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Kód predajnéhomiesta ID180GPB01

Menoa priezviskopredajcu Šcibráni Andrej

Názovpredajnéhomiesta NBM s.r.o

111111 "" I
A5449266

Poznámka Prevod - Akcia

PocetSIMkariet nazmluvu 1
Telefón 0905 453 453

("\ ".1

Zmluva o pripoj~ní
uzavretá podra §43, zákona C. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi

spolocnostou Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO: 35 69 72 70, IC DPH: SK2020310578
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B

a úcastníkom Právnická osoba

Obchodnémeno(alebopriezviskoa meno) Mesto Zlaté Moravce

Mesto.obec Zlaté Moravce

psC 95301 Po~ta Zlaté Moravce 1

Fax(aj spredvorbou) E-mail _

Ulica 1.Mája

~tátna prlslu~nosf Telefón(aj spredvorbou)

Cislo 2

OP Platnýdo ICO/Rodnécislo 00308676

'IC DPH vyplnI úcasinO<. ak mu IC DPH bolo pridelené, DIC vyplni úcastnik, ak mu nebolo pridelené IC DPH a zoroven mu bolo pride le

Adresa zasielanía plsomnosti, vyúctovaní a upomienok (lenakje iná akoadresasidla / bydliskaúcastnika)
Mesto.obec Ulica

IC DPH/OIC'

CiSlo

PS(: Pošta

~tatutárny zástupca

Priezvisko/ meno Lednár Peter Ing.

OP/Pas ""!!!-,!!!!!!!!!_~.

PriezviskoI meno

OP

Platnýdo .]1;;•• =_:;....:;;_""

Platnýdo

Máteuzatvorenúinú zmluvuso spolocnosfouOrangeSlovensko,a. s.? áno

Spôsob platby
Príkaz na úhradu

Rodnécíslo4 _---- •.

Rodnécíslo

Splnomocnená osoba / zákonný zástupca
Priezvisko/meno

OP/Pas Platnýdo Rodnéclslo

Cudzinec ~tát

Pas Platnýdo

C. preuk.- povoleniena pobytprecudzinca

Kontaktná osoba prekomunikácius Úsekomslužiebzákazníkom

Pnezvisko/meno/telefónLednár Peter Ing.

Prílohy

Platnýdo

Dokumenty k nahliadnutiu

Telefónne císlo

Predmet zmluvy
Cislo SIM karty 8942101 110041055765

Úcastnícky program Biznis 300 + nonstop

Služby CUP, Ahoj Európa +, , Orange World 1000 MB, SMS a MMS balík 100, Roaming - bez blokovania prichádzajúcich hovorov v
roamingu,

Neoddeliternousúcastou zmluvy o pripojeni su V~eobecné podmienky Súhlasim S tYm, aby spolocnosrOrange Slovensko,a. s. spracúvalamoje prevádzkovéúdajena---
poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostrednlctvom mar1<etlngové úeely, najmä pro úcely vYvoja nových služieb vrétane služieb s pridanou hOdnotou a
verejnej telefónnejsiete spolocnostiOrange Skwensko, 8.5., Cennrk služieb a ich uvedeniana trh. za prevádzkovéúdajesa považujúúdaje vzfahujúcesa na úcastnikana úccly
Informácieo poskytovanychslužbách. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno prenosuv sieti. alebona úcelyfakturácie.
vyhotovenie pre Ucastnika a jedno vyhotovenie pre spolocnosr Orange
Slovensko. 8.S.

Pridelená SIM karta

Priezvisko/ menoI iné Mesto Zlaté Moravce

2:iadam o nezverejnenie telefónneho clsla v zozname úcastnikov. áno

PotvrdzujemprevzatieSIM karietpodraZmluvyv pocte 1 ks.

Typ telefónu

Žiadny

(:iSIOúcastníka: 0004538294



•
Odstupujúci úC3stnrk

Dohoda o prevode telefónneho císla
uzavretá medzi nasledovnými stranami

Pristupujúci úC3stnfk

Meno a priezvisko
FLORIGA TE s.r.o./názov/obchodné meno:

Trvalý pobyUsídlo/miesto

Továrenská 49,95301 Zlaté Moravce 1podnikania:

RC/ICO a IC DPH/DIC (pokiar

36057746bolo pridelené) úcastníka: --Priezvisko, meno podpisujúcej Lednár Peter Ing.osoby:

Císlo OP podpisujúcej osoby:

SL798338

Telefónne císlo:

0905777788

Císlo SIM karty

110041055765

Císlo úcastníka:

0103896338
I

Meno a priezvisko
Mesto Zlaté Moravce/názov/obchodné meno:

