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PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI - VZOR
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Pristúpenie“)
PODNIK:
Obchodné meno, sídlo / adresa:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
Bankové spojenie:

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Ing. Ján Adamec, Senior manažér predaja kľúčovým zákazníkom
splnomocnenec na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a
v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
35 763 469
DIČ: 2020273893
IČ pre DPH: SK2020273893
Tatra Banka,
Číslo účtu: 2621023511/1100
a.s.

(ďalej len „Podnik“)
a
ÚČASTNÍK:
Obchodné meno, sídlo / adresa:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
Bankové spojenie:

v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............
DIČ:
IČ pre DPH:
Číslo účtu:

(ďalej len „Hlavný účastník“)
a
PRISTUPUJÚCI:
Obchodné meno, sídlo / adresa:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
Bankové spojenie:

v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde.........., oddiel ........., vložka číslo ...............
DIČ:
IČ pre DPH:
Číslo účtu:

(ďalej len „Pristupujúci“)
(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“)
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

Podnik a Hlavný účastník uzavreli dňa ………………. Rámcovú zmluvu o spolupráci s evid. číslom ………… (ďalej len „Zmluva“).

2.

Hlavný účastník a Pristupujúci týmto žiadajú Podnik v zmysle článku V bod 1 Zmluvy o umožnenie aplikácie podmienok Zmluvy aj pre
Pristupujúceho, pričom splnenie podmienok uvedených v prvej vete čl. V bod 1 Zmluvy (majetkové prepojenie medzi Hlavným
účastníkom a Pristupujúcim) preukazujú dokladom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Pristúpenia.
Čl. II
PRISTÚPENIE K RÁMCOVÝM PODMIENKAM

1.

Pristupujúci týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami Zmluvy a v súlade s jej ustanoveniami článku V bez akýchkoľvek výhrad k jej
celému obsahu pristupuje, pričom v prípade, ak je obsahom Zmluvy aj úprava podmienok poskytovania Služby VPS, sú podmienky
využívania Služby VPS zo strany Pristupujúceho v súlade s čl. V bod 5 Zmluvy bližšie špecifikované v čl. III tohto Pristúpenia.
Pristupujúci sa zaväzuje v prípade súhlasu Hlavného účastníka a Podniku s týmto Pristúpením dodržiavať Zmluvu ako jej účastník v
postavení Účastníka v rozsahu práv a povinností ako Hlavný Účastník, s výnimkou tých práv a povinností, ktoré má v zmysle Zmluvy
(najmä v zmysle článku V. Zmluvy) len Hlavný účastník, ak nie je dohodnuté inak a vo vzťahu k Službe VPS v rozsahu špecifikovanom
v čl. III tohto Pristúpenia.

2.

Pristupujúci týmto súčasne udeľuje plnomocenstvo Hlavnému účastníkovi a Hlavný účastník podpisom tohto Pristúpenia udelené
plnomocenstvo prijíma, aby Hlavný účastník ako splnomocnec vykonával v mene a na účet Pristupujúceho ako splnomocniteľa všetky
úkony vo vzťahu k Zmluve, najmä, nie výlučne však, aby uzatváral v mene a na účet Pristupujúceho :
a) akékoľvek dohody o zmenách a doplneniach Zmluvy uzatvárané formou dodatkov k Zmluve, ktorých predmetom bude najmä, nie
výlučne však, zmena obchodných a iných podmienok Zmluvy,
b) dohody o predĺžení doby platnosti Zmluvy a dohody o ukončení platnosti Zmluvy,
c) zmluvy o pripojení, ktorých predmetom je poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb Podniku Pristupujúcemu
a akékoľvek dodatky k týmto zmluvám o pripojení ako aj ich zmeny,
d) všetky právne a iné úkony súvisiace s výkonom práv a plnením povinností Pristupujúceho vyplývajúce pristupujúcemu zo Zmluvy.

3.

Hlavný účastník je povinný bezodkladne informovať Pristupujúceho o akejkoľvek zmene Zmluvy alebo jej prílohy alebo akomkoľvek
inom právnom úkone, uskutočnenom v mene a na účet Pristupujúceho na základe plnomocenstva udeleného Pristupujúcim Hlavnému
účastníkovi v zmysle bodu 2 tohto článku Pristúpenia. Podnik nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z dôvodu
nesplnenia oznamovacej povinnosti Hlavného účastníka podľa predchádzajúcej vety.

Slovak Telekom Dôverné
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Čl. III
PRISTÚPENIE K PODMIENKAM POSKYTOVANIA SLUŽBY VPS
1.

