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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podla zákona č.351l2O11Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zmluva") medzi:

PODNlK:
obchodné

meno Sídlo:

Zapísan
lCO:

Zastúpený:
en

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava
9b9nogf'ol!] reglstrl Vedenom prl okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo208,1/B
35 763
l DlC: 2020273893
lU pre UPH: I sK ZU2U213693
lngram Micro Slovakia,
s.r,o, so sídlom
Kód
,196
Logistický areál
Kód predajcu:
tlačiva
Westpoint D2, Lozorno,
V

469

lCO: 35 879157
a

osoBA FYzlcKA osoBA PoDNlKA,
Obchodné meno / názov:

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Sídlo / miesto podnikania:

Pod lesom 6,
0600'l Kežmarok

Register, ěíslo zápisu podnikatel'a:

lCO:

ló pre DPH:

17149975

0

Kontaktné tel. ěíslo (predvol'ba a
tel. ě. v pevnej sieti):
Zastúpený: (meno, priezvisko

zástupcu)

PisoMNYcH LlsTiN

obchodné meno, názov /
Centrum sociálnych služieb Kežmarok,
meno, priezvisko: !!!!!
Ullca súp
Pod lesom 6
Obec:
číslo:

Kežmarok

ZUCTOVAClE OBDOBlE:

PSC:

06001

nasledovné:

Od: 01. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)

Do: najbližšieho31. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)

sPosoB

tr Elektronická forma faktúry (d'alej len "EF") | Poskytovanie EF na lnternetovej stránke
E-mail pre zasielanie EF:

Podniku

|

Áno-

trNie

Číslopre SMS notifikácie o vyhotovení EF:
(p_oštouna_adre*su__zasielania písomných listín)

.*D*_ll_pi"r9u1l9r13 13\|!.ry
tr Spoločná faktúra s telefónnym

číslom:**| a,lrczsl

sprístupnenÍm na lnternetovej Podniku;'beriém na vedomie, zé ná mólú záooiipóJňíř zár6řěH'žásiera EF na mnou určenú e-mailovú
Že_v. prípade
F mi nebude zo shany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.
3g""y,3
**SPoloČná faktúra
zasiela1.{.v.papierovej forme obsahuje-základnú,úroveň roŽpísanýchiaktúr
súňrnňJ všetky fakturované Služby, pričom
rozpis pre každúslužbu zvlášť bude sprístupňovaný na lňternetovej stránke podňiku.

poskyto

sM
Telefónne číslo:i] t]lr

-]

Dátum aktivácie:

"Verejná telefónna

služba:

*

t

r

091 0806168

SlM kaňa

č,:

GsM/UMTs

PRoGRAM

SLUZlEB:

správnu možnosť označte krížikom

slovak Telekom - citlivé

8942,1o2480oo7080563

23.11.2017
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