Trvalý pobyUsídlo/miesto

1.Mája 2, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce 1, 95301podnikania: ._-RC/ICO a IC DPH/DlC (pokia!' 00308676. bolo pridelené) úcastníka:

Císlo OP podpisujúcej osoby:

I

1

Cislo zmluvy:

A5449266

._.- __ 1

Poskytovater elektronických komunikacných služieb (dalej len .Poskytovatei):
Orange Slovensko, a. s. so sld10m Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, DIC 2020310578, ICDPH SK202031 0578. zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B

1. Odstupujúci úcastnik sa týmto podmienecne dohodol s Poskytovaterom na ukoncenI platnosti Zmluvy o pripojenI. na základe ktorej bola Odstupujúcemu úcastnikov; prldeiená
vyUieuvedená SIM karta a telef6nne clslo (dalej len .zmluva') v rozsahu, v ktorom sa Zmluva týka SIM karty a telefooneho clsla uvedených v záhlavl tejto Dohody o prevode
telef6nneho clsla (dalej len ,Dohoda'). Platnosf Zmluvy v rozsahu, v ktorom sa ukoncuje. zanikne v de~ prevodu, ktorý je dohodnutý v bode 10. tejto Dohody (dalej len ,De~
prevodu·). Ukonfe;nie platnosti Zmluvy v$ak nastane k)n za podmienky, že sa najneskOr ku DI\u prevodu uskutocnia aj ostatné právne úkony, ktoré spolu tvoria prevod telefOnneho clsla
(odkladacia podmienka). Prevodom telef6nneho clsla (dalej len .Prevod') sa rozumie súbor úkonov, výsledkom ktorých bude taky pravny stav,le zanikne platnosf Zmluvy vo
vyUieuvedenom rozsahu 8 zaroveft nadobudne platnost 8 úctnnosf nové zmluva o pripojeni na poskytovanie elektronk:kých komunikacných služieb, ktorej stranami budú
Poskytovater a PristupuJúci úcastnIk (dalej len ,Nová zmluva'), a ktorej predmetom bude poskytovanie elektronických komunikacných slulieb Pristupujúcemu úcastnlkovi
proslrednlctvom SIM karty s pridaleni'm vyUieuvedeni'm telefoonym clslom, obdobnY<;h tým. aké boli poskytované Odstupujúcemu úcastnIkovi, poklar ich v tom case Poskytovater
ponúka spotrebiterom. inak podfa dohody Poskytovatera a Pristupujúceho úC8stnOta. V prfpade. ak sa Prevod oeuskutoénf ku Dnu prevodu. táto Dohoda sa považuje za neplatnú
a neúcinnú v d6sledku echo platnosf Zmluvy pokracuje dalej bez zmeny.

2. Odstupujúci úcastnIk sa zaväzuje:

a. uhradif ku Dnu prevodu vietky poplatky ZB služby Poskytovatera, ktoré sa viažu na vyUleuvedené SIM kartu a telefónne clslo, ako aj ostatné
dlhy súvisiace so Zmluvou (jej zanikajúcou casf ou), ktoré Je povinny uhradlf v zmysle Zmluvy, s výnimkou pripadov podra tejto Dohody;

b. odovzdaf SIM kartu Pristupujúcemu úcastnikovi. poklar sa Poskytovater a Pristupujúci úcastnIk nedohodnú Inak.

3. Pristupujúci úcastnOt sa zaväzuje uzavrier Novú zmluvu s Poskytovaterom najneskOr v de" prevodu, pritom prava a povinnosti PrístupuJúceho úcastnika podra Novej zmluvy budú
v súvislosti s vyUleuvedeni'm telef6nnym clslom obdobné (s rozdielmi dohodnutými v tejto Dohode alebo vyp!yvajúcimi z ustanoveni Zmluvy alebo samotnej podstaty veci), ako boli
prava a povinnosti Odstupujúceho úcastnika podra Zmluvy súvisiace s týmto telef6nnym clslom v okamihu zaniku platnosti Zmluvy. Poskytovater a Prtstupujúci úcastnik si rlak
v Novej zmluve mOžu výslovne dohodnút aj Iné IxUiAnosti od ustanoven( Zmluvy.

