Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb
uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi Podnikom Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893,
zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik“) a Účastníkom (ďalej len „Špecifikácia“).
Informácie o Zmluveo poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa uzatvára táto Špecifikácia (ďalej len „Zmluva“)
Služba: VVN
Kód Účastníka:: 2400390200
TP/ISDN
Povinnou súčasťou Špecifikácie je Príloha č.1 - Implementačný plán
Názov VVN skupiny
(Identifikácia virtuálnej siete)

Kód Adresáta:

2400390201

Číslo Zmluvy:

Kód tlačiva: 832

RUVZKE
2-20 znakov, malé písmená bez diakritiky a medzier. Použiť rovnaký názov VVN skupiny pre všetky lokality jedného Účastníka

Zriadenie 4 (počet) VVN IP účtov a ich doplnkových funkcionalít podľa Prílohy č.1 - Implementačný plán
Zriadenie (počet) BiznisTRUNK hlasových kanálov a ich doplnk. funkcionalít podľa Prílohy č.1 – Implem. plán
Žiadam o:

Fakturáciu nákladov
,- € za produktové školenie
Zmenu kontaktnej osoby oprávnenej ohlasovať poruchy služby
Zmenu adresáta – adresa na zasielanie písomností, vyúčtovaní a upomienok

▪ Účastník

právnická osoba
fyzická osoba – podnikateľ
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: RUVZ so sidlom v Košiciach
Rodné číslo (IČO): 00606723
Ulica: Ipeľská

fyzická osoba - nepodnikateľ
Štátna príslušnosť:
IČ DPH:

Č. OP alebo Pasu:

Súpisné číslo:

Orientačné číslo:: 1 /

PSČ: 04220
E-mail:

Obec: Košice
Telefón/Mobil:

Byt č./ poschodie:

/

Poznámka:

▪ Štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba
MUDr. Margita
Kaplanová

Priezvisko / Meno / Titul:

Telefón/Mobil:
Súpisné číslo:

Ulica:

Orientačné číslo:

Č.OP alebo Pasu:
Obec / PSČ:

/

Telefón/Mobil:

Priezvisko / Meno / Titul:
Súpisné číslo:

Ulica:

Orientačné číslo:

/

Č.OP alebo Pasu:
Obec / PSČ:

/

/

▪ Kontaktná osoba na mieste odovzdania služby, ktorá je splnomocnená na prevzatie služby a prihlasovacích údajov
Priezvisko, meno, titul: Zrotka Peter

Kontaktný telefón: 055/7860119, informatik@ruvzke.sk

Priezvisko, meno, titul:

Kontaktný telefón:

▪ Kontaktná osoba oprávnenosť ohlasovať poruchy
Priezvisko, meno, titul:

Kontaktný telefón:

Priezvisko, meno, titul:

Kontaktný telefón:

▪ Adresát - adresa zasielania písomných listín (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. účastník využíva P.O.BOX)
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:
IČO:

IČ DPH:

Ulica:

Súpisné číslo:

Náklad. stredisko:

Obec:

PSČ:

P.O.BOX:

Telefón/Mobil:

E-mail:

Poznámka:

Orientačné číslo::

/

▪ Údaje o koncovom bode ( fyzické rozhranie na pripojenie účastníka k sieti ST IP)
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: RUVZ so sidlom v Košiciach
Súpisné číslo:

Ulica: Senný trh

Zodpovedná osoba v objekte, ktorá poskytne potrebnú súčinnosť pri zriaďovaní prístupu:
Doba poskytovania služby VVN
a všetkých jej účtov

neurčitá
určitá, do
bez viazanosti

Orientačné číslo:: 4

PSČ: 040 11

Obec: Košice
Miestnosť (byt) :

P.O.BOX:
Kontaktný telefón:

viazanosť 36 mesiacov*

* Doba viazanosti začína plynúť odo dňa zriadenia prístupu, resp. služby. V prípade porušenia záväzku Účastníka nepretržite využívať prístup, resp. službu na základe tejto Špecifikácie
počas dohodnutej doby viazanosti, Účastník sa zaväzuje uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške podľa podmienok uvedených v Zmluve.
Prístup do siete ST-IP

nový
existujúci Označenie existujúceho prístupu:

