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Registračný formulár Kód objednávky:       1-342922328876
Kód  účastníka:                 1127280800
Kód adresáta:                1127280803

Kód tlačiva:                                    405

Predplatená  verejná  mobilná  elektronická  komunikačná  služba je  poskytovaná  v zmysle  zákona  č.  351/2011  Z.z.  o  elektronických  komunikáciách  v  zneni  neskoršich

predpisov.

PODNIK                                                                                                                                                                                                \

Slovak Telekom, a.s.
g3jkvi:6žkkáa2č:;,8olzo682|,BBr,a,té§á:V3a5,3ägí:g;,ýáFčbc2ho3gž!3rá#:i%rp:5r5;ĽfhsoKžäžg23:astás3`aval,oddiel

Kód predajcu: Retail Shop TL_1446 Kód tlačiva: 405

Zastúpený: Zahuľancová, Stanislava
(ďalej len "PODNIK") a

PRÁVNICKÁ OSO BA/FYZICKA OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania. Materská škola,  Sokolská 494/9,  01324   Strečno

Register,  Číslo zápisupodnikatel`a:

Kontaktný e-mail: msstrecno@gmail.com Kontaktné tel.č.: 0907695010

lčo: 37813447 lc  pre DPH: SK2021670992

(ďalej len "Učastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNY ZASTUPCA / SPLNOMOCNENA OS0BA
Titul/Meno/Priezvisko. Žofia Rajniaková
Ulica: | Súpisné   Číslo:  | Orientačné číslo:

Obec: PSC:

Telefón: lč.OP,Pasu:     1-

SIM KARTA A   KONCOVÉ ZARIADENIE

OMOCNENÁ OSOBA

Hlas SIM  karta č. 8942102180028578138 Mobilný  Hlas Tel. 0910420104

TABUĽKA č. 1
AKCIA:  Easy pecka                                                                                                                                                                                                                           ffikftiwáSiffi

Kontaktná osoba: Žofia Rajniaková  Telefón: 0907695010
Adresa doručenia:  Sokolská 494/9, 01324  Strečno

Prog ram služby: Easy  pecka                                                                                                                                                                                                             Ä#ti§wáSiffi

Rozhodcovská doložka:   Nie
Zverejnenie v telef. zozname:   Žiadam o nezverejnenie
Aktivácia služby                                                                                                                                                                                                                     ffik#iwá#ia
1)         VEREJNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM:  Účastník má  právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu  podniku (ak je vydávaný  podnikom) a informačnej služby

:::kn;touvätšľ:#:nd,:,vmo:!Ľýzcvhersí:2,:,áädíä%óvntne;:iónčT;,Tc;oáreab:e,:,%fophsnoyThtozhot3n::g:;:raačntáh:froorzT:láurutueqeefroyáenesúčhi's::npar,ág,résnt:p3:ä:etn;:gJj:hvútdoa#iš
.Registračnom formulári  a  údaje o  Účastnikovi v rozsahu:  (i)  meno,  priezvisko a  adresa trvalého  pobytu v pripade fyzickej  osoby -  nepodnikatera,  (ii)  obchodné

:o::n,o:dn;n::ieo:dtjž:o:ánuLk3o2j:#:i,#eä;:z:acT::J;:;::%:-na:;:dá:ikTaí:.ľn:áJ:=ilš:b::Ckh:oo:d:n:ľeT.:n:nser:J::::É:á;zm3Í,:,3sdi##,::;:ea:di:gĺ#n'Í:kk:edln:k:;:syuv,y:::nrv;änídn:éaon:a:!,'i:d:!
Účastníkom  predloženej žiadosti  podpísanej na ktoromkoľvek predajnom mieste  Podniku.  Podmienky zverejňovania údajov účastnikov v telefónnom zozname a

|ntfo°"rm:čsnaý:ha,SúUčžabsát:ľk:°odžnn'ššt,Soúbouzvneád:rťéprvedp:8dm:Fsnok;Ct:h::rÉS:Ysat::%n%Sh°obfnoýrcmhú,aprraevádzkovýchalokallzačnýchúdaJOV(ďaleJbnako"PodmienkyU

