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Podl'a § 409 a nasl, zákona ě. 513/1991 z. z. obchodný zákonník
V znení neskorších predpisov medzi spoločnosťou 02 slovakia,
s.r.o. (d'alej len "PredáVajúci") a Kupujúcim

í. Kupujúd
obchodné meno obec záhorce
Adresa Krtíšska 173/98,99106 záhorce
lčo / Dlč 00319694 l2021243323

2. FaKuračná adr€sa
obchodné meno obec záhorce
Adresa Krtíšska 173198,99106 Záhorce

3. Sp6€ob plúy
M 02 faktúra

4. splnomocnoná o€oba / zákoníÝ ástupca
Meno, priezvisko Branislav Kázmer
Číslo hlavného dokladu EH287572

5. Pí€dí€i Zflluvy
Predmetom tejto zmluvy je závezok PredáVajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny)
špecifikované V prílohe č. 1 tejto zmluvy, príslušenstvo k mobilnému zariadeniu špecifikované V prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo
Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného Zariadenia (d'alej len ,íovar") a záVázok Kupu,iúceho dodaný tovar
prevziať a zaplatit zaň dohodnutú kúpnu cenu spósobom dohodnutým V tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup
telekomunikačného zariadenia PredáVajúci zašle Kupujúcemu formou SMS na Kupujúcim zvolené telefónne číslo.

6. K]pna o6ne
Kúpna cena za tovaí je 216 €
Kupujúci sa zaváZuje uhradiť časť kúpnej ceny Vo Výške 0 € V hotovosti, pri prevzatí tovaru. ZVyšnú ěasť kúpnej ceny
Kupujúci uhradí vo forme 24 platieb V čase a Výške stanovenej V splátkovom kalendári

spláikový kalendáf
Dátum splatnosti splátka Dátum splatnosti splátka Dátum splatnosti splátka

23.12,2020 9.00 € 23.0,1.2021 9.00 € 23.02.2021 9.00 €
23.o3.2021 9.00 € 23,04.202,| 9.00 € 23.05.2021 9.00 €
23.06.2021 9.00 € 23.07.202,| 9.00 € 23.08.2021 9.00 €
23.o9,2021 9.00 € 23.10.202,| 9.00 € 23.11 .2021 9.00 €
23.12,2021 9.00 € 23.01.2022 9.00 € 23.02.2022 9.00 €
23.o3.2022 9.00 € 23,04.2022 9.00 € 23.05.2022 9.00 €
23.06.2022 9,00 € 23,07.2022 9.00 € 23.08.2022 9.00 €
23.o9.2022 9,00 € 23.1o.2022 9,00 € 23.11.2022 9.00 €

7. Vyňlá§6ni6 *fup. kupujúcaho
Vyhlasujem, že som oprávnený konať V mene a na účet Kupujúceho na základe písomného splnomocnenia zo dňa

s úradne overeným podpisom Kupujúceho alebo na Základe Zákona alebo na Základe rozhodnutia štátneho
orgánu. Dokumenty preukazujúce moje opráVnenie prikladám k tejto zmluve.

8. spolo6ó Llsúano\€nia
1. Kupujúci je povinný pri uzatváraní zmluvy na požiadanie predložiť dokumenty, ktoré potvrdzu.iú pravdivosť údajov
Kupujúcim uvedených pred a pri uzalválani tejto zmluvy. Kupujúci súhlasí, aby PredáVajúci pravdivosť týchto údajov, a
prípadne aj Kupujúceho finančnú situáciu, overil u tretích osób. Kupujúci tiež súhlasí, aby tretie osoby, Vrátane peňažných
ústavov, poskytli Predávajúcemu požadované informácie. To platí ipre informácie chránené obchodným či bankovým
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tajomstvom. Kupujúci súhlasi s overovaním údajov po celú dobu platnosti tejto zmluvy.

2. Kupu.iúci sa zavázuje splácať kúpnu cenu riadne a Včas V stanovených mesačných splátkach. Počet, Výška a termín
splatnosti jednotlivých splátok sú uvedené V Splátkovom kalendári v čl. 6 tejto zmluvy. Jednotlivé splátky sa skladajú Z
príslušnej časti istiny, ak nie je V Zmluve alebo v týchto podmienkach uvedené inak.

3. PredáVajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci bude mesačný poplatok za službu Mesačná platba za zariadenie uhrádzať
prostredníctvom 02 faktúry, v ktorej Predávajúci Kupujúcemu účtuje poplatky za služby elektronických komunikácií
poskytované na Základe Zmluvy o poskytovaní Verejných služieb uzatvorenej medzi PredáVajúcim a Kupujúcim. Splátka je
uhradená V deň jej pripísania na bankový účet uvedený V 02 íaktúre. Ako Variabilný symbol je Kupujúci povinný Uviesť číslo
UVedené V 02 faktúre. Neuvedenie Variabilného symbolu sa považuje za nezaplatenie splátky so všetkými dósledkami.

4, PredáVajúci Vystavi faktúru obsahujúcu sumu mesačného poplatku za službu Mesačná plalba za zariadenie aj V prípade,
ak Kupujúci služby elektronických komunikácií v danom zúčtovacom období nevyužil.

5. Kupujúci a PredáVajúci sa dohodli, že V pripade, ak Kupujúci uhradí nižšiu sumu, než je celková suma uvedená na 02
faktúre, uhradená suma sa prednostne použije na úhradu mesačného poplatku za službu Mesačná p|alba za zariadenie.

6, V prípade, ak:
a) Kupujúci sa oneskorí s platením aspoň troch splátok alebo sa oneskoril s platením jednej splátky dlhšie ako tri mesiace,
b) Kupujúci uviedoI V náVrhu nepraVdiVé údaje,
c) Kupujúci poruší niektorú Z d'alších povinností VyplýVajúcich z tejto zmluVy,
d) bude začaté exekučné, konkuzné, reštrukturalizačné, likvidaěné alebo iné konanie na majetok Kupujúceho, je Kupujúci
povinný na požiadanie PredáVajúceho predčasne splatiť Všetky zostávajúce splátky.

7. V prípade, ukončenia poslednej Zmluvy o poskytovani Verejných služieb medzi Kupujúcim a PredáVajúcim, .ie spoločnosť
02 opráVnená požiadať Kupujúceho o predčasné splatenie všetkých zostávajúcich platieb do poslednej 02 faktúry.

8. V prípade omeškania so splatením Kúpnej ceny alebo jej časti je PredáVa.|úci opráVnený požadovať od Kupujúceho úroky
z omeškania V Zákonnej Výške stanovenej nariadením Vlády slovenskej republiky.

9. Ak je predmetom predaja Darčeková poukážka na nákup telekomunikačnéh o zariadenia a táto nebude uplatnená do 28
dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu, Darčeková poukážka na nákup telekomunikačného zariadenia ako aj táto Kúpna
zmluva automaticky Zanikajú márnym uplynutim tejto doby.

10. Kupujúci podpisaním tohto dokumentu prostredníďVom technického vybavenia Predávajúceho súhlasí so spracovanim
svojho podpisu a súVisiacich biometrických údajoV, ktoré jednoznačne a nezamenitel'ne identifikujú Účastnika (Biometrický
podpis).

za Kupujúcoho za PEdávajúcoho
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Podpis:

Miesto a dátum: Bratislava, 28.09.2020
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Podpb a p€ěiatka:
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V zastúpeni: Martina Masárová
Kód predajcu: SKESH,00003.0000'l
Miesto a dátum: Bratislava, 28,09,2020
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