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Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose č·ís l a 

ID žiadosti : M1345318830SK 

Dátum : . . 2014 

Žiadate!': 

Priezvisko a meno I Obchodné meno .lesto Zlaté Moravce 

Adresa 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 
-------· 

Rodné číslo/ IČO 00308676 

Čís l o OPI pasu 

Prenášané TČ (hlasové) 0905848025 

Prenášané TČ (faxové) 

Prenášané TČ (dátové) 

TČ existujúceho pripojenia 

Vyh lásenia konajúcej osoby: 

0 Vyhlasujem, že som oprávnený/á podpísať túto žiadosť I zmluvu o prenosa čí a v mene Žiadateľa v zmysle údajov v OR SR. 

O Vyhlasujem, že som právnený/á p dpísať túto 2iadosť I zmluvu o prenose čís v mene Žiadateľa na základe plnej moci. 

Prijímajúci podnik: 

Odovzdávajúci podnik: 

Orange Slovensko, a. s., IČO 356 97 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava 

Sio ·a Telek~m . a . - T-Mob Ie 

Deň a predpokladaný časový rámec pre prenesenie čísla (predpokladaný časový rámec aktivácie služieb v sieti 
prijímajúceho podniku}: 

Deň: Predpokladaný časový rámec: 

Topoľčany, dňa 4 . 8. 2014 

"1\ E.S ľo 

~ .. ~ ..... ~ Podpis ž i <1dateľa 
'( 01 .<v 
. ~ ľf! \!Y "~ý 

7r'"" "' - ... r "" ,,..J 

r- J ~ / 1) 

· ············ ····· · o~6i·~;ai ~ou„ „ .... ··'· :'.. ~:.~;· 
za Orange S/ovensko, a.s 

Súhlas so spracúvaním údajov: 

Žiadateľ týmto udeľuje súhlas prijímajúcemu a odovz óvajúcemu podniku na (i} spracúvanie osobných údajov a iných podstatných 
údajov na prenesenie č ísla , ktorého prenesenie je predmetom tejto žiadosti, (ďalej len "číslo") a na (ii) vzájomnú výmenu týcht 
údajov medzi prijímajúcim _a odovzdávajúcim podnikom, a to všetko za účelom overenia_ a prenesenia čísla a za účelom založenia 
zmluvného vzťahu medzi Ziadateľom a prijímajúcim podnikom. Súhlas na spracúvanie Ziadateľ udeľuje na dobu do skončenia 
procesu prenesenia čísla; prijímajúci a odovzdávajúci podnik je však oprávnený spracúvať uvedené údaje aj po skončení procesu 
prenesenia čísla, a to v prípade, ak je to nevyhnutné pre účely vyúčtovania úhrad, evidencie a vymáhaní9 pohľ<i d ·vok, vybavenia 
podaní, ako aj v prípade plnenia iných povinností ulo "cných legislatívou (ďalej len "doba spracúvania"). Ziadateľ je oprávnený tento 
súhlas na spracúvanie údajov kedykoľvek odvolať u prijímajúceho podniku v písomnej forme. Takéto odvolanie súhlasu sa stáva 
účinným až po uplynutí doby spracúvaní . 

c anr., t- ~i;:i"'e"_ 5ko , a. s. 
Mtot 1&- .a 8, '~1 O~ Í!ll" :i1 1ava, Sic·. ~ 1 ~ ..,j r 1 . µ' Jľ < 1 

Tel.: c..: „s 9'... J, "' .5, •-•(: +421 2 ;:: 15 1 5851, w,vv..•.rta r.ge i*. 
tCO: 3.:.:; 97 270, DJ C. 20 20 31 ť" ')-. ! Č m 'H: SK ~o: .i 31 05 7f1 
api.;ar .J v ObchoL!f!Or!I r _ :;islri C-'(J'e~ ·~"'..i ~ ť· r 61 .sla ~ /, cda o:I: Sa.\· • ~l(a č ~Io 114: ·8 
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Žiadosť o prenesenie cL::la I Zmluva o prenose čísla 

ID žiadosti : M1345318830SK 

Dátum : 4. 8. 2014 

TopoJ'č3ny, dňa 4. 8. 201 4 

Podpis žiada eľa 

Žiadosť o: 

D Prenesenie j ,dného čísla .......... ...... . 0 Prenesenie skupinových čísel .... ........... . . 

1. Týmto žiadam o prenesenie každého čísla, ktoré je uvedené v tejtc žiadosti (mimo telefón neho čísla pripojenia, ktoré 
je poskytované v sieti prijímajúceho podniku), od odovzdávajúceho podniku prijimajúcemu podniku. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti sú Podmienky prenositel'nosti čísla Orange Slovensko, a. s. - prijímajúci podn·k a 
podpisom tejto žiadosti žiadateľ vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, ak je predmetom žiadosti prenesenie 
skupinových číse l, neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je príloha č. 1 so zoznamom ďalších čísel , ktoré sú predmetom 
žiadosti. 

3. Žiadate!' berie na vedomie, že prijímajúci podnik má vl astné portfólio a podmienky poskytovania služieb, a teda že služby, ktoré 
využíval u odovzdávajúceho podniku nemusia korešpondovať a byť poskytované aj prijímajúcim podnikom. 

4. Žiadateľ berie na vedomie, že podpisom t jto žiadosti sa nezbavuje povinnosti zaplatiť všetky svoje záväzky voči 
odovzdáv<Jjúcemu podniku. 

5. V prípade, že v z~i h aví te.to žiadosti je uvedené prenášané telefónne čí Io používané v sieti odovzdjvajúceho µodni u 
na po-kytovanie hlasovej služby (Prenášané TČ (hlas~vé)) a súčasne telefónne číslo používané v sieti odovzdávajúc~ho 
podniku na poskytovanie faxovej služby (Prenášané TC (faxové)) s dátové číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku 
alebo okrem telefónneho čísla používaného na hlasovú službu len dátové číslo alebo len telefónne čí slo používané na faxovú 
službu a/ alebo je v prílohe č. 1 v tom istom riadku v druhom, treťom a piatom stÍpci tabu"ky (stípce s názvami Prenášan ~ 
hlasové telefónne číslo, Faxové telefónne číslo a Dátové čís lo) uvedené telefónne číslo používané v sieti odovzdávajúceho 
podniku na poskytovanie hlasovej služby a súčasne aj telefónne číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku 
na poskytovanie faxovej služby a súčasne aj dátové číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku alebo je v tom istom 
riadku tabuľky okrem telefónneho čisla používaného na hlasovú službu uvedené len dátové číslo alebo len telefónne číslo 
používané na faxovú službu, platí, že žiadateľ žiada o prenesenie týchto čísel s tým , že prijímajúci podnik zriadi pre užívanie 
týchto prenášaných čisel jedno pripojenie, prostredníctvom ktorého sa bude poskytov· ť tak hlasová služba (s priradeným 
preneseným hlasovým telefónnym číslom) ako aj faxová služba s priradeným preneseným faxovým telefónnym číslom 
(ak je na príslušnom mieste žiadosti uvedené faxové telefónne číslo) a/ alebo služby spojené s dátovým číslom s priradeným 
preneseným dátovým číslom (ak je na príslušnom mieste žiadosti uvedené dátové číslo ) . 

