Dohoda o Voliteľnom volacom
programe (ďalej len VVP)
Biznis Partner nonstop

WP

medzi

1006011500
tislo dohody

1006011502

Kód Uéastnika

Kód

adresáta

poskytovaterom Slovak Telekom, a. 5., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, IC DPH: SK2020273893, zaplsaným v obchodnom registri vedenom pri
Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa , vložka číslo: 2081/8 (dalej len . S1'"), v zastúpení
a účastnfkom.
Účastn i k vyplni tI.1een9m RLsmom

iba svetlé časti , resP. kritikom vyznač l požadovanú volbu.

úeastnlk

Hlavný banský úrad

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):

ICO: 31780270
f--- ---------

I 'C DPH:

I Rodné tislo:

Zapfsaný v obchodnom registri:

UI;ca: Kamerhofská
1-----

ISúpisné tislo:

IOrientačné číslo: 25

Vložka číslo:

Obec: Banská Štiavnica

Dodacia pošta·

---

I

Oddiel:

I PsC: 96901

Kontaktny telefón:

Štatutárny organ (vypfi'la len právnická osoba)

IČíslo OP :

Priezvisko, meno, titul: p.Oravcová

ISúpisné číslo:

Ulica:

IOrientačné čislo:

Obec:

I psC

-

Štatutárny orgán (vypíňa len právnická osoba)

l Č íslo OP:

Priezvisko, meno, titul:

ISúpisné čislo:

Ulica:

IOrientačné čislo:

Obec:

! Orientačné číslo:

Obec:

I psC

Splnomocnená osoba alebo zákonný zastupca

I CisloOP:

Priezvisko, meno, titul:

l Súpisné číslo:

Ulica:

I psC:

Adresát - adresa na zasielanie faktúr za WP a doručovanie pfsomnosti
.-,vyplňuje sa len v prípade, akje iná ako adresa ~častnika , resp. účastnik využíva P. <?:. BOX)
Priezl/l.sko, meno, titul (alebo obchodné meno):

ICO:

I 'C DPH:
1 Orientačné člslo:

Súpisné číslo:

Ulica:

• .Rodné črslo:

I psC

Obec:
Dodacia pošla·

P. O. BOX:

O v hotovosti

SpOsob platby

I8I príkazom na úhradu (pri platbe inkasom, prosíme. obráne sa na Vašu banku)

ST a ÍlČ8slnik sa dohodil, že vyb!"ané verejné

tele1«m1unikačné

služby, poskytované prostrednictvom talef6nnyd1 prípoJOk alebo prístupOv ISDN účastn ika na základe

platnej Zmluvy o pnpojeni na poskytovanie VTS alebo Zmluvy o pripojeni ne poskytovanie služby ISDN uzavretej medzi ST a účastnikom definovaných v prílohe tejto

Predmet dohody

Dohody, Zoznam telefoonych prípojok a pristupov ISDN, sa riadia podmienkami WP padre Všeot>ecnych podmienok na poskytovanie VTS a V!eoOecných podmienok
na poskytovaoie verejnej telakomun ikaČllej služby ISDN, Tarify ST na posk.ytovarlle VTS (dalej len . Tarifa ST VTS' ) a Tamy ST na posk.ytovan;e varejn8j
te lekomunikačnej

služby ISDN (dalej leo .Tama ST ISDN' ). Účastník sa zavaruje platiť popIalok za vybrané talekomunikačné služby podI·a Tanfy ST VTS , Tarify ST

ISDN
Voliterný volacr program

Biznis Partner nonstop

O

doba neurčitá

DVolacl ballk Basic

O Slovensko
q _N ~qb.medzene ~ k..q~9~l fJ!

PripJatkový ballk

---_._ _....
..

Doba trvania dohody
Účastník

181
I8l

Komplet

O

Mobil

1 DeBili

O

Mesto+Mobil O Medzimesto+Mobil
...I::H~.eo bme ~_n~. ~_~ot.~!,! ml Mobil. - .-

O doba určitá s trvaním 12 mesiacov

t8I doba

O Mesto O Medzimesto
O NeqbmeQ?ene s kC?~~lll i F ix+ M.ob~ _.

_.

určitá slNan im 24 mesiacov

sUhlasi, aby UdaJ& o jeho osobe boli sprawvané y zmysle predposovo OdYane osobn)"ich údajov v illformačnjid1 systémoch ST. V prípade, ak SU do;ednania tejto dohody upravené odMne od

uslano. . ení Všeobecných pOdrruenok poskytovania VTS, Všeobecných podmienok poskytovania y9(ejnej telekomunikaä"lej služby ISDN, použijú sa ustanovania t&ito Dohody.
Táto Dohoda nadoblida účinnosť (uvedte dátum ak.tivácie WP)
Priloh

O

O

Overené splnomocnenie

_._-_

O Súhlas adresáta

Overená kópia iného oprávnenia na podnikanie
..

iesto:..........
Ban~ká
Štiavnica
._M.......
...._---- ..._..

_

Dátum: 22.9.2011

Kammerhot.kA 25

98900 BANSKÁ

Miesto:

;ff'-

f
~IA~ťICA ~

Hls vny banský úrsa

O Potvrdenie telekomunik.aČného operátora SR
o prideleni účastníckych telefónnych elsel ako
sličasti ním poskytovanej virtuálnej privátnej siete

Overené kôpia výpisu z obchodného registra

O Zoznam telefónnych prípojok a ISDN pristupov

D Overená kópia živnostenského listu

O

1 1.10.2011

Iní racovnik sn tvoria neoddeliternú súčasf le·to Dohody:

--- --

O

--

ST kód predajcu

.-

-

__Js__ 1M I O

Dátum prevzatia návrhu dohody: 22.9.2011

Meno pracovníka :

Meno predajcu: M.Harmaniak

~

podpIS a pečia~a u stnI a
~
(resp splnomocnenej osoby alebo šta utámeho organu)

_

Dátum akceptácie návrhu:

Tel.

L.f..J.

podpis a pečiatka poskytovatel'a1 zástupcu poskytovalera ·

---

čislo:

.

/

-

IO l '

0903283136

~edajcuJzástUPCU poskytovatera

