odovzdávajúcim podnikom k

číslu alebo pohľadávka na jednorazové zaplatenie zostávajúcej časti finančného plnenia (a to kúpna cena za haravér, finančné plnenie poskytnuté na
kúpu hardvéru, finančné plnenie poskytnuté na kompenzáciu finančných nákladov so zmenou poskytovateľa služieb) uplatnená z dôvodu straty výhody
splátok. Podmienkou vyplatenia finančného bonusu je uzavretie Dodatku pri predložení faktúry, v ktorom bude určená výška finančného bonusu v súlade s
predloženou faktúrou a Zmluvou. Právo Účastníka ponechať si poskytnutý finančný bonus v plnej výške je podmienené dodržaním záväzku viazanosti,

ako je vymedzený v Zmluve v časti označenej ako ZÁVÄZOK VIAZANOSTI: podmienky vrátenia pomernej časti finančného bonusu budú upravené v
Dodatku. Podnik nie je povinný uzavrieť Dodatok a Účastník nemá právo na uzavretie Dodatku, ak ku dňu, v ktorom si právo na uzavretie Dodatku uplatní,
Podnik eviduje voči Účastníkovi pohľadávky po lehote splatnosti a to až do momentu úhrady pohľadávok Podníku, ak záväzok Podniku nezanikne skôr.
Záväzok Podniku podľa tohto písmena Zmluvy zanikne ak nedôjde k úspešnému prenosu čísla. a to uplynutím posledného dňa lehoty na prenos čísla,
zrušením žiadosti o prenos čísla a to dňom jej zrušenia, zastavením prenosu čísla a to ku dňu zastavenia prenosu čísla, odstúpením od Zmluvy
Účastníkom podľa podmienok predaja na diaľku, ak sa tieto podmienky na Zmluvu vzťahujú, a to od počiatku, márnym uplynutím lehoty na poskytnutie:

faktúry v súlade so Zmluvou alebo nesplnením podmienky uzavretia Dodatku najneskôr v lehote na predloženie faktúry a to jej márnym uplynutím.

c) Záväzok Účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, ktoré sú uvedené v
Cenniku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník“), platnému ku dňu podpisu tejto Zmluvy a (ii) dodržiavať svoje povinnostivsúlade 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.

ad) záväzok Podniku poskytnúť Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s touto Zmluvou aktivoval program Služby uvedený v tabuľke č. 1 vo vzťahu k novému
telefónnemu číslu alebo k telefónnemu číslu, ktoré bolo prenesené k Podniku od iného podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby na

základe Podnikom akceptovanej Žiadosti o prenos čísla v mobilnej sieti k spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. za podmienky úspešného ukončenia
technického prenesenia telefónneho čísla Účastníka k Podniku a ktorý si pri aktivovaní programu Služby uvedeného v tabuľke č.1 touto Zmluvou ako
Správca zriadil Skupinu v súlade s Osobitnými podmienkami pre Magenta 1, do ktorej si zaradil aspoň jednu Službu Pevnej siete (ako je vymedzená v

Osobitných podmienkach Magenta 1) v programe uvedenom v tabuľke č.1, zľavu z mesačného poplatku za program Služieb uvedený v tabuľke č.1 vo
výške 5 € a to po dobu 24 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je ďalej uvedené inak, Za zúčtovacie obdobie trvajúce ku dňu účinnosti tejto Zmluvy
a zúčtovacie obdobie prebiehajúcu ku dňu uplynutia doby poskytovania zľavy Podnik poskytne alikvótnu časť zľavy pripadajúcu na alikvótnu časť
mesačného poplatku účtovaného za obdobie od účinnosti tejto Zmluvy, resp. ku dňu uplynutia poskytovania zľavy Podniku. Nárok na zľavu definitívne
zaniká v prípadoch: (I) prerušenia poskytovania Služieb alebo deaktivácie zvoleného programu Služieb (vrátane jednostranného ukončenia) (li) uzavretia
novej Zmluvy, ktorou sa táto Zmluva zruší vo vzťahu k programu Služieb zvolenému touto Zmluvou resp. podmienkam jeho poskytovania. Účastník berie:
na vedomie, že natelefónnom čísle nie je možné okrem ponuky podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy súčasne využívať akúkoľvek inú akciovú ponuku
Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné.