V prípade, že v záh.aví tejto žiadosti nie j:3 uvedené prenášané telefónne číslo použivané na poskytovanie hlasovej služby v sieti 
odovzdávajúceho podniku (Prenášané TC (hlasové)), <: Ie je tam uvedené telefónne číslo používané v sieti odovzdávajúceho 
podniku na poskytovanie faxovej služby (Prenášané TC (faxové)) alebo dátové číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku 
alebo obidve tieto čísla (tj. faxové aj dátové) a súčasne je tam _uvedené telefónne číslo pridelené žiadateľovi v sieti prijímajúceho 
podniku na užívanie hlasovej služby (kolónka s označením "TC existujúceho pripojenia") a/ alebo je v prilohe č. 1 v tom istom 
riadku v treťom, štvrtom a piatom stÍpci tabul'ky (stípce s názvami Faxové telefónne číslo, Telefónne číslo existujúceho pripojenia 
a Dátové číslo) uvedené telefónne číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku na poskytovanie faxovej služby alebo 
d · tové číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku alebo obidve tieto čísla (tj. faxové aj dátové), ako aj telefónne číslo 
priradené existujúcemu pripojeniu v sieti prijímajúceho podniku pridelenému žiadatel'ovi na poskytovanie hlasovej služby 
a zároveň v tom istom riadku nie je uvedené žiadne telefónne číslo používané na poskytovanie hlasovej služby v sieti 
odovzdávajúceho podniku (stípec s názvom Prenášané hlasové telefónne číslo) , platí, že žiadate!' žiada o prenesenie čísla 
dosiaľ použivaného na poskytovanie faxovej služby (ak je na príslušnom mieste žiadosti uvedené) a o jeho priradenie za účelom 
využívania na faxovú službu k existujúcemu pripojeniu pridelenému žiadatel'ovi v sieti prijímacieho podniku (uvedenému 
na príslušnom mieste žiadosti tj . v kolónke záhlavia tejto žiadosti s názvom "TČ existujúceho pripojenia" alebo vo štvrtom stípci 
toho istého riadku prílohy č. 1) alebo o prenesenie dátového čísla používaného dosial' v sieti odovzdávajúceho podniku 
(ak je na príslušnom mieste žiadosti uvedené) a o jeho priradenie za účelom využívania služieb dátového čísla k existujúcemu 
pripojeniu pridelenému žiadateľovi (uvedenému na príslušnom mieste žiadosti tj. v kolónke záhlavia tejto žiadosti s názvom 
"TČ existuj úceho pripojenia" alebo vo štvrtom stÍpci toho istého riadku prílohy č. 1) alebo o prenesenie obidvoch teda dátového 

Orange Sl:wensko, a. s . 
Met ·Jova 8, 821 '\ii & „t · 'm d., ~jc, „~n : · 'Í t• \A.lb!i ~_a 
Tel.: 0005 905 905, fax: +421 2 !;.951 !: ·131, w .... w.or.inge :..< 
IČC. 356 97 ;.: 1), "11Č : ;:·1 20 31 05 T"- IČ DPH: SK 20 .'o) .: 1 05 78 
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Ziadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čísla 

IO žiadosti: M1345318830SK 

Dátum : 4. 8. 2014 

aj faxového č ís la (ak sú na príslušných miestach žiadosti uvedené obidve) a ich priradenie k existujúcemu pripojeniu 
pridelenému žié1datel'9vi v sieti prijímacieho podniku (uvedenému n_a príslušnom miesL ži dosti tj. v kolónke záhlavia tejto 
žiadosti s názvom "TC existujúceho pripojenia" alebo vo "' tvrtom stlpci toho istého riadku prílohy č. 1 ), pričom prostredníctvom 
tohto existujúceho pripojenia sa po prenesení faxového čísla má užívať tak hlasová služba (v súčasnosti riradené telefónne 
číslo) ako aj faxová služba (prenášané číslo), po prenesení dátového čísla sa majú prostredníctvom tohto existujúceho 
pripojenia užívať t' k služby dátového čís l a ako aj hlasová slu.2ba a v prípade prenesenia faxového aj d 'tové~ o čísla sa majú 
prostredníctvom tohto existujúc ho pripojenia užívať tak h11sová ako aj faxová služba ako aj služby dátového čísla. V prípade, 
že je v ž adosti uvedené len prenášané telefónne číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku na poskytovanie hlasovej 
služby, vykoná sa prenos telefónneho čís l a v zmysle ostatných ustanovení tejto ži· ' osti mimo prcdchádza'.úcich ustanovení 
tohto bodu. 

Pokiaľ sú údaje v kolónkach záhl .:1via s označenia mi "Prenášané TČ (hlasové)", "Prenášané TČ (faxové)", "TČ existujtkeho 
pripojenia" a "Prenášané TČ (dátové)" alebo niektorý riadok v tabuľke v prílohe č. 1 tejto žiadosti v stÍpcoch označených ako 
"Prenášané hlasové telefónne číslo" , "Faxové telefónne č ís l o'', "Telefónne číslo existujúceho pripojenia" a "Dátové telefónne 
číslo" vyplnené inak ako spôsobom uvedeným v predchádzajúcich vetách tohto bo u žiadosti, áto žiadosť je v časti týkajúcej 
sa prenosu čísel uvedených v zfl hlaví (ak sú tieto nespráv e vyplnen6) - Ie o v takto nesprávne vyplnenom ri dku tabuľky 
v prílohe č. 1 neplatná. 

Topoľčany, dňa 4. 8. 2014 

---~ 
.. ••··· · ·••··••·····••·•·•• · ···••···•••···· 

Podpis i.iadateľa 

Dohoda o prenesení hl sového čísla na už ex istujúce pripojenie v sieti prijímajúc ho podniku 

1. Žindatc l' a prijímajúci podnik (ďalej v tejto dohode tiež ako "Strany") sa dohodli, že 

O číslo uvedené v záhlaví tejto žiadosti v kolónke označenej popisom "Prenášané TČ (hlasové)" (ďalej v tejto dohode tiež 
ako "Prenášané číslo") bu e prenesené na v čase podpisu tejto dohody existujúce pripojenie alebo p"ripojenie, ktoré 
s2 má na základe platnej zmJuvy o poskytovaní veŕejných služieb zriadiť, avšak už mu bolo pridelené telefónne číslo, 
(toto pripojenie je pridelené Ziadateľovi) k sieti prij ímajúceho podniku (prostredníctvom tohto pripojenia je/ po zriadení bude 
mo "né poskytovať verejnú telefónnu službu) s prira deným telefónnym číslom, ktoré je uvedené v záhlaví tejto žiadosti 
v kolónke označenej popisom ''TČ existujúceho pripojenia" (ďalej v tej o dohode tiež "Pôvodné číslo"). 