4. V prlpade,le v súvislosti s ullvanlm služieb na základe Zmluvy Oej zanIkajúcej casti) uzavreli OdstupuJúci úcastnIk a Poskytovater dodatok (dalej len .Dodatok') k Zmluve (a tento je
v okamihu tesne pred zánikom platnosti Zmluvy platny), v zmysle ktorého sa Odstupujúci úcastnik zaviazal zotrvaf ako úcastnIk Služieb v dohodnutom rozsahu alalebo ~truktúre po
dobu dohodnutú v Dodatku (dalej len _doba viazanosti-). ktoré k okamihu zánIku Zmluvy e~te neuptynula, Pristupujúcl úcastnik sa ku dnu prevodu stáva stranou Dodatku namiesto
Odstupujúceho úcastnrka 8 Dodatok sa stáva súcasfou Novej zmluvy, pricom sa PrtstupuJúci úcastnl); zaväzuje, že v súlade s Dodatkom zotrvá ako ÚC8stnfk sluticb v rozsahu resp.
~truktúre dohodnutej v Dodatku po dobu. po ktorú mal Odstupujúci úcastnik zotrvar bez preru~enia ako ÚC8stnrk služieb podfa Dodatku, od okamihu zániku Zmluvy at do uptyr1utaadoby
viazanosti. Odstupujúci úcastnIk je povinný oboznámi!' Pristupujúceho úcastnIka s obsahom prevédzanych povinnosti vypryvajúcich z Dodatku. najmä s rozsahom alalebo ~t",ktúrou
doby viazanosti a podmienkami, ktoré sa k nej viažu.

Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 61A. 821 09 Bratislava
Tel.: 0905 905 905, Fax.: 02 5851 5851
ICO: 35 69 72 70, IC DPH: SK 2020310578
zaplsanä v Obchodnom registri Okresného sUdu Bratistava 1
v oddieli: Sa; vo vložke 114218

(zvýraznené údaje, prosimc, vždy vyplnit')

QAF 027 Issue 1

pos-Z



• Dohoda o prevode telefónneho císla
uzavretá medzi nasledovnými stranami

Strany tejto Dohody sa dohodll,že ak je súcasfou Dodatku prlloha, ktorej obsahom je dohoda o poskytovanI zravy alebo iného zvýhodnenia Odstupujúcemu úcastnlkovi, Poskytovater
nie je povinný poskytovaf tieto zvýhodnenia Pristupujúcemu úcastnIkovi po nadobudnutl pletnosti a úcinnosti Novej zmluvy, ktorej súcastou sa v zmysle tejto Dohody stal aj Dodalok
(aväak namiesto Odstupujúceho úcastnIka sa stal jeho stranou Pristupujúcl úcastnIk), a~ak mé právo poskytovat Ich Pristupujúcemu úcastnIkovi (toto ustanovenie je takto dohodnuté
z technických dôvodov, ktoré mOžu pri niektorých zvýhodnenlach zabránit Ich riadnemu poskytovaniu Prlstupujúcemu úcastnlkovf). Odstupujúci úcastnIk vyhlasuje, že v pripade, ak
Pristupujúci úcastnik poru!1 svoje povinnosti podra Dodalku takým spOsobom, že Poskytovaterovi vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a Pristupujúci úcastnIk túto zmluvnú
pokutu nezaplatf Poskytovaterovi na Základe jeho výzvy vcas, rladne a v celom rozsahu, Odstupujúci úcastnIk je na výzvu Poskytovalera povinný uhradil' tomuto predmetnú
zmluvnú pokutu (pripadne jej neuhradenú cast) za Prlstupujúceho úcastnika (podrobnosti rucenia sa spravujú podra ustanoveni §§ 546 a nasl. Obcianskeho zákonnika). Pokia!
Odstupujúci úcastnik uhradl v zmysle svojho vyhlásenia O rucenl zmluvnú pokutu za Pristupujúceho úcaslnlka Poskytovaterovi, má voc; Pristupujúcemu úcastnikovl právo na náhradu
za plnenie poskytnuté Poskytovaterovi.

5. Strany Dohody sa dohodli, že, poklar povinnosti Odstupujúceho úcastnika z Dodatku na zéklade tejto Dohody a ostatných úkonov, z ktorých pozostáva Prevod, prechádzajú na
Pristupujúceho úcastnika, ktorý Ich je povinný dalej plnil', Odstupujúci úcastnik nie je povinný uhradit z dOvodu predcasného ukoncenia platnosti Zmluvy zmluvnú pokutu, pokiar by na
/Iu Poskytovate/ovl vzniklo na základe Dodatku právo: tým v~k nie je dotknutá možnost Poskytovate/a vyzvat Odstupujúceho úcastnIka na úhradu zmluvnej pokuty namiesto
Pristupujúceho úcastnika z dOvodu podra bodu 4.