2)         VYHLÁSENIE  ÚCASTNÍKA  ALEBO  JEHO  OPRÁVNENÉHO  ZÁSTUPCU:  Účastník,  resp.  jeho  oprávnený  zástupca,  podpisom  tohto  Registračného  formulára
potvrdzuje,  že  pred jeho  podpisom  mal  možnost' oboznámiť  sa  a  oboznámil  sa  so Všeobecnými  podmienkami  pre  poskytovanie  verejných  služieb  spoločnosti
Slovak  Telekom,  a.s.  (ďalej  len  ako  "Všeobecné  podmienky)  a ich  prílohami,  osobitnými  podmienkami  a Cenníkom  pre  poskytovanie  služieb  prostredníctvom
mobilnej  siete  (ďalej  aj  ako  „Cenník"),  ktoré  svojim  obsahom  vymedzujú  záväzný  obsah  zmluvy  o poskytovaní  verejných  služieb  a  zaväzuje  sa  dodržiavat'

;áša;tnnýu,::sš|hužzbťďtiosťn::ľrteosvpan,Íeňe.reá:Íáťns,#,:ä;tnuapJ=?;,äg;:soamv:3;toplaRté'g?sot:1:tnkeyhä::rnmuuŤáarapoďsak,::oš3::džlľež`:?e32:tr,:csf#níkkaamp'astnaéki,ovovva#s:
Predplatenou  službou  a  záväzne  vyhlasuje,  že  nebol  obmedzený  spôsobilosti  na  právne  úkony  na  základe  právoplatného  súdneho  rozhodnutia,   ktoré  by

3|baTne.dsíozv:,,:|eh.opsopsôksy?.bJ,á:i,vuezraet,vno,rétizsTu,ž,éub.oÚPčoassi:::ľ:en:pY::ehJ:ýocphráJunž::;,zaá`St%Š:vnyehi:é:;3':ež,s:dRnsg%:aačn:;,fátroťáľáor:íSL;:a:,kpboyroT:Ľo:,Teahtov:iysva::
a bez výhrad s ním súhlasí,  prejav jeho vôle je slobodný a vážny.  určitý a zrozumitel'ný a že ho nepodpisuje v tiesni a ani  pri obmedzení jeho zmluvnej vornosti.
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3)          MIESTO  POSKYTOVANIA  SLUŽIEB  A  CENA  :  Miestom  poskytovania  služieb je  územie  slovenskei  republiky  podľa  špecifikácie  obsiahnutej  vo všeobecných

podmienkach.  Aktuálne  informácie  o  platných  cenách  za  Služby je  možné  získať  v  aktuálnom  Cenníku  dostupnom  na  internetovej  stránke www.juro.sk  alebo
www.telekom.sk  (v  závislosti  od  programu  služby  uvedenom  v Tabuľke  č.1)  alebo  iných  lnternetových  stránkach  Podniku,   ktoré  tieto  intemetové  stránky  v
budúcnosti  nahradia,  ako aj  na vyžiadanie na  predajných  miestach  Podniku.  Zmluva sa uzatváľa na dobu  neurčitú.

4)          SPRACÚVANIE   OSOBNÝCH   ÚDAJOV:   Podnik  sa  zaväzuje   spracúvat'  osobné   údaje   výlučne   na   účely,   na   ktoré   boli   získane.   V   pripade  zmeny   účelu
spracovania    osobných     údajov    si     na    túto    zmenu    vyžiada    osobitný    súhlas.    Viac    informácií    o    používaní    osobných    údajov    možno    nájst'    na
www.telekom.sk/osobne-udaje.