0 jednotlivé čísla uvedené v stipci s popisom "Prenášané hlasové telefónne číslo" tabuľky uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Žiadosti 
o prenesenie čísla (ďalej v tejto dohode tiež ako "Prenášané číslo" - touto legislatívnou skratkou sa rozumie tak každé jedno 
z čísel prenášaných na existujúce pripojenie ako aj všetky takto prenášané čísla spolu , pokia ľ z kontextu nevyplýva, 
že sa ustanovenie vzťahuje len na jeden z týchto významov predmetnej legislatívnej skratky) budú prenesené na v čase 
podpisu tejto dohody existujúce pripojenia k sieti prij ímajúceho podniku _'.' lebo pripojenia k sieti prijímajúceho podn"ku, ktorých 
zriadenie bolo dohodnuté v zmluve o poskytovaní verej!:Jých služieb so ZiadaUom, pričom týmto pripojeniam už boli 
pridelené telefónne čísla, (tieto pripojenia sú pridelené Ziadateľovi a prostredníctvom týchto pripojení je/ po zriadení bude 
možné poskytovať verejnú telefónnu službu) s priradenými telefónnymi číslami uvedenými v stÍpci s popisom "Telefónne číslo 
existujúceho pripojenia" tabuľky uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Žiadosti o prenesenie čísla, pričom príslušné Prenášané číslo 
uvedené v konkr· tnom riadku stípca s popisom "Prenášané hlasové telefónne číslo" tabuľky sa prenesie na to existujúce 
(resp. v budúcnosti zriadené) pripojenie, ktorému bolo priradené te.efónne číslo uvedené v tom istom riadku stípca s popisom 
"Telefónne číslo existujúceho pripojenia" tabuľky (ďalej v tejto dohode tiež "Pôvodné čislo" - touto legislatívnou skratkou sa 
rozumie tak kai'.dé jedno z čísel priradených existujúcim pripojeniam, na ktoré sa má preniesť Prenášané číslo, ako aj všetky 
čísl pri radené existujúc·m pripojeniom spolu, pokiaľ z kontextu nevyplýva, že sa ustanovenie vzťahuje len na jeden z týchto 
významov predmetnej legislatívnej skratky). 

2. Podmienkou vykonania prenosu Prenášaného čísla na existujúce pripojenie s prideleným Pôvodným číslom je to, 
že (i) pripojenie s Pôvodným číslom existuje alebo existuje platná zmluva o poskytovaní verejných služieb na základe ktorej 
sa má do skončenia prenosu Pre!:lášaného čísla zriadiť pripojenie s Pôvodným číslom, a (ii) jeho prostredníctvom sa poskytuje 
resp. po zriadení má poskytovať Ziadatel'ovi verejná telefónna služba, pričom tieto dve podmienky sú súčasne splnené počas 
celej doby vymedzenej okamihom doručenia tejto ·· iadosti prijímajúcemu podniku a okamihom ukončenia prenosu čisla. 

Oranr.-~ ; ,went ~.o . a. s. 
Metodova 8 . 821 08 Bn l J-:ava, Slm . •\:. ii r„pub ·:a 
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Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čís l a 

IO žiadosti : M1345318830SK 

Dátum: 4. 8. 2014 

3. Strany sa dohod li, že za účelom uvedeným v predchádz:iJúcej vete s v okamihu uko čenia prenesenia Prenášaného čís i 
de iure konajC1 nasledovné úkony (v príp de posudzovania akejkoľvek právnej skutočnosti spojenej s obsahom tejto dohody 
sa predpokladá, že úkony uvedené v písmenách a) až c) tohto bodu časovo prebehli v nasledujúcom poradí: najprv úkon podľa 
pís. a) potom súčasne úkony podľa pís. b) a ako posledný úkon podľa písmena c) tohto bo u): 

) vytvorí sa nové pripojenie k sieti prijímajúceho podniku , ktorému sa v dôsledku prenesenia čísla prira dí Prená:. né číslo . 

b) vykonajú sa dve zmeny telefónnych čísel: í) pripojeniu k sieti, ku ktorému bolo prim ené Pôvodné číslo, sa pr ; r3ď j t. 
Prenášané číslo a ii) novému pripojeniu k sieti ktoré sa vytvorilo pod la písmena a) tohto bodu sa priradí Pôvodné číslo. 

c) zruší sa novozriadené p "pojenie (zriadené pod!'a písmen a) tohto bodu), ku ktorému v dôs edku zmeny čísel podľa písmena 
b) je priradené Pôvodné číslo. 

4. Strany sa dohodli, že úkony uvedené v bode 3 tejto dohody nemusí prn ehnúť v skutočnosti ale predpo~I dó sa, le p;-ehehli 
v poradí podľa bodu 3 tejto dohody, pokiaľ je k okamihu ukonč nia prenesenia ~renášaného čísla je toto číslo prenesePé 
do siete prijímajúceho podniku a je priradené k pripojeniu pridelenému už s ôr Zi ad a te ľovi, ku ktorému bolo pred ukončením 
prenesenia čísla priradené Pôvodné čís lo . 

5. V prípade, že pripojenie, ku ktorému je v okamihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné číslo , v dôsledku prer:o<;u 
Pôvodn ~ho čísla do siete iného o erátora alebo z iného dôvodu do okamihu ukončenia prenesenia čísla zanikne alebo zar 'kne 
poskytovanie verejnej telefónnej !>lužby prostredníctvom predmetného pripojenia, prenesenie čísla na existujúce pripojenie 
sa neuskutoční, avšak uskutoční sa štandardné prenesenie Prenášan · ho čísla do siete prijímJjúccho podniku, pričom prijímajúci 
podnik môže využiť na zriadenie nového pripoje ia pre štandardné prenesenie čísla predtým exi tujúce pripojenie, Ku ktorému 
bolo v okamihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné číslo. 