Pristupujúci pristupuje k Rámcovým podmienkam dohodnutým v Zmluve a zároveň k podmienkam poskytovania Služby VPS,
s vytvorením samostatnej VPS. Podnik teda bude Pristupujúcemu poskytovať samostatnú Službu VPS (nezávislú od Služby VPS
poskytovanej Hlavnému účastníkovi, s ktorou nebude vytvárať spoločnú uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb). Samostatná
Služba VPS Pristupujúceho bude vytvárať samostatnú uzavretú skupinu koncových užívateľov Služieb Podniku poskytovaných
prostredníctvom využitia VTS Podniku a prostredníctvom SIM kariet Podniku registrovaných na Pristupujúceho špecifikovaných
v Objednávke Služby VPS Pristupujúceho, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Pristúpenia (ďalej len „VPS Pristupujúceho“).

2.

Pristupujúci bude mať vo vzťahu k VPS Pristupujúceho všetky práva a povinnosti Účastníka dohodnuté v Zmluve vo vzťahu k Službe
VPS, najmä v čl. I bod 3 a v čl. II B Zmluvy, a to samostatne a nezávisle od Hlavného účastníka (t.j. vo vzťahu k Službe VPS
nevzniknú žiadne spoločné práva a záväzky Hlavného účastníka a Pristupujúceho), pričom tento článok Pristúpenia týkajúci sa Služby
VPS sa považuje za samostatnú zmluvu o poskytovaní Služby VPS uzavretú medzi Podnikom a Pristupujúcim, v rozsahu podmienok
poskytovania Služby VPS uvedených v Zmluve a jej prílohách a tvoriacu súčasť Zmluvy.
Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Pristupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie, že v prípade súhlasu Podniku s týmto Pristúpením bude následne Podnik oprávnený
kedykoľvek vyzvať Hlavného účastníka alebo Pristupujúceho na preukázanie trvania vzájomného majetkového prepojenia medzi
Pristupujúcim a Hlavným účastníkom. Pristupujúci a Hlavný účastník sa zaväzujú oznámiť Podniku bez zbytočného odkladu zánik
trvania majetkového prepojenia medzi nimi navzájom. V prípade zániku majetkového prepojenia medzi Pristupujúcim a Hlavným
účastníkom, automaticky zaniká účasť Pristupujúceho k Zmluve a Podnik ďalej neumožní aplikáciu podmienok dohodnutých v Zmluve
voči Pristupujúcemu a zároveň ukončí poskytovanie Služby VPS Pristupujúcemu, a to všetko ku dňu doručenia oznámenia Podniku
o tejto skutočnosti Pristupujúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.

Toto Pristúpenie sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach rovnakej hodnoty, z ktorých po podpísaní obdrží Podnik dve vyhotovenia a
Hlavný účastník s Pristupujúcim obdržia po jednom vyhotovení. Toto Pristúpenie tvorí neoddeliteľnú Prílohu Zmluvy.

3.

Pristúpenie Pristupujúceho k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tohto Pristúpenia oprávnenými zástupcami
všetkých zúčastnených strán. Pristupujúci svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie kópie Zmluvy vrátane príloh k nej.

4.

Podpísaním tohto Pristúpenia oprávnenými zástupcami všetkých zúčastnených strán, nadobúda vo vzťahu k Zmluve Pristupujúci
rovnaké práva a povinnosti ako Hlavný účastník Zmluvy, s výninkami dohodnutými v tomto Pristúpení alebo priamo v Zmluve, a to,
pokiaľ nie je dohodnuté inak, odo dňa účinnosti tohto Pristúpenia.

5.

Podnik a Hlavný účastník svojim podpisom potvrdzujú, že s pristúpením Pristupujúceho k Zmluve bez výhrad súhlasia.

Prílohy Pristúpenia:
Príloha č. 1 - Doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa čl. V bod 1 Zmluvy
Príloha č. 2 - Objednávka Služby VPS
V mene Podniku
V Bratislave dňa …………………………………

Slovak Telekom, a.s.
Titul, meno a priezvisko
Funkcia

Slovak Telekom, a.s.
Ing. Ján Adamec
Senior manažér predaja kľúčovým
zákazníkom

V mene Hlavného účastníka
V …………………………………………dňa ……………………
Názov spoločnosti
Titul, meno a priezvisko
Funkcia

Názov spoločnosti
Titul, meno a priezvisko
Funkcia

V mene Pristupujúceho
V …………………………………………dňa …………………………………………
Názov spoločnosti
Titul, meno a priezvisko
Funkcia

Slovak Telekom Dôverné

Názov spoločnosti
Titul, meno a priezvisko
Funkcia
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