Typ prístup do siete ST- IP

(napr. BA-BA NMP 23)
Symetr. prístup k ST-IP/MPLS
Asymetr. prístup k ST-IP/MPLS
FBA-adsl prístup k ST-IP/MPLS
VoiceFBA
Business Net
Business CityNet
Business Internet
Iná – nešpecifikovaná - dátová služba
Zľava za 36 mesačnú viazanosť služby VVN a všetkých zriadených účtov

Úprava ceny za aktiváciu koncového bodu služby VVN

z ceny uvedenej v platnom Cenníku v časti služba Virtual VoiceNet
Dohodnutá jednotková cena vo výške ,- €
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Zľava za 36 mesačnú viazanosť služby VVN a všetkých zriadených účtov
z ceny uvedenej v platnom Cenníku v časti služba Virtual VoiceNet
Dohodnutá jednotková cena za zriadenie
Úprava ceny za zriadenie (VVN účty, BiznisTRUNK skupina, VVN trunkový
účet )

pri viazanosti 36 mesiacov pre:
VVN účet vo výške 1 €
BiznisTRUNK skupinu vo výške €
VVN Trunkový účet vo výške €
Dohodnutá jednotková cena mesačnej ceny
pri viazanosti 36 mesiacov pre:
VVN účet Klasik vo výške 4 €
VVN účet Premium vo výške

Úprava mesačnej ceny (VVN účty, BiznisTRUNK kanály, VVN trunkový účet)

VVN účet Analóg vo výške

€
€

BiznisTRUNK kanál vo výške €
VVN Trunkový účet vo výške €
Špecifikácia číslovacej množiny rezervovanej pre účastníka
Zriadiť novú množinu
Rozsah:
(napr. Rozsah 100, 02485545xx )

Upresnenie/ prefix:

Rozsah:

Upresnenie/ prefix:

Použiť súčasnú množinu:

0556256193 , 0556221507 , 0556221813 , 0556227567
Zrušiť súčasnú množinu:
Presné verejné čísla účtov sa definujú v Prílohe č.1 - Implementačný plán

▪ Čestné vyhlásenie účastníka
Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť podľa tejto Špecifikácie vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod siete služby,
alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. Účastník, ktorý má k nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho
vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch v plnom
rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží vyhlásenie
vlastníka nehnuteľnosti a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zaväzuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť. Vo vzťahu k
predmetnej nehnuteľnosti vystupuje účastník ako:
vlastník
nájomca
iné
nehnuteľnosti.

▪ Ostatné ustanovenia
Táto Špecifikácia tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a riadi sa platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie dátových služieb, tvoriacimi prílohu Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky“)
a Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník“), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú súčasťou tejto Špecifikácie. Cena za zriadenie a poskytovanie služby,
prípadne zľavy z ceny, sa dojednávajú podľa platného Cenníka. Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka, (ii) že
si záväzne objednáva v tejto Špecifikácii špecifikované služby a prístupy k službám, (iii) že sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Špecifikácie, najmä riadne
a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie služieb. Ak nie je v Špecifikácii dohodnuté inak, platia ustanovenia Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka.
Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a
podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach (časť Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže
Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania
údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podnik kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje
používajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.

▪ Služobné záznamy Podniku
▪ Prílohy
Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra

Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra

Osobitné zmluvné podmienky

Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie

Súhlas adresáta

Príloha č.1 – Implementačný plán

Iné
Miesto:
Dátum:

Košice

podpis (a pečiatka) Účastníka
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu)

Slovak Telekom - Dôverné

Miesto:
Dátum akceptácie návrhu:

Košice
25.11.2015

Kód predajcu:
Dátum prevzatia návrhu:

SI015
25.11.2015

Meno pracovníka:

Stanislav Kalakaj

Meno predajcu:

Vasilik Luboslav

Tel. číslo:

0

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku

901911511

podpis a pečiatka predajcu/zástupcu Podniku
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