6. Pre príp:id, že boli Žiadateľom alebo spoločne Žiacateľom a prijimajúcim podnikom v súvislo~ti s pripojením, ktorému 
je v okamihu podpisu te'to dohody priradené Pôvodné číslo, vykonané v čase pred ukončením prenesenia čísla podľa tej to 
dohody také právne úkony (mimo tejto žiadosti, ktorej súčasťou je aj táto dohoda), na základe ktorých sa má na predmetnom 
pripojení počas procesu prenesenia čísla alebo po jeho ukončení zmeniť právny alebo skutkový stav (napr. žiadosť o aktiváciu 
doplnkovej služby a ebo o zmenu účastníckeho progr mu), sa Strany dohodli, že vzh ľadom na technickú nár čnosť zladenia 
procesu prenesenia čísla podľa tejto dohody s implementáciou zmien dohodnu ých vyš " ie v h~jto vete uvedenými právnymi 
úkonmi sJ nebude považovať za porušenie povinností prijímajúceho podniku, ak zmeny dohodnuté predmetnými právnymi 
úkonmi mimo túto žiadosť nebudú vykonané vôbec alebo nebudú vykonané včas a riadne. 

7. V prípade prenesenia telefónneho čísla podľa tejto dohody zostávajú právne vzťahy týkajúce sa pripojenia, ku ktorému 
je v okamihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné číslo, a ku kto1 ému bude v dôsledku C1konov podľa tejto dohody 
po ukončení prenesenia čísla priradené Prenášané číslo, nedotknuté, pokiaľ je to.aplikovateľné a pokiaľ nie ;e stanovené 
na inom mieste tejto dohody alebo v inej dohode medzi prijj majúcim podnikom a Ziadnteľom inak (t.j. v prípade, 
že sa k uvedenému pripojeniu viažu akékoľvek povinnosti Ziadate ľa napr. povinnos~ zotrvať v užívaní stanovených služieb 
prostredníctvom uvedeného pripojenia v dohodnutom rozsahu a/alebo štruktúre, je Ziadateľ povinný pln i ť predmetné povinnosti 
aj po ukončení prenesenia čísla) . 

8. V prípade, že sa Žiadateľ a prijímajúci podnik dohodli v tejto dohode o prenesení čísla dosial' používaného na poskytovanie 
faxovej služby a/ alebo o prenesení čísla dosiaľ používaného ako dátové číslo na už existujúce pripojenie v sieti prijímajúceho 
podniku využívané na poskytovanie hlasovej telefónnej služby, ustanovenia uvedené v bodoch 3 až 7 tejto dohody sa na tento 
prípad nevzťahujú (avšak platia legislatívne skratky zadefinované v predmetných ustanoveniach) a súčasne sa dohodli 
na aktivácii Faxovej služby a/ alebo služieb d ·tového čísla na pr'pojení, ku ktorému je v okamihu podpisu tejto dohody priradené 
Pôvodné číslo, a na priradení Prenášaného čísla tomuto istému pripojeniu pre účely užívania Faxovej služby a/ - Jebo služieb 
dátového čísla . V prípade podľa tohto bodu Prenášané " íslo bude priradené pripojeniu, ku ktorému je v okamihu podpisu 
priradené Pôvodné číslo, súčasne s Pôvodným číslom (popri Pôvodnom čísle), ktoré sa bude aj naď j využívať pre účely 
užívania hlasovej telefónnej služby. Pôvodné číslo súčasne zostáva v prípade podľa tohto bodu identifikátorom pripojenia (SN) 
v systémoch prijímajúceho podniku a v prípade komunikócie alebo právnych úkonov bude naďalej označovať dané pripojenie. 

Topoľčany, dňa 4. 8. 2014 

Orange Sl-=-„t:nsko. a. s. 
M1..lf. •1~ •1a 8, 821 ' : • rat •1:iva . Slove1 • :i •• . Jbli•·.• 
Tel. : 0905 9-:)5 ~ )S, •3x: +-'21 2 5651 • 0~ L w.vw.-""ta rt ŕ- „1( 

IČO: ,lf,t; 97 270, 01Č: " :·o 31 f '") 78. IČ 1 ·-H: ..-,K.~ 1 '},, 31 OS 7& 
~ lJ' .n..1 v C ».t-·j . rf!9isl ri O!m. .•~o -;Udu Br;.. ' :.lavd 1, v · . . 1: ~J, . 2ka _ :.Io 114L 5 
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Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čísla 

ID žiadosti : M1345318830SK 

Dátum: 4. 8. 2014 

Dohoda o dlhšej lehote ukončenia preneseni ::i čísla 

Žiadate ľ a spoločnosť Orange Slovensko, a. s. ako prijímajúci podnik sa v súlad s ustanovením poslednej vety§ 6 odseku 1 
Opatrenia Telekomun ikačného úradu SR č. 0-22/2011 dohodli na dlhšej lehote ukončenia prenesenia čísla . Pokia ľ nenastane 
žiadna skutočnosť, ktorá má v zmysle platných pr: vnych p ed isov za následok zastavenie proc su prenese ia čí sl , prene enie 
čísla podľa tejto Žiadosti bude u ončené dňa 11 08.201 4 časový rámec prenesenia čísla O 00 - 6 00 

Topo čany, dňa 4. 8. 2014 

1;· .„„ 
Pndpis žiadateľa ························o~~·ľ~ľ~·;;;J;·~·~························ · 

za Or.•nge Slove1 ·, '<o, a.s 

Záloha telefónnych čísel (len v prípade, ak je táto doplnková služba poskytovaná v súvislosti so službou ktorú 
má prijímací podnik Žiadateľovi na základe tejto Žiadosti poskytovať) ' 

Týmto · iadam o poskytnutie služby záloha telefónnych čísel. Zároveň žiadam o zaslanie údajov zo Sll\1 karty na e-mailovú 

adresu: ... 

Beriem na vedomie, že v prípade, ak som požiadal aj o z~s l anie údajov na e-mailovú adresu, prij ímajúci podnik nezodpovedá za 
stratu týchto údajov, za ich poškode ie alebo ich získanie treťou osobou mimo inform ačných systémov prijímajúceho podniku. 

Topoľčany, dňa . 8. 2014 

\ 

Podpis l iad-, tel'a 

Vyh lásenie prijímajúceho podniku: 

Prijím ajúci podnik týmto potvrdzuje, že všetky osobné úd<;!ie týkajúce sa Žiadateľa uvedené v tejto Žiados i sú podložené 
identifikačn ~1mi alebo obdobnými dokladmi poskytnutými Zi adateľom . Prijímajúci podnik pgtvrdzuje, že údaje ním oskytnuté 
odovzdávajúcemu podniku v elektron·ckej forme ú identické s údajmi uvedenými v tejto Ziadosti. V prípade rozdielností medzi 
údajmi Žiadateľa uvedenými v tejto Žiadosti a údajmi Žiad <iteľa oznámenými prijímajúcemu podniku z evidencie odovzd · vajúceho 
podniku prijímajúci podnik vyhlasuje, že dôv d pre takúto rozdiel~osť overil a táto rozdielnosť tak, ako je uvedená v tejto Žiadosti, 
je pod ložená identifikačnými alebo inými dokladmi poskytnutými Ziadatel'om. 

