
Kód prcdajneho miesta ID180GPB01 

Meno a priezvisko predajcu Nevín Marián 1 
Náz.ov predajného miesta NBM s.r.o 

11111111111 l 
A5524670 

Poznámka Internet na_doma_NORMA_1709 
Počet SJM kariet na z.mtuvu 1 

Telefón 0905 453 453 

Zmluva o pripojení 
uzavrela pod ra §43, zákona č. 610/2003 Z..z. o elektronických komunikáciách medzí 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Priavozská 6/A, 821 09 Bratislava , IČO : 35 69 72 70, IČ DPH: SK2020310578 
zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B 

a účastníkom Právnická osoba 

Ooci,odnó rneno (aletXl priezvtsko a meno) Mesto Zlaté Moravce 

Mesto, obec Zlaté Moravce 

PSC 9530 1 Pošta Zlaté Moravce 1 

Fax (aj s predvorbou) 

OP Platný do 

E-mail _ 

Ulir-" 1.Mája 

Štá1na prislusnosť 

IČO/Rodné čisto 00308676 

éis!o 2 
Telefón (aj s predvorbou) 

IČ DPH/DIÓ' 

•tč DPH vyplni ~ta•tník, ak mu /Č OPK bolo pódclané, OIC vyplni <lčastni~ . ok mu nebolo ptidofené IC OPH a zaroveň mu bolo priéelc 

Adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (len ak je iná ako adresa sídla 1 bydliska účastn íka) 

M;,slo, obec 

PSČ Pošta 

Štatutárny zástupca 
Priezvisko l meno Led nár Peter Ing. 

OP/Pt1S Plalny do 

Priezvwko l meno 

OP Platný do 

Splnomocnená osoba l zákonný ;r:ästupca 
Priezvisko/meno 

. . OP/Pa.~ ..... . 

Cudzinec 

Pas 

~tát 

Platný do 

č. preuk. - povolenie na pobyt pre cudzinca 

Kontaktná osoba pre komunikáciu s úsekom služieb zákazníkom 

Priezvtskofmenoltelerón Lednár Peter Ing. 

Prílohy 

Ulica Číslo 

Mäte uzatvorenú inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko. a . s.? áno 

Rodné číslo . 

Rodné čiste 

Rcóné čis!o 

Platný do 

Spôsob platby 
Prikaz na úhradu 

__ L .. 
~---------·------------.. ···--

Dokumenty k nahliadnutiu 
----···-·~····-··--····--·--------

Predmet zmluvy 
Telefônne čís lo čfslo SIM karty 8942101 110053051249 

Účastnfcky program Internet na doma Mini+ 

Služby 

Pridelená SIM karta Typ telefónu 

Priezvisko 1 meno /Iné Mesto Zlaté Moravce 

Žiadam o nezverejneníe telefónneho čísla v zozname účastníkov. áno 

NeoddeliteTnou súča•foo 7Jnluvy o pripoJ.;;;J. sú Vs~ ~-;;;ienky --- SithlaŠiffi s rým, abY.s{ÍÔÍÓČňÔstClŕ3oge.Slo~Ô:íi: s. sp~dCÚVilla moje prevad7.kové údaje na 
poskytovan1a verejných efektronicl<ych komu<likačnýeh služieb prostredníctvom markeUtlg()llé u~.eJy. najmä pro iK:cly vývoja 110vých služieb vmt!Jnc služieb s pridanou hodnotou a 
verejnej lclcfcinnej sie!& spoločnos~ Orange Slovens~o. a s . Cennlk s lulíeb o ich ~vede!lla na trh. Za prevádzknvtl udaje sa považujú údaje vzl'aln,júce so na íJčMiniAa na Učf>..ly 
lnformócic o poskytovaných slt,IMch. Zmluva ja vyhotovená dvojmo, jedno prGOO$U v slaU. a.cl>O na utcty fakturácie. 
v)"l'.ol011ooie pra úéaslnika a r<«lno vyl>oto-;onie ~re spolobwsf Orange 
Slovensko. a .s. 

Potvrdzujem prevzatie SIM karie t podfa Zmluvy v počte 1 ks. 

22.02.2011 .... , .. , ................................................... ... . 
ÚČ<lstn fk, ciáturn, pečiatka a podpis 

[J Tento suhfas octm\etmn 

22.02.201 1 

attM~to-.m pr~ 
Ne!) sr.~. 
h-rN!31}Jfé 
~~~IZiw~~f{~~ 
~~.). - ~&' 

Číslo učaS1llfka: () QQt.;;,362 9 4 