6. Táto Dohoda nadobúda platnost d/lom jej podpisu v~tkýml tromi stranami, úcinnost vlak nadobudne Iba v prlpade, ak sa vykonajú ~etky úkony tvoriace Prevod do konca dna prevodu
(za vykonané sa považujú tieto úkony aj v prlpade, že sa dohodli v rámci tejto Dohody a nadobudnú úcinnost až nadobudnutIm úcinnosti tejto Dohody ako celku). Úkonmi tvoriacimi
Prevod sa rozumeiú: ukoncenie platnosti Zmluvy, uzavretie Novej zmluvy 8 pokiar bol k Zmluve uzavretý Dodatok a doba viazanosti e~teneuplynula, tiež prevod povinnosti
Odstupujúceho úcastnika dohodnutých v Dodatku a dosiar nesplnených na Prlstupujúceho úcastnika v zmysle tejlo Dohody. DlIom prevodu sa stáva úcinnou aj Nová zmluva
uzavretá medzi Poskytovaterom a Pristupujúcim úC3stnrkom. Pristupujúci úcastnIk vyhlasuje, že y prIpada, ak Odstupujúd úcastnrk nesplni riadne, celkom alebo vcas svoju povinnost

podra bodu 2 plsm. a. tejto Dohody, na výzvu Poskytovatela splni túto povinnost za Odstupujúceho úcastnIka. Pokia' Pristupujúci úC8stnlk uhradl v zmysle svojho vyhlásenia
o rucenl uvedeného v predchádzajúcej vety dlh podra bodu 2 plsm. a. tejto Dohody za Odslupujúoeho úcastnIka Poskytovatelovi, mé voci Odstupujúcemu úcastnikovi právo na
náhradu za plnenie poskytnuté Poskytovaterovl (podrobnosti rucenia sa spravujú podr. ustanoveni §§ 546 a nasl. Obcianskeho Zilkonnlka).

9. Tento dokument je vyhotovený v troch exemplároch, po jednom pre Odstupujúceho úcastnika, Pristupujúceho úcastnIka a Poskytovatera.

10. Strany tejto Dohody sa dohodli, že De/l prevodu je 23.01.2011

1l. Pristupujúci úcastnik vyhlasuje, že si je vedomý dlžky doby viazanosti, klorá, pokiar nedolla resp. nedOjde k jej prerulenlu z dOvodov podra Dodatku, uplyn

7. Pristupujúci úcastnIk e Odstupujúci úcastnIk berú na vedomie, že Prevod sa neuskutocnl a platnost tejto Dohody ako aj Novej zmluvy zanikne, ak kedykolvek v case od dátumu
podpisu tejto Dohody až do nadobudnutia jej úcinnosti dOjde k zmene prevádzaného telefónneho clsla, výmene SIM karty, podpisu inej dohody alebo Dodatku k Zmluve Odstupujúcim
úcastnIkom alebo ak dOjde k docasnému obmedzeniu alebo prerulenlu služieb poskytovaných POSkytpvatelom Ddstupujúcemu úcastnlkovl.

8. Poskytovater je povinný uskutocnil' úkony VO svojich systémoch a dallie úkony potrebné pre vykonanie Prevodu za podmienky splnenia ~etkých povinnosti Postupujúceho úcastnika
a Odstupujúceho ÚC8Stnlka podra tejto Dohody, aväak len za podmienky, že lu nie je dOvod v zmysle platných právnych predpisov, na základe ktorého by Poskytovaler bol oprávnený
odmietnu! uzavretie zmluvy o pripojenr (Novej zmluvy) s Pristupujúcim úC8stnrkom a zárove" bJnk! je Iné prekážka technického. administratfvneho alebo iného charakteru (vrátane
oprávnených pochybnosti o úmysle alebo schopnosti plnit povinnosti dohodnuté v Dodatku Prlstupujúcim úcastnIkom), ktorá by bránila vykonaniu Prevodu.

Odstupujúci úcastník (meno, priezvisko) ..!:.~g.~!~~!5:.~:.~'.~: .

Pristupujúci úcastník (meno, priezvisko) ..~!:~~~.~!~~~.~~~~~~.

Orange Slovensko, a. s.

Informácie o predajnom mieste:

Dátum, peciatka a podpis: ~~:~.~:~~.~~ .

(Vyplní predajca)

Názov predajného miesta:
Kód predajného miesta:Telefón:

NBM S.r.D

ID180GPBOl0905 453 453

Meno a priezvisko predajcu, ktorý overil

Fax:

totožnost úC8stnfka:

~cibráni Andrej
037/6424492

Orange Slovensko. 8. s.
Prievozská 61A, 821 09 Bratislava
Tel.: 0905 905 905, Fax.: 02 5851 5851
ICO: 35 69 72 70, IC DPH: SK 2020310578
zaplsaná y Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
v oddieli: Sa; vo vIo2.ke 1142/8

(zvýraznené Udaje. prosime. vždy vypInit')
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