Topoľčany, dňa 4. 8. 2014 

Orange Slove'" ·kc, a. s. 
/.,I •. ' 1va 8, . 21 ~ 81 _. lova. Sfove11 s, l repubhka 
Tel. : 0805 9 C' 5 C .... 5. ' ·•x: +421 2 ~q5 1 !'351, 'N\'\w.orar.ge.„, 
IČO : 3S,P 97 l.70, "'1C. ~ 20 31 ( 57P... IL~ ú "·H: SK 20 20 310578 
.a;.. i:;11 4v chod , ·;i nqislrí C<re· éhosúdu6 1„· z; •a l ,ccJd<::l:~J . ,_.](a ť- _lo 1 14 2i3 
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Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čísía 

Informácie o predajnom mieste: 

Názov predajného miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 

Meno a priezvisko predaj cu, ktorý overil totožnosť účastnika : 

Daniela Ficova 

Orange SkwE "" -;ko, a. s. 
Met Java 8, 521 :';\ í M l·Jlava. ~Jm,~nská rt :tJ ubli '·1 
Tel.. 09G5 005 _JS, '!'-:: +421 2 ;j.851 5ť'.i1, ;wrw.orang 'i-~ 

IČO: 3.5(. 97 270, DIČ: :''l 20 31 05 W IČ DPH: SK 20 20 31 05 7 ~ 
.:ipísnr.d V Obd·.:i: , n r~istri Gi<reS<ého SLJU S~::t-J Na 1, odó ~ J, \'~ka i:. ďslo 1142,3 

ID žiadosti : M1 345318830SK 

Dátum: 4. 8. 201 4 

1 ~~~l~~~~~1miesta: Tel.: 

918340443 
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Príloha č. 1: Zoznam skupinových číse l 

IO žiadosti: M1345318830SK 

Dátum: 4. 8. 2014 

~t 
Prenäš né hla o é Faxovt: telefónne čí Io T~lefónne čísl existujúc ho Dátové t lefónne či - o 

telefónne čís l o 

0911368200 

1 
0918344690 

Topoľč~ny , dňa 4. 8. 2014 

Oran ge :-:' tovensk'r'. fl . s. 
· ~~t)C"1JVO 8, 821 C•Sb.„ ,hva . ... 1··· .m.· ó rti _, . 1 

Tc.L GJ05 g· 5 : : s . 1;~: +421 2 :"851 !"~1; 1 , W N IA' nnge.s.k 
IČO: 356 97 270, Oh„ 20 20 31 L.:; 7' !t~ '"'H: •' .'{ 20 :?O 3-1 05 78 
-- 'J ,Ul .J v Obcll .-d· · , gislri Q!ue „e_-'"\>~ ~ -·du ar~t' • "'l. 1, ct'- ' . ~d . . - .Ka ~ „10 114:.: 
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Voľba ponuky - Vianočná kampaň 2013 - Prenesené číslo 

Dátum: 4. 8. 2014 

Účastník (zákazník): 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Mesto Zlaté ara ce 

A dresa 
1.Mája 2 
95301 Zlaté ~"' oravce 

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby 

Rodné číslo/ IČO alebo IČ DPH I DIČ 00308676 

-íslo OPI pasu 

Účastnícke číslo I CN OOO 538294 

Telefónne číslo/ Identifikátor I SN 091 8344690 

Týmto ··iadarn spoločnos ' Orange Slovensko, a. s. o poskytr utie ponuky ozn ačen sj krížikom (alebo iným vhodným spôsobom): 

D Zľava z ceny telefónu pre z · kazníkov prenášajúcich telefónne číslo do siete Orange 

0 

\~-/ ~ 
....... ············-······· „ .... .. .... „ ... ................... .. . .. . 

Podt ;s a ~čiat k a (J falľ tľ H Ka 

Informácie o predajnom mieste: · 

Názov pre~ojného miesta: 
1 r~~~o~~~~tr~ta: Alfacóm spol. s r.o. 

Meno a priezvisko predajcu, kt rý overil totožnosť užívateľa: 

Daniela Ficova 

Oran9::< Slover: :;kr- . ?- . 
M ~t mm 8. 821 .· ; Br;il lavd. b v.; ~. ti 1q .ublil.'.a 
T1L •J:".-:; 905 '. '"' ), 1 • . „421 2 58!:>1 !.-?-·! , ..... ........... cra1 1e . ~" 
IČO: 3~~ 97 270, OIC. ".120 31 .- > ... i I ~ DPH: .5K 20 '..\; 31 , ,-, 7~ 
m.i~ •. ávC:.,;h•d1 . I L ,jist riC ~ r~ !.„ ~. :;..~·luBr> t .• ava[. od·~ .- s .~ . ... . ka .ylo114:..1=:i 

Strana 
1/1 

/ 
Daniela Ficova / ··· 

Podpis a p"ciatka cbch. za( u c;u 

Tel.: 

918340443 

Fax: 

038/5323240 

QAF1093 lssue 2 
POS-H 





Voľba ponuky - Vianočná kampaň 2013 - Prenesené číslo 

Dátum: 4. 8. 2014 

Účastn ík (zákazník): 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Mesto Zlaté oravce 

Adresa 
1.Mája 2 
95301 Zlaté !\, oravce 

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby 

Rodné číslo/ IČO alebo I Č DPH I D IČ 00308676 

Číslo OP/ pasu 1 

Účastn ícke číslo I CN 0004538294 

Telefónne číslo/ Identifikátor I SN 09058,~8025 

Týmto žiadam spoločnosť Orange Slovensko, a. s. o poskytnutie ponuky označenej krí.likom (alebo iným vhoc ným spôsobom): 

O Zľava z ceny telefónu pre zákazníkov prenášajúcich telefónne čís lo do siete Orange 

0 Zľava z ceny služieb pre zákazníkov prenášt júcich telefónne čí slo do siete Orange 

Názov p redajného miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 
Meno a pr zvbko pro ajcu, ktorý overil totožn st' uživateľa: 

Dan i la Ficova 

O. ange -•~v "°" ~ -;ko, <» s, 
t„tL todova 8. - 21 . ~ 3rul.;;br a, !:h..;._:n: ,_g rcpublik..i 
Tel. . OG -. ~ ~ '. J ' _ !,>.-: : +421 2 • 'J!J1 1 "~ 1, w.vw.cra• , -: . "· 
IČ. O : 356 A7 ,_70, :./·: ..- 1 '2 ~· 31 l <; 7B, IČ D H: .~K .rJ - :' 1 rs 7r:, 
•.• ~ písar ..:1 VC " · '10Ú 1 rc-.. triLl< ~~ ::.~čh.1„ ;du Br- ' s!.:i t i. ~ > .•·'.·J , ·, •. \c.a ·fo 1M".!j 

l ~~~~~~~~01miesta: 
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Voľba ponuky- Vianočná kampaň 2013 - Prenesené čís lo 