5 )       ťoÁ%p:eNr€zuh:áť.Rv:ť:,F dR.:Z TyovD :aosYesdť::ozmM:nu.VnY :(:ao,:,r i,ľRnz:;d,ľpo:átneiľkn á núačvar:,ujfk úsŕä:n# : , žk:ovv;enti:yj es ;:;t,rek?;t:érovT | iukŤi:va|3t;eo r;zznhi:: #ťsskúeji š|:i:ii

!;:o::d?än;ť:,:|u:ž:b::c:er'::::donr:ka:d;ksb#kús;o:z,:ezfngať:v:t:eopäe::,äíi':nier:;:phopododnvi::a;kuy:čĺ:,ästťáípk:aemá,:lžoaevznen,ľesnki#h:t#:|:zJ::::Í:v:ác:eí!:lap::t:ä,::t,:!tJo::p:ľhmaqr:o:;,:;o:::;:d;o3:o:iľí

íaš:rsht:Íi:mu2a:roe:i:ikÉžnY:p;ŠváJ;ú,::uZ,ép3:ä%ovúačná:tnpilkaato:,:ýbcohps:udžJfkbupp?::,i:2iTsbpuodrú,,rieaiit'cYšseaog:ac,noébnsyŕcdhysi:2iľ:boi::i:hŕ:hnäriovznhy::n::fed:išs::iepcr#ttĽ
súdu.  Toto  právo však zaniká,  ak  Podnik alebo  Účastník  už  podal  žalobu  na  RS,  pretože  po začatí  rozhodcovského  konania  nemožno  v tej  istej  veci  konat' a
rozhodovať na všeobecnom súde.  Účastník uvedený návrh  Podniku  na uzavretie RZ neprijíma.

6)          PLATNOSŤ,   ÚČINNOSŤ,   TRVANIE   A   MOŽNOSŤ   ZMENY   REGISTRAČNÉHO   FORMULÁRU:   Registračný   formulár   predstavuje   zmluvu   o   poskytovaní
verejných  služieb,   ktorá  nadobúda  platnosť  a  účinnost'  dnom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami.  Zmluva  o  poskytovani  verejných  služieb  vo  forme
Registračného formuláru sa  uzatvára  na dobu  neurčitú,  ktorú je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených vo Všeobecných podmienkach alebo Cenníku.
Podnik  a  Účastnik  sa  dohodli  na  určení  dôvodov  podstatnej  zmeny  zmluvných  podmienok  tak,  že  tieto  dôvody  sú  obsahom  časti  Všeobecných  podmienok
upravujúcej zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

7 ,        ::? ,,Tafi::zvgYe? ťoÝr:yo g:,sst;epd:?cntivkopmo ntšš:| iťžä;ton ízkáry: dmeonŤä ovsťppr3g äj:3ťmte: ígs:ee gpistdr:Fknuľ;ímúuáárs,V|iksttnú::u inoýžmnoTt,cvhyau:ii:k,ýemtep:t%p ,Ég ;s?rraečnneýs ::Ímmu iáor

uzavretý  v  pÍsomnej  fcirme  a  podpisaný  mechanickým  podpisom  zmluvných  strán  preneseným  do zdigitalizovanej  formy  prostredníctvom  daného  technického
zariadenia.    Účastník   vtakomto    pripade   vyhlasuje,    že   bol    pred    podpísaním    Registračného   formulára    Podnikom    informovaný   opodstate   prenesenia
mechanického   podpisu   do  zdigitalizovanej  formy,   najmä  o  tom,   že   ide   o  jeho   vlastnoručný   podpis  prenesený   na   Registračný  formulár  prostredníctvom
technického  zariadenia  ako  jedinečný  technický  záznam  vytvorený  len  pre  účely  tohto  Registračného  formulára  a  tvoriaci  jeho  trvalú  neoddeliteľnú  súčast'.

#ä3tsnt:irLčvnýš|o.vnpe.äšihs':súä;os::irkaa:úŤ::Í,:záz:ä:uoszvdo,jge,j,az,ťťg|tä'ize?v,á::Jefot:šhT:i?käĽiocká.háp?soudpJsááj:n|:aprireabduednémvyku#áaž:iT:ed:nkéuT:en,tyľ:a,:čäíľ

:;Fsoosbtgt:ení3::áostE:LetäípŤaítnnýo:íg:áĺsTr::tnTjhopf::#,áť:Ta:j:gíhs:r:fsnoé::áf::Tmu:ááatatfteo;aocdt3ísuaznayyrÉ:gTstzr:#oormpuqáíy+oáv3#:š:;:,;ná#zsá:ožj3E,Út:á#:

