Obchodné podmienky na predaj
počítačov (PC)
Č.j: 35572/2013
Časť I. Definície a pojmy
Slovak Telekom, a.s. (ďalej len ”ST”) je akciová spoločnosť
so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 763 469, alebo ich právny nástupca
vykonávajúci príslušnú telekomunikačnú činnosť.
Predávajúci je ST.
Kupujúci, objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je v zmluvnom vzťahu so ST.
Pevná verejná telekomunikačná sieť ST (ďalej len ”pevná
VTS ST”) je telekomunikačná sieť, používaná ST na úplné
alebo čiastočné poskytovanie pevných verejných
telekomunikačných služieb, najmä pevná verejná telefónna
sieť a pevná verejná sieť na prenos dát.
Koncové zariadenie (ďalej len “KZ”) je telekomunikačné
zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje
komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame
pripojenie na koncové body sietí. Prevádzkovať a uvádzať
na trh telekomunikačné zariadenia možno len po schválení
ich technickej spôsobilosti. Pre účely týchto obchodných
podmienok sa uvedená definícia KZ nevzťahuje na
pobočkové ústredne ISDN-PBX a smerovače.
Obchodné podmienky sú podmienky upravujúce vzťahy pri
predaji a nájme KZ.
Miestami predaja sú obchodné priestory ST, call centrá ST
a obchodné priestory prevádzkované formou obchodných
zástupcov ST, označené jednotnou značkou „T“.
Dodávateľ, výrobca je zmluvný partner ST, ktorý je
zodpovedný za výrobu, dodanie, inštaláciu, záručný
a pozáručný servis koncového zariadenia a je aj
zodpovedným partnerom koncového užívateľa pre
uplatnenie reklamácií a riešenie porúch PC, záručný
a pozáručný servis.
Telefónna prípojka (ďalej len ”TP”) je súhrn technických
prostriedkov pevnej VTS ST, ktoré umožňujú užívateľovi
prístup k jednotlivým pevným telekomunikačným službám
poskytovaným ST. Telefón netvorí súčasť telefónnej
prípojky.
Podľa charakteru signálu a vlastností signálu v koncovom
bode siete sa telefónne prípojky delia na:
 Telefónna prípojka 1 (TP 1) - je analógová prípojka od
verejnej telefónnej ústredne po koncový bod pevnej VTS
ST. Podľa typu pripojenia sa delí na telefónnu prípojku 1:
 so samostatným pripojením, ktorým je priame pripojenie
na verejnú telefónnu ústredňu.
 s podvojným pripojením, ktorým sa na verejnú telefónnu
ústredňu pripájajú dve telefónne prípojky jedným
prípojným vedením. Toto pripojenie umožňuje
užívateľom uskutočniť striedavo volania z jednej
telefónnej prípojky bez vzájomného rušenia alebo
odpočúvania volaní. Užívatelia nemajú možnosť
vzájomného volacieho styku.
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Koncový bod telefónnej prípojky 1 (TP 1) je rozhranie
medzi pevnou verejnou telekom. sieťou a zariadením
užívateľa. Koncový bod je súčasťou pevnej verejnej telekom.
siete a spravidla (ak nie je dohodnuté inak) ju tvorí
užívateľská telefónna zásuvka.
Koncový bod telefónnej prípojky 2M je rozhranie medzi
pevnou verejnou telekom. sieťou a zariadením užívateľa.
Je to miesto spravidla dohodnuté s užívateľom. Koncový bod
je súčasťou pevnej verejnej telekom. siete.
Porucha je stav KZ, v ktorom nie je schopné vykonávať
požadovanú funkciu a vyžaduje opravný zákrok.
Časť II. Predaj počítačov (PC)
1. Miesto a spôsob predaja PC
1. ST predáva PC prostredníctvom miest predaja.
Jednotlivé ceny PC sú uvedené v platnom Cenníku pre
koncové zariadenia časť B, ktorý je k dispozícii na
každom mieste predaja ST.
2. Predaj sa realizuje hotovostne.
3. Dodanie PC zabezpečuje dodávateľ na mieste určenia
zákazníkom.
4. Dodanie PC musí prebehnúť najneskoršie do 15 dní od
podpísania záväznej objednávky na Mieste predaja ST.
5. Dodanie PC potvrdzuje zákazník podpísaním Protokolu
o prevzatí PC.
2. Záručná lehota a záručný servis PC
1. Na predávané PC sa vzťahuje záručná lehota upravená
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, resp. záručná lehota stanovená v záručnom
liste (záručnú lehotu určuje výrobca alebo dodávateľ ).
2. Záručný servis PC sa riadi časťou III. týchto OP Reklamačným poriadkom.
3. Záručný servis vykonáva dodávateľ PC.
3. Pozáručný servis a zmluvná údržba PC
1. Pozáručný servis vykonáva výrobca, resp. dodávateľ
daného druhu PC. Pozáručný servis PC sa riadi časťou
III. týchto OP - Reklamačným poriadkom.
4. Zodpovednosť ST
1. ST nezodpovedá za škody na dodávanom PC a majetku
užívateľa, ktoré boli spôsobené počas dodania PC
výrobcom a počas vykonávania inštalácie.
2. ST nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú užívateľovi pri
využití poskytovania technickej podpory cez telefónnu
linku technickej podpory zriadenú dodávateľom.
3. ST nezodpovedá za škody, vzniknuté inštaláciou
softvéru na PC užívateľa, ani za škody, vzniknuté
používaním inštalovaného softvéru, prípadne spôsobené
chybou inštalovaného softvéru. Pod škodami sa rozumie
strata a poškodenie dát uložených na zákazníkovom PC,
poškodenie softvéru a hardvéru užívateľovho PC,
zníženie alebo zamedzenie funkčnosti zariadení.
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4. ST nezodpovedá za škody a akékoľvek porušenie
autorských práv vyplývajúce z používania inštalovaného
zariadenia a softvéru užívateľom.
5. ST nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť po
ukončení výkonu rozšírenej inštalácie následne zásahom
užívateľa do iných softvérov svojho vlastného PC.
6. ST nezodpovedá za efektívnosť zaškolenia obsluhy.