Dátum: 4. 8. 2014 

Účastník (zákazník): 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Mesto Zlaté Moravce 

Adr sa 
1.Mdja 2 
95301 Zlaté Moravce 

Priezvisko a meno podpisujúcej soby 

Rodné číslo/ IČO alebo IČ DPH I DI Č 00308676 

Čís l o OP/ pasu 

Účastnicke číslo I CN 0004538294 

Telefónne číslo/ Identifikátor I SN 0911368200 

Týmto žiadam spoločnosť Oran e Slovensko, a. s. o poskytnutie ponuky označenej križikom (a e o iným vhodným spôsobom): 

O Zl'ava z ceny telefónu pre zAkazníkov pr _ná; ajúcich td efónne číslo do siete Orange 

Zl'ava z ceny služieb -:cák-az; íkov prenášnjúcich l t:lefónne číslo do sie e Orange 
~e.sr0 

Informácie o predajnom mieste: 

Názov predajného miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 

Meno a priezvisko predajcu, ktorý ov ril totožnosť užív teľa: 

D niela Ficova 

G ~r : "l Sbver ~ ko, ?. . s. 
M "'-' i ť:.iva 8. ,(021 !· r.. · ':wa . ..-h„· .~1:.„ \r• 11!• ..: ) 

Tel.: C:?..;S 9J5 :.'15, '.;ie - 121 2 :'.' /51 :~~'31 , W>f-... orange ~ ~ 
\L-~ · t: 97 :10, CIC: . ....., 3 1 ( '> ~ . i ~ D.'H: .-:.'li\Jíl :o 1 05 íd 
_ ;.il~ai ,:. v Ot.chod. , , 1ist ri c ~·~ ... ..: '10 .-Li:: .; Sr. 1 1 • - ci !, cd ~. ·:- ::'.3 , ' '- ".i<a • 'o 114:t.,!S 

1 ~~~~~~~~~testa : 
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - SÚHLASY 
č. zmluvy: A7884968 

Dátum: 4. . 2014 

uzatvorenti medzi poskytovateľom verejných elektrcnic!<ých komu ik, čných slu "i b a účastníkom 

Účastník : 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Mesto Zlaté ~, oravce 
---

Účastn íck č íslo 0004538294 

Adresa 1. ája 2, Zlaté Moravce , 95301 , SR 

Rodné čí Io/ IČO 00308676 

IČ DPH /DIČ 

··tat ut il rny zástupca I Splnomocnená Ing. Peter Lednár Cs 
os oba (Meno, priezvisko) 

Poskytov te ľ verejných elekt ronických komunikačných s lužieb: 

Orang e Slovensko, a. s. • • . 
so sídlom~; etodov3 8, 821 08 Br;:itis lava, ICO: 356 97 270, DIC: 20 20 31 05 78, IC DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka čís !o 1142i8 
(ďa ej len "spo očnosť Orange Slovensko") 

1) v prípade, ak Účastník v Zmluv~ v časti Predmet zmluvy pre jednotl ivé telefónne číslR súhlasil so zverejnením sv jich osobných 
údajov v telefónnom zozname, Učastník týmto určuje , že v telefónnom zozname maj · byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom 
rozso .u: 

0 TPlefónne číslo , titul meno a priezvisko, ak ide o fyzic' ú ocobu, ci lebo obchodné meno, pripadne názov, ak ide o fyzickú 
osobu podnik;:i tel'a alebo právnickú osobu . 

O Telefón ne čí slo, titul meno a pri ozvi~ko , ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné mf'no, prípadne názov, ak ide o fyzickú 
os bu podnikatda alebo právnickú osobu, adresa . 

2) Ďalej Účastník označením položky "Súhla ud eľujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v rozsahu: meno , priezvisko, 
titul, ad·esa, t lefónne čís lo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených v predchádza·úcom bode, ak ich účastník 
poskytol, tretím stra · m pre účely zasielania komerčných ponúk produktov a sluz"eb trntich strán Účastníkovi. 

O Súhlas u deľujem 0 Súhlas odm.etam 

3) Súhlasy uvc enó v1M,ie sa udefujú na dobu t~ania zmluvných vzť.; " .ov Účastníka so spoločnosťou Orange a o dobie 1 roku 
po ukončení posledného zmluvnt:ho vzťahu. Uča tník môže vyššieuvedcné súh asy kc ykol'vek odvolať. Poučenie Účastníka 
0 spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu, ako aj ď8i šie súvi::iace informácie sú uvc.dené v príslušných 
ust noven!ach Všeobecných podmienok, pripadne na web stránke www.orange.sk. 

····~·· ······ · 
Učastn ik 

datum, peč.iatka. podpis 
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Danic.-'Ía Ficova 

~ ; r oločnosť Orange Slovensko, a. s. 
d.ltv n , pečiatka, porlpis 



Číslo zmluvy: 7884968 Počet SIM kariet na zmluvu: 3 
vieno a riezvisko predajcu: Ficova Danie a Telefón: 918340443 

Názov predajného miesta: Alfacorn spol. s r.o . 

Dátum: 4. 8. 2014 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/20 11 Z. z. o ele Ironických komunikáciách m dzi 

spo očnosťou Orange Slovensko, a. s. 
so idiom letodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 3 6 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78. 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, ocdiel: Sa, v! '.':ka čís lo 1142/B (ďalej lm "s .. oloČnocť Orange") 

a účastníkom (ďalej l ~n "účastník" al >bo "Účastník"): Právnická osoba 

Men o, priezvisko, titul 1 Obchodné meno I Názov: 

f\. esto Zlaté Mora ce 

Trvalý pobyt 1 íd lo I Miesto pod n·kania (mesto 1 obec, ulica, popisné " íslo, PSČ, pošta): 

1.Mája 2, Zlaté Moravce, 95301 Zlaté oravce 1 

Telefónne číslo (aj s predv l'bou): Fax (aj s predvoľb u): 

E-mail: Máte uzatvorenú inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.? 

áno 

Čís l o a platn st' OPI pasu: Štátne o ·.iant>tvo: 

SR 

Rodné číslo/ IČO: IČ DPH 1 D ! č•: 

00308676 

Spôsob platby: 

Príkaz na úhradu 

Štatut~rny z.istupca: 

Ing. Peter Lednár Cs 
. - -

R dné číslo: 
481029/112 
Konl«ktná osoba pre komunik~ ciu a pre za ·ielanic ID kó u I hesiel v SMS alebo Mr. S (Meno, pr iczvi~ko, tcl~fón): 

Ing. Peter Lednár -
•) IC DPH vyplní ; ~st ;k, ak m~ IC DPH ol 1 pndeler H, DIČ vyf:'rn „ ~"' nik, ;ik mu r , ri'o r .dt.lené JC DPH a z rov„ ň mu bolo ~ ri Jelene DIČ. 