:-oĹžaei,upr|rg::g|s.eú?:tso,nFk:gt:trÁínj:ästf:Írkm,uú',áoram:ržons:;id;:#mp:á:ľkniááá:2dáaE3g?áiFkoYuj:iáeTorš::SťpigoÉ'eagni:a,rá::::3is,:j::Pái:áravänf.h,om:o:mmuáĺ:aag3

:Tra:i::,n:S'Ííá.mapt,oedz:S'ha.ní.mwg::il:v:jeá3:ä::enna,:imo3ábuari:,nztoú,äst:á#á.z"méľvúnčéast:?kn.yvF:.:::3dš,MžsenRae#:tbi:=ý,é:er,T#ergi#oeuarÉ3npéri#!äs:n-ÍT:tľ

#;;stt:ri:ťn::Í::f?oYref:u:ar::á:pn3:::r,ĺn:p;oíži:rg;ste::z:a:s:::n:pfg3pooe::aás:?+T:#äsí::::ý::a::r;ov:n?:jšiuvstoi,3:tťT:r:jdío:r:;ne:es:,:náeĽvoyp;#;o:p,tseän?:::si,:!;ĺ:;č:n:ík:ovr,:Jk:,iu:t:uz:o:V:neno:P:;,

3í;:sTnni:jpf:ervmz:,aogopdopj::knuýjev|aesntnr:LunčonpismtophotápÉseogTst:amč,:::šcf:r:t:i:ruz::ľsytt::šrpondao5ee3:s!rfiš::Tofgirdmvä,áľizpmri:Tno,::ŠtrEonuažLti:technickéhozariadenia.
VyHLÁSENIE  ZÁSTUPCU   ÚČASTNÍKA:  Vyhlasujem,  že  som  oprávnený  konať  v  mene  a  na  účet  Účastníka   na  základe  plnomocenstva  s  úradne  osvedčeným

podpisom  Účastníka, alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

17.07.2019

Slovak Telekom, a.s. v zastúpenĺ
Zahurancová, Stanislava
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VITAJ VO SVETE EASY
Teší nás, že si si vybral Easy kartu, s ktoľ®u zaplatíš max. 50 centov za deň!
Pozri sa na benefity Easy Pecka:

Volania do všetkých sietí v SR

lnternet na deň

SMS do všetkých sietí v SR

ZAžiME   Ť®  SP®LU

\

max. 0,50 €/deň

max. 0,50 €/deň

0,06 €/SMS

Ako to funguje?
S programom  Easy Pecka zaplatíš za minútu  hovoru do všetkých  sietí v SR 0,10 €.  Po dosiahnutí 0,50 € v daný deň  už za ďalšie
hovory neplatíš.  Môžeš si tak užĺvat' bezplatné hovory až do výšky 2000 minút za kalendárny mesiac.

Za surfovanie zaplatíš 0,10 €/MB,  maximálne ale 0,50 €/deň.  Následne v danom dni získaš 200 MB zadarmo.

Nestačia ti dáta v daný deň? Dokúp si ďalších 200 MB za 0,50 €,  zaslaním  SMS s textom  ESTE200 na Číslo  12330. Ak počas dňa
nesurfuješ,  neplatíš samozrejme nič.

ĎALŠIE VÝHODY A INFORMÁCIE 0 PRODUKTE NÁJDEŠ NA WWW.EASY.SK

PLATNOSŤ KREDITU A SIIVI KARTY

Kaa#asRí#:mporgdĺEia:yap|e2Ckmae3iaúšgťnoýd3::ľesdonťháredd:tb,t:aú.páiat3ék:edTt:s,sa,cemôgeJ;ejkäáti;#e.kpboež:,E,ttíekržids,ttftťsvaTP:#3si'
aplikácii alebo zadaním kódu *121# na mobilnom telefóne a jeho odoslaním ako hovor.  lnfomácia sa  následne zobrazí na displeji
telefónu.

EE