Pozáručný servis vykonáva výrobca PC, resp. sieť jeho
servisných partnerov.

Časť III. Reklamačný poriadok PC
1. Úvodné ustanovenie
ST v prípade predaja PC a notebookov vystupuje ako
sprostredkovateľ predaja medzi koncovým užívateľom
(kupujúcim) a dodávateľom PC. Uplatnenie reklamácií
vád kupujúcim sa riadi ustanoveniami Reklamačného
poriadku dodávateľa.
2. Rozsah zodpovednosti pri predaji PC
1. Povinnosťou kupujúceho je skontrolovať neporušenosť
PC a jeho príslušenstva a kompletnosť dodávky pri
preberaní zásielky od dodávateľa. Reklamácie, ktoré sa
uplatnia neskôr, týkajúce sa kompletnosti dodávky,
množstva a zjavných vád PC nebudú v zmysle
Reklamačného poriadku dodávateľa akceptované.
2. V súlade so zmluvou uzatvorenou medzi ST
a dodávateľom je povinnosťou dodávateľa doručiť a
odovzdať kupujúcemu kompletné príslušenstvo PC,
predovšetkým príslušné doklady (vyplnený záručný list
s uvedenou dĺžkou záručnej lehoty, doklad o kúpe,
návod na použitie v slovenskom jazyku a kópiu
Rozhodnutia TÚ SR o typovom schválení technickej
spôsobilosti KZ alebo Prehlásenie o zhode v zmysle
Nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z. od dovozcu PC a
riadne informovať kupujúceho o rozsahu, podmienkach a
spôsobe uplatnenia reklamácie - zodpovednosti za vady
PC, informovať kupujúceho o vykonávaní záručných
opráv a o používaní PC.
3. Uplatnenia reklamácie
1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie PC počas
trvania záručnej lehoty prostredníctvom zákazníckej linky
dodávateľa a uplatnenie reklamácie sa riadi
Reklamačným poriadkom dodávateľa PC.
4. Miesto uplatnenia reklamácie
1. Miestom uplatnenia reklamácie je zákaznícka linka
dodávateľa.
2. Dodávateľ je povinný v zákonom stanovenej lehote
realizovať reklamáciu na pôvodnom mieste dodania PC.
5. Lehota na uplatnenie reklamácie a lehota na
vybavenie reklamácie
1. Na predané PC sa vzťahuje záručná lehota upravená
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka.
2. Kupujúci v prípade vady zakúpeného PC má právo
uplatniť reklamáciu najneskôr posledný deň záručnej
lehoty.
3. Reklamácia vád predaného PC musí byť vybavená
v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.
4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až
do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný
vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
6. Pozáručný servis KZ

Slovak Telekom, a.s.
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Tieto Obchodné podmienky boli schválené ST
a nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 2013.
V Bratislave, dňa 12.06.2013.

Prílohy: Protokol o prevzatí PC
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