
Zmluva o kúpe iPhone zariadenia 
uzatvorená podľa ust. § 613 až 627 iákona č. 40/1964 Zb. ObčiansKy zákonník v znení neskorších 
predpisov ,'aalej len "Zmluva") medzi 
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Predmet Zmluvy 
Predávajúc sa zaväzuje Kupujúcemu dodať a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru v iczsahu: 

| rC pre ĎpH 

Predmet Kúpy ( cfalej aj "iPhone" alebo i iPhone 4 18G8 WhBa 
"Zariadenie'): 
Typ ipho.-ie zariadenia , 
Kúpna cena s DPH 

1MEI: 012748008607632 

112,61 € 
^ 

a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených Predávajúcim v súlade s touto Zmluvou, 

Kupujúci bene na vedomie, že operačne menu Zariadenia, informácie zobrazené a dostupne na disple;i zariadenia sa nezobrazujú v slovenskom jazyku, je možné zvoliť si z 
iných jazykov, medzi inými aj napr. anglický jazyk. 

Osobou ktorá uviedla Zariadenie na trh v Slovenskej republike je pre účely zákona Č.223/2G01 Z .z. Q odpadoch v znení neskorších zmien, spoločnosť Slovák Telekom, a.s., 
so sídlom Karadžičová 10, 325 13 Bratislava ( dalej len „Slovák Telekom" alebo 'SV). 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že nevyhnutným predpokladom pre využívame predmetu kúpy t.j. všetkých funkcionalít Zariadenia je súčasné využívanie mobilnej 
elektronické komunikačnej služby a aktivácia Zariadenia prostredníctvom softvéru ÍTures verzia 3.2.1. alebo vyššia, ktorý je dostupný na internetovej stránke www apple.com/ 
itunes/do •. .' lad. 

Kupujúci be r e na vedomie a súhlasí, že pre účely aktivácie Zariadenia je nevyhnutné, aby mal k dispozícii PC alebo Mac spĺňajúci nasledujúce minimálne požiadavky: 
- Mac alebo PC s USB 2.0; Mac OS X od verzie v10.4.lQ, 
- Windows X:ľ3 Home alebo Professional (SP2) prípadne 'Air dows Visia, 
- iTune:> v-ir'Zia 9.2,1. a vyššia, 
- pripojenie na internet. 

Kupujúci má právo požiadať Predávajúceho o aktiváciu Zariadenia, ktorý je predmetom Kúpy podía tejto Zmluvy, a to na ktoromkoľvek predajnom rn.este spoločnosti Sloval-
Telekom a.s ponúkajúcom iPhone zariadenie, ktorých zoznam je dostupný na www t-mobite.afefiphofw, 

Súčasťou inlenia, v ktorom je predmet kúpy Kupujúcemu dodaný, su okrem iného priložené informácie o použití tovaru. Návod na použitie iPhone tvorí prílohu :ejto Zmluvy. 
Detailné informácie o tovare nájde Kupujúci v elektronickej forme na internetovej stránke spoločnosti Slovák Telekom, a.s. (www.t-mobile.sk/iphone). 

Ak nie je v záručnom doklade uvedená dlhšia lehota, vzťahuje sa na iPhone záruka po dobu 24 mesiacov odo dna protokolárneho prevzatia predmetu kúpy Kupujúcim, a to v 
rozsahu a za podmienok uvedených v záručnom liste vystavenom Predávajúcim a v reklamačnom poriadku Predávajúceho. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo rf predmetu 
kúpy až odovzdaním predmetu kúpy Kupujúcemu a zaplatením dohodnutej kúpnej ceny v plnej výške. 

Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho 
Predávajúci fe na základe zákona č 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") oprávnený spracúvať 
osobné údaje Kupujúceho uvedené v tejto Zmluve na účely ustanovené právnymi pred c. smi a iné účely, ktoré sú osobitne dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupu.úcim v Zmluve. 
Podpisom fefto Zmluvy ako Kupujúci súhlasím stým, (i) aby spoločnosť Slovák Tel e K o; n .:i.s., so šidlom <ar?.ó.: • ová 10, 825 13 Bratislava ( oaiej len .Slov^.r Telekom alebo *ST") 
a Predávajúci {pokiaľ ním nie je spoločnosť Slovák Telekom) spracúvali moje osobné údaje v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto Zmluve na účel uzatvorenia a plnenia 
tejto Zmluvy (ii) spoločnosť Slovák Telekom a/alebo Predávajúci (pokiaľ ním nieje spoločnosť Slovák Telekom) poskytli moje osobne údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa. 
PSC, mesto, emailová adresa a kontaktné telefónne číslo spoločnosti Apple Sales. International, so šidlom Hollyhĺi Industrial Estate, Hoilyrrl, Cork, Írsko (dale; ler. "spoločnost 
Apple") a/alebo autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Apple alebo autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Slovák Telekom za účelom posúdenia a 
vybavenia reklamácie Kupujúceho na vady dodaného tovaru (iii) aby spoločnosť Apple spracúvala moje osobné údaje v rozsahu, v akom jej budú poskytnuté spoločnosťou 
Slovák Telesom a/alebo Predávajúcim (pokiaľ ním nie je spoločnosť Slovák Telekom} na základe tohto súhlasu, a to na účely posúdenia a vybavenia reklamácie Kupujúceho 
na vady dodaného tovaru, za účelom zabezpečenia ochrany oprávnených záujmov spoločností Apple a na úče! overenia správnosti postupu pri vybavení rekiamác.e na vady 
dodaného tovaru neskorším oslovením Kupujúceho; za tým účelom je spoločnosť Apple oprávnená kontaktovať ma telefonicky vrátane textových správ SMS alebo elektronickou 
poštou. Tieto súhlasy poskytujem na čas nevyhnutne potrebný na splnenie účelu spracúvania mojich osobných údajov, na ktoré udeíujem svoj súhlas. 

1 änoNSTriie^odpisom tejto Zmluvy (i) súhlasím s tým, aby spoločnosť Slovák Telekom a Predávajúci (pokiaľ nim nie je spoločnosť Slovák Telekom) spracúvali moja osobné údaje 
uvedene v te to Zmluve na marketingové účeiy (najmä vývoj nových služieb a ich uvádzanie na trh, poskytovanie služieb s pridanou hodnotou): (ii) súhlasím s kontaktovaním pre 
účely priam-mo marketingu produktov a služieb spoločnosti Slovák Telekom a/alebo Predávajúceho prostredníctvom volania, zasielania elektronickej pošty vra:ane textových 
správ SMS a multimedíálnych správ MMS. Tento súhlas som oprávnený kedykorvek odvolať. 

Vyhlásenie kupujúceho alebo jeho zástupcu 
V A'hlasujem. : 5 som sa zoznámil/a s obsahom tejto Zmluvy, a jej prílohami, ktoré sa u v a ž u j e m dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) že si záväzne objGdrávarn v tejto 
Zmluve špecifikovaný iPhone, (ií) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosli vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za iPnone, a to jej 
okamžitou úhradou Predávajúcemu v plnej výške, (iii) že som sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho, najmä s postupom, pre oznámenie vady .i podmienkami 
záručného servisu. Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie nižšie uvádzaných príloh okrem osvedčenéno splnomocnenia, ak sa má uplatniť. 
Prílohy -vyclni pracovník Predávajúceho) 

"1 Osvedčené splnomocnenie ^ Ä V ý d a j na hotovosť adresný ^ Q t ó v o d na použitie (_zv. "Končekmi prstov") 
X^Zá ručný lisi > í j 2 v - "Prvé kroky s iPhone" ^Ä^r i ručka "Dôležité informácie o produkte" 

Dojednanie o závislosti tejto Zmluvy a Zmluvy o_p.npoj.eni 
Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade ak Kupujúci súčasne s uzavretím tejto Zmluvy uzavrel so spoločnosťou Slovák Telekom a*o Účastník Zmluvu o oncojení a/alebo 
Dodatok na využívanie elektronických komunikačných služieb spoločnosti Slovák Telekom s prevzatím záväzku viazanosti oproti ponuke Podniku na predaj zľavneného iPhone 
zariadenia podľa tejto Zmluvy ( dalej len "Zmluva o pripojení"), sú podía ustanovenia § 52a Občianskeho zákonníka v platnom znení táto Zmluva a Zmluva o pripojení závislými 
zmluvami a zánik niektorej z nich iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik druhej závislej zmluvy, a to s obdobnými právnymi 
účinkami. Zmluvné strany sú v takom prípade povinné vrátiť si všetko, čo na základe zamknutej závislej zmluvy získali, ak nebude dojednané inak. 
Právny režim 

Kupujúci a Predávajúci berú na vedomie že záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje zákonom č.40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a inými právnymi predpismi. 

Vyhlásenie zástupcu kupujúceho 

http://apple.com/
http://www.t-mobile.sk/iphone
http://o_p.npoj.eni