Prílohy: 
Dokumenty k n hliadnutiu: 

Pre d met zmluvy: 

Telefonné čísl o 

Číslo SIM karty 

Úč;:i stnícky program 

Služby 

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno) 

Typ telefónu 

Ži ;:idam o nezverejnenie telefónneho č"sla 
v zozname účastníkov 

Čislo účastníka: O O 538294 
Kód pred:ijneho miesta: ID070DSP01 
Poznámka: N_NORMA_251013 

0905 848 025 

8942101 110116885534 

Sova 15 eur 

Bonusová služba: Prenos Mesačného predplatného, Zľava z fakturácie, CLIP, 
, , Prístup k internetu 

Mesto Zlaté Morave 

áno 
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Predmet zmluvy: 

Telefonné číslo 1 0911 368 200 

Čís l o SIM karty 89 21 01 110116885526 

Účastnícky program Sova 1 O eur 

Služby 
Bonusová služba: Prenos Mesačného predplatného, Zl'ava z fakturácie, CLIP, 
, , Prístup k internetu 

Pridelená SIM k arta (Priezvisko I meno) Mesto Zlaté Moravce 

Typ telefónu 

Žiada m o nezverej nenie t lefónneho čís la áno v zozname úč;rt ikov 

Predmet zmluvy: 

Te!efonn · číslo 0918 344 690 

Čís l o SIM karty 8942101 11011 6885500 

Účastnícky prog r:im Sova 15 eur 
-

Služby 
Bonusová s užba: Prenos Mesačného predplatného, Zľav;: 
, , Prístup k internetu 

z fakturácie, CLIP, 

--
Pridelená SIM karta (Priezvisko/ meno) Mesto Zla é Moravce 

Typ telefónu 

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla áno 
v zozname účastníkov 

Účastník označením položky "Súhlas ude 'ujem" súhlasí s tým, oby spoločnosť Orang e il ňou písomne poverení sprostredkovatelia 
spracúvali jeho os bné údaje v roz ahu: pridelené telefónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, faktu račná adresa, 
ozn ::i čenie poskytovaných služieb, l'.1daje o využívaní, spotrebe a fakturácii " lužieb, vrát~;ne prcvád .kových údajov, na marketingové 
účely, najm" re účely vývoja nových služ'eb, vrátane slu2icb s pridanou hodnotou a ich uvedenia n trh ako <lj pre vypracovanie 
individuálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange. Tw to sl'.1hl;1s sa udeľuje na dobu rvania zn.I vných vzťahov 
Účastn íka spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzťahu . Úč <;\n ik môže svoj súhlas 
kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolan·a tohto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace 
ínform acie sú uv ·dené v rí !ušných ustanovení ch Všeobecných podmienok, pripadne na web trán www.orange.sk. 

0 Súhlas udel'ujem D Súhlas odmietam 

1. Po tvr zujem prevz tie Sl ~ kariet podľa Zmluvy v po - te 3 ks. 

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykon · Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej SIM k rty I SIM kariet v Sietí bez 
zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení .Jktívačného poplatku podľa r;ilatného Cenníka Ú ča tníkom, spravidla 
do 24 hodín. Účastník uhradí akťvačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokiaľ medzí Učastníkom a Spoločnosťou Orang~ 
nie je dohodnuté inak. 

3. Ceny Slu"ieb a súvisiacich p není sú uv den ', v platn m Cenníku v č enení . odľa účastníckych programov. amostatne 
sú uvedené ceny Služieb pod a toho, čí sú používané v r · mci predplatených minút alebo iných jednoť k alebo nad ich rámec. 
Tarí fikácia je realizovaná v mir útach, sekundách a ebo v iných jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku 
sú u ·edené aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zv · štna úhrad- , údaj. ako si Úča stn ík môže 
vyži d ť informácie o 2ktuóinych cenách slu:fo~b spoločností Orange a pripadných zľavách z týchto cien, a výška servisných 
popla kov, 2k také Omn e účtuje . Cenu Iných služieb, tj . služieb poskytovaných tretími str~nami prostredníctvom spoločnosti 
Orange, určujú tretie strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodne é ceny alebo iné benefity poskytované na základe dodatku 
uzatvoreného k zmluve o poskytovaní verejných služieb sú uvedené v takomto dod;:;tku. 

4. Zúčtovacie obdobie pri raď je spoločnosť Orange každém_u Úča, .n íkovi, pričom jeho dÍžka nepre ·iahne tridsatjeden za sebou 
idúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkoví začne plynúť od d:ltumu vy <Onania prvého odpočtu 
poskytovaných Služieb a skončí sa uplynutím účastn íkovi prideleného zúčtovacieh o obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené 
konkrétnemu Účastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobie platností Zn:luvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne 
stanoví inak. Spoločnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Učastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčt vanie 
počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyl'.i čtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako 
po skončení zúčtov cieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad al<:; bo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva 
z príslušných právnych predpisov, (ďal ej vyúčtovací doklad a fa~túra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých 
Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm za .atených Uča, tníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu 
za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykoľvek počas 
zúčtovacíoho obdobia vykonať vyúčtovanie čast i ceny alebo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účastníkovi 

lebo nim požadovaných alebo vykonať kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vyúčtovan ie preddavku na cenu Služby alebo 
Iných služieb poskytnutých Účastn íkovi alebo ním požadovaných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebolo 

Číslo účastr : 'k a: 0004538294 
Kód predajn ' ho miesta: ID070DSP01 
Poznámka: N_t\ORMA_251013 