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) ZÁVÄZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zaväzuje. že po dobu viazanosti, ktorej dížka je špecifikovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.
vrátane jej predlženia, ak dôjde k jej prediženiu v súlade s ustanoveniami Zmluvy (v tejto Zmluve v skrátenej forme aj ,doba viazanosti“), (i) bude využívať
Služby Podniku poskytované na základe tejto Dohody na telefónnom čísle , teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol K ukončeniu využívania Služby Podniku
pred uplynutím doby viazanosti, a (li) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len „záväzok viazanosti“). Porušením záväzku viazanosti
preto je:

a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti:

b) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v tejto Zmluve k inému
podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií pred uplynutím doby viazanosti:

(ďalej len "porušenie záväzku viazanosti").
5)  DOÚČTOVANIE CENY: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nárok na doúčtovanie ceny. Doúčtovanie

ceny. predstavuje paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku viazanosti Účastníkom. Paušalizovaná náhrada škody podľa
predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových služieb) ako benefitu za prevzatie záväzku
Viazanosti. Celková suma zľavy z cien Služieb, poskytnutej Účastníkovi za prevzatie záväzku viazanosti na základe tejto Zmluvy. je uvedená v tabuľke č. 1 (ďalej
len „Základ pre doúčtovanie ceny“). Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny bude vypočítaná ku dňu porušenia záväzku vlazanosti podľa nižšie uvedeného
vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie Základu pre doúčtovanie ceny počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia záväzku viazanosti podľa tejto
Zmluvy:

Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny » (Základ pre doúčtovanie ceny/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti.

Doúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovaním ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovaním ceny nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku doúčtovanej ceny.

6) VEREJNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM: Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu Podníku (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 (li) 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 sidlo v

prípade právnickej osoby). V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie 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 Podníku www.telekom.sk alebo na predajných miestach Podniku.

Kód objednávky: 1-803467001067
v0.16.016-20230123-16:45:10

Strana: 2/3
Citlivé



7) PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ, TRVANIE A MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUVY: Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
prevzatia Zariadenia. 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 tristošesťdesiatpäť)

dní odo dňa, v ktorom bola Služba poskytovaná na základe tejto Zmluvy naposledy aktívne využitá, to znamená, že bolo naposledy uskutočnené volanie,
odoslaná SMS/MMS správa alebo bol vykonaný dátový prenos z telefónneho čisla.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. 4
8) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu

spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na
vnvw.telekom.sk/osobne-udaje.

9) 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.

Zoznam prenášaných čísiel:
1, 0905290444 / Mp“ AN,
V Bratislave, dňa 26.01.2023 MHÝRNE dňa

S] ž S sa

MONSŠkFirma / meno priezvisko zákazníka
120 Základná škola
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Žiadosťo prenos čísla v mobilnej verejnej sieti Kód objednávky:

—
1-803467001067

Kód účastníka: 1007004900
Kód adresáta: 1007004901

Kód tlačiva: 405

ODOVZDÁVAJÚCI PODNIK:
Orange Slovensko, |Metodova 8, 821 08 Bratislava, zapísaný: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde
a.s. Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 1142/B, IČO: 35 697 270, DIČ: 2020310578, IČ pre DPH:

SK2020273893
(ďalej len "Odovzdávajúci podnik") a

PODNIK
Slovak 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: Telesales VSE Rep. 5653255 [Kód tlačiva: 405
Zastúpený: Ing. Silvia Haburaj, Manažér Mass Market zákazníckej podpory a procesov - poverený podľa

Podpisového poriadku ST, a.s.
(ďalej len "Podnik" alebo "Slovak Telekom ") a
PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA — PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Základná škola, Ul. pohraničná 893/9, Komárno, 94501 Komárno 1

Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail. infoGzspohranicna.sk Kontaktné tel.č.: 0357701792
IČO: 37861221 IČ pre DPH:

(ďalej len "Účastník" alebo "Žiadateľ")
ŠTATUTÁRNY ORGÁN/ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:! Základná Škola
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné číslo:
Obec: PSČ:
Telefón: 0357701792 |Č.OP/Pasu: | -

SIM KARTAA ZARIADENIE
| Mobilný Hlas SIM karta č. [ | Mobilný Hlas Tel. č. [0904657172 ]

1) PREDMET ŽIADOSTI: Žiadateľ týmto žiada o prenos čísel (ďalej len "Prenášané čísla“) uvedených v tejto Žiadosti k spoločnosti Slovak Telekom. Táto Žiadosť

sa považuje zároveň za návrh na uzatvorenie Zmluvy o prenose čisla vo vzťahu k Prenášaným číslam uvedených v tejto Žiadosti. Podmienky uzatvorenia
Zmluvy o prenose čísla a nadobudnutia jej účinnosti, ako aj práva a povinnosti s tým súvisiace, vrátane ich prípadného zániku sa spravujú príslušnými

ustanoveniami Osobitných podmienok pre službu prenositeľnosti čisla spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (pre mobilnú sieť). ktoré tvoria prílohu tejto Žiadosti, ak
nie je v tejto Žiadosti uvedené inak.

2) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Žiadateľ berie na vedomie, že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov
uvedenýchvtejto Žiadosti na účely prenesenia každého Prenášaného čísla špecifikovaného v tejto Žiadosti v zmysle platných ustanovení zákona 452/2021 Z.z.

o elektronických komunikáciách. V rámci tohto spracúvania je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená medzi iným používať tieto údaje za účelom overenia

splnenia podmienok pre prenesenie čísla žiadateľom u Odovzdávajúceho podniku. Spoločnosť Slovak Telekom je taktiež oprávnená poskytnúť tieto osobné
údaje Odovzdávajúcemu podniku za účelom prenesenia Prenášaných čísel. Spoločnosť Slovak Telekom bude osobné údaje spracúvať s použitím
automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

3) POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ O PRENOSE ČÍSLA: Žiadateľ berie na vedomie, že po prenesení Prenášaných čísel k spoločnosti Slovak Telekom ako
Prijímajúcemu podniku spoločnosť Slovak Telekom

a) môže sprístupniť verejnosti informáciu o tom, že volanie na Prenášané čísla je volaním do mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom

b) poskytne iným podnikom poskytujúcim verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike a osobe zabezpečujúcej prevádzku centrálnej národnej referenčnej
databázy prenášaných čísel v Slovenskej republike, informáciu o tom, že Prenášané čísla boli prenesené do mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom.

ato výlučne na účel identifikácie verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom ako cieľovej verejnej telefónnej siete na určenie príslušnej tarify.

Spoločnosť Slovak Telekom poskytne informácie podľa predchádzajúcej vety aj v prípade. ak tieto mobilné čísla nie sú zverejnené v telefónnom zozname
spoločnosti Slovak Telekom podľa Zákona a Všeobecných podmienok, a to počas celého trvania Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. uzatvorenej medzi
spoločnosťou Slovak Telekom a Žiadateľom, vo vzťahu ku každému Prenášanému číslu.

4) POUČENIE ÚČASTNÍKA: Zrušiť túto Žiadosť a odstúpiť od Zmluvy o prenosečísla úkonom voči spoločnosti Slovak Telekom je možné do dňa nadobudnutia
účinnost zmluvy o prenose čísla spôsobom uvedeným v príslušných Osobitných podmienkach pre službu prenositeľnosti čísla spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
( pre mobilnú sieť).

5) DOHODA O PREDLŽENÍ LEHOTY NA UKONČENIE PRENOSU ČÍSLA: Žiadateľ žiada o prenos čísla v lehote, ktorá bude ukončená na štvrtý pracovný deň
odo dňa doručenia SM karty, na ktorú bude prenesené dané telefónne číslo, kuriérom do dispozície Žiadateľa.
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6)  ČASOVÝ RÁMEC PRENOSU ČÍSLA: Predpokladaný dátum prenosu čísla je najneskôr na 20. deň po podpise tejto Žiadosti za predpokladu, že do uvedenej
lehoty budú splnené všetky podmienky a uplynú všetky lehoty uvedenév tejto Žiadosti v opačnom prípade je ním deň, v ktorom budú splnené všetky podmienky
a uplynú všetky lehoty uvedené v tejto Žiadosti. Žiadateľ berie na vedomie, že ak súčasne s touto Žiadosťou nie je uzatvorená aj Zmluva © poskytovaní
verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom vo vzťahu k Prenášaným číslam, nemusí byť uvedený predpokladaný dátum prenosu čísla dodržaný a
aktivácia služieb spoločnosti Slovak Telekom prebehne až po uzavretí predmetnej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb,

Zoznam prenášaných čísiel:
1. 0905290444
PACID číslo:
1, M120030142TMSK
V Bratislave, dňa 26.01.2023 Moma v 30 JA 2023

Firma / meno priezvisko zákazníka
Základná škola
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