Strana 
214 

t.I :: 1 I' :lllJI 11 l .'. lllil 
A7884968 



m ožné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdob·a priradeného Účastnfk?vi, vyú ·· tuje Spoločnosť Orange dodatočne, spravidla 
do troch mesiacov od po edného dňa z, čtovacieho obdobia priradeného Učastnikovi, v kt rom služba Roamíng bola 
poskytnutá. úč-· tník a spoločn osť Orange sa môžu dohodnúť na doručov-ní elektronickej formy faktú rý a elektronickej forme 
doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí m :. ť pícomnú formu. Spoločnosť Orange je oprávnená v ňou určených 
prípadoch aj bez pre chádz, júcej dohody pr:; k l ad2.ť Účastn í kovi eiektrori"ckú h ·túru, pokial' Účastn'k svojím preukáz, teľným 
prej;:ivom vôle neurčí inak. V prípade, že sa Učastnik a spoločnosť Orange dohodli na doručov ni elck'. ronick .j formy f<!!.túry 
a elektronickej forme doručovan ia faktúry, alebo v prípade d oručovania elektronickej fa ktúry Účastníkovi mi základe určenia 
spoločnosti Oranoe podl'a predchádzajúcej vety, sa el?ktronick , faktúra pova2uje za predloženú a doručenú Účastn íkovi, ak bola 
odos aná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú Učastníkom pre doručovan ie elektronickej faktúry a ak taká nie 
je z akých koľvek dôvodov k d:spozícii, (ii) n poslednú _námu emailovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Účastníkom alebo 
(iii) form ou int1Jrneto ej linky cez SMS, IV!MS alebo iným lektronickým spôsobom na telefónne čís o Účastn ík;:i , po zadaní ktorej 
na internete bude Účastn íkovi sprístupnená faktúra. E-mailovó adresa a telefónne čís l o s;:i popri adrese na doručovanie 
písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie fak.úr a pL omn?stí v zmysle Všeobecných podmienok. 
v prípade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje Učastnikovi svoje služby alebo tovary, 
je spoloč osť Ora ge oprá~n ená na svojej fakt(rre účtovať tiež cenu, ktorú je Učastník povinný platiť t; kémuto treliPmu subjektu, 
pričom v takom prípnde je Učastník povinný platiť dotknutú cenu trc .ej sobe prostr dníctvom spoločnos ti Orange a vyúčtovanie 
tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Uča~tníkovi sa považt"je za oznámenie t2jto skutočnos ti 

Účastníkovi. 

5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuje z ' wn, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej 
Účastník získa (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe iné o právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho 
využívania v inej sieti, ako je Sieť : poločnosti Orange (tzv. blokovanie ZariaJc ia na sieť I Sl -~-lock) počas doby st;:inovencj 
v Pokynoch spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený poliad ať o odblokovan ie Zariadenia pre pou : itie v inej sieti, ako je Sieť 
spoločnosti Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to rostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Účastník 
prehlasuje, že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnosťami , a ich vedomím kuJ:'.uje Zariadenie do svojho vlastníctva a 1:1bo 
nadobúda Zariadenie do svojej dis pozičnej sféry na základe iného právne.10 titulu. Učastn í kovi nevznikajú z hore uvedených 
dôvodov žiadne právne nároky voči spoločno ti Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti 
na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odpla y 
za Zariadenie, (c), právo z hore uv dených dôvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej 
sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Za riado~ie), alebo akékoľvek iné právne ároky. Účastník 
zároveň berie na vedomie , že v prípade, ak bu e Zariadenie odb okované Učastnikom pred uplynutím doby jeho blokovania 
podľa tohto článku a mimo predajnej "' iete spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia 
v rozpore s týmto článkom, ktorého n1 sledkom môže byť vznik vady na Zmiadení, za ktorú spoločn sť Orange nebude i esť 

žiadnu zodpovednosť. 

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokia ľ v dodatku k nei alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Padni om nie 
je dohodnuté in k. V pr;pade, ak Úč· stník uz tvoril k tejto Zmluvé dodato", ktorý tvorí jej neoddelitoľnt'.1 súčasť, tento môže 
obsahovať minimálne podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnos' po celú dobu platnosti dodatku k Zm uve 
mať aktivovaný určitý konkrétny variant účastníckeho programu a bo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý 
neklesne pod určitú výšku, atď.) . 

7. v prípade, ak vyjadri l Úč, .;tník svoj súhlas označením položky "Súhlasím s dohodou" UVeúenej nižšie v tomto bode a podpisom 
tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohod· i, že všetky spory, ktoré m" dzi stranami vzniknú zo vz · jomných zrn uvných vzťahov 
existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn . v~ etky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy 
a k nej vy otovených dodatk v) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť , ví klad a zánik tejto Zmluvy), s rozhodnú 
v rozhodcovskom kona í pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych 
rozhodcovských súdov vedeného Mi isterstvom spravodlivosti Slovenskej republ iky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť 
sa s návrhom na začatie konania na príslu ný všeobecný súd Slovenskej republiky po ľa zákona č . 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších pred isov. Strany sa dohodli , že ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka 
ustanovení tohto bodu, ktoré udú trvnť aj o ukončení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej. 

0 Súhl;:i ím s dohodou D Nesúhlasím s dohodou 

s. Neodd€li eľnou súčasťou zm uvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných 
elektronických komun i kačných služieb prostredníctvom verejnej mobil. ,j siete spoločnosti Orange ~lovensko, a. s., Cenník 
služieb a Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb s názvom "Súhlasy", Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno 
vyhotovenie pre účastníka a jedno pre spo očnosť Orange Slovensko, a. s. 

9. Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadení Európ~keho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012 
účastník • informuje, že o 1. 7. 2014 by v prípade, ak by existoval a tcrnatívny poskytovater roamingu (ďalej tiež "APR"), ktorý 
so spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom pristu e k roamingu a z.:. rovcň by na zákl de tejto zmluvy už zača l 
poskytov ť zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Účastník mal právo 
na poskytovanie uvedených roamingov 'ch služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená 
spoločnosťou Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďal~j tiež 
"Zmluva o AR") medzi Účastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM 
karte Účastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej 
SIM karte, Účastník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Účastník služby 
poskytované mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastnik by bol v prípade 
podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k AP~ bezplatne a v ktoromkol'vek momente, pokial' sú sp nené vy~šie uvedené 
podmienky. V pripade uzavretia Zmluvy AR medzi Učastníkom a APR sa uskutoční pre~hod k APR do troch pracovných dní 
nasledujľ cich po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná 
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služba Roami g spoločnosťou Orúnge (vrátane prerušen'« jej poskytovania), Zmluva /\R bez cJ'aľieho wnikne. V prípade, 
že Úča tní prenesie číslo, v sú t; osti s ktorým mu poskytuje /\ PR roamir.. ov~ slul by , k inému oper~í!orovi. ter.to iný opcr3'or 
nie i- v :vinný podporovať roam'n3ové slu.::by posky ované konkrétnym APR. Učastn ik svojim podpisom t::il1to zrnluvrého 
dokumrntu výslovne potvrdzuj., že bol informovaný o možnosti zvol i ť si alternatívneho r.;oskytov::i e l'a roamingu a teda 
o možnosti zvoliť si oddelené roamingové sluzby poskytované aiternativnymi poskytovateľmi ro:·unin<i u. 

1 O. Podpisom tohto zmluvného dokumen.u účastník súčasne potvrd uje, že pred voľbou eurotarify :.lebo oso itnej roaminc ovcj tarify 
obdržal úplné informácie o platných roamingových popiatkoch, naj n · o hovcrovt::j eurotarife a S 1S eurotm Je. Vždy Jktu.Jlnu 
informt:ciu o všetkých platných romningových poplatkoch zi;;ka účastník a str imke ww·w.orange.sk. 
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Daniela Ficova 
spoločne "" Crr~ , Slu eny;kC' , a. ~ · 
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