
Čís !o zmluvy: Ar 84710 Počet SIM kari -::! na zmluvu: 1 
~1, '. cno 3 priezvisko pn: ajcu: Ficova Dan'cl ci Telefón: 918340443 

Názov predajného miesta: A!facom spol. s r.o. 

Dátu m: 4. 8. 2014 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavrel· podľa - 44 zi1kona č. 351/2011 Z. z. o e!~~ktronických komunikáciách medzi 

spoločm sťou Oran ge Slovensko, a. s. 
so sídlo. /leto ova 8, 821 08 Bratislava, I ČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 C5 73, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78. 
zapísaná v Obchodnom r gistri Okresného súdu Bratislava 1, o diel: Sa, vložka čí slo 1142/B (ďalej len "spoloČnosť Orange") 

a účastn íkom (ďalej len "účostník" alebo "Účastník"): Právnická o-o a 

Meno, p riezvis ko, titul/ Obchodné meno I Názov : 

Mesto Zlaté oravce 

Trva lý pobyt/ Sídlo I Miesto podnikania (mesto I ec, ulica, popisné číslo, PSČ, p šta): 

1.Mája 2, Zlaté Moravce, 95301 Zla é Moravce 1 

Telefónne čislo (aj s predvoľbou): Fax (3j s prc dvol ou): 

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

áno 

Číslo a pl alnosť OPI pasu: Štátne obč ianstvo: 

SR 

Rodné číslo/ IČ O: IČ DPH I DIČ*: 

00308676 

Spôsob platby: 

Príkaz na úhradu 

Štatutárny zástupca: 

Ing. Peter Lednár Cs 

Kontaktn.:i o ·oba pre komunikáciu a pre z:>~ielanie ID kódu 1 he. si · Iv SMS alebo MMS ( eno, priezvisko, telefón): 

Ing. Pe·er Lednár -
. ·-") IC DPH ' i'p;ni úč:ir,t„ i k, ak rru IC DPH bolo r;r,j elen· , D!Č vn m uc 1:.'rn ' . ak mu ·:bolo pndelené IČ Df 'H a z.; ovi;;ň n J bc.lo ~ orí d<;bm~ DIČ . 

Prílohy: 
Dokumenty k nahliadnutiu: 

Predmet zmluvy: 

Telefonné číslo 

Číslo SlM karty 

Účastnícky program 

Služby 

Pridelená SIM k;1rta (Priezvisko I meno) 

Typ te !eťnu 

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla 
v zozname účastníkov 

Číslo úča !nika: 0004538294 
Kód predajného miesta: 10070DSP01 
Poznámka: N_NORMA_251013 

0908 790 803 

8942101 110116885591 

Sova 15 eur 

Bonusová služba: Prenos Mesačn ého predplatného, Zľava z fakturácie, CUP, 
, , Prístup k internetu 

Mesto Zlaté Moravce 

áno 
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Účastn í k označením položky "Súhlas ude ujem" súhlasí s tým, aby spoločnosť Orange a ňou písomne poverení sprostredkovatelia 
spra c(1vali jeho osobné údaje v rozsahu: pri elené tele f.:mne číslo ( p~íp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, faktu ra čná adresa, 
označenie poskytovaných služieb, údaje o využívaní, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prev· dzkových údajov, na marketingové 
účely, na;mä pre účely vývoja nových služieb, vrátane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia ni"! trh ako aj pre vypracovanie 
indiv iduálnych ponCik nových tovarov a služieb s poločnosti Orange. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvanici zmluvných vzťahov 
Účcistnika so spoločnosfou Or,· nge a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzťahu . Účastník môže svoj súhlas 
kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastníka o spmcúvaní osobných údajov, o spôsobe cdvolania tohto súhlasu, ako aj ďalši e súvisiace 
informácie sú uvedené v príslušných ustanoven iach V <:; eobecných podmienok, prípadne na veb stránke www.ara ge.sk. 

0 Súhlas udeľujem O Súhlas odmietam 

1. Potvrdzujem prev atie S!M kariet podľa Zmluvy v počte 1 ks. 

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spo ločnosť Orange aktivovaním pridelenej SIM karty/ S!M kariet v Sieti bez 
zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradrn í aktivačného poplatku pod 'a J?l atného Cenníka Účastníkom , spravidlu 
do 24 hod in. Účastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokiaľ medzi Učastníkom a Spoločnosťou Orange 
nie je dohodnuté inak. 

3. Ce ny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v člen ení podľa úč0stníckych programov. Samostatne 
sú uvedené ceny Služieb podľa toho, či sú používané v rámci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. 
Tarifikácia je realizovaná v minútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku 
" Ú uvedené aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepofaduje zv áštna (1h rada, údaj, ako si Účastník môže 
vyžiadať informácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orange a prípadných zraviich z týchto cien, a výška servisných 
poplat mv, ak také Orange účtuje. Cenu Iných služieb, tj. služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti 
Orange, určuj ú treti e strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskytované na základe dodatku 
uzatvoreného k zmluve o poskytovaní verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku. 

4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každému Účastníkovi, pričom jeho dÍžka nepresiahne tridsatjeden za sebou 
idúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie pri radené Účastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu 
poskytovaných Služieb a skončí sa uplynutím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené 
konkrétn C: mu Účastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobie platnosti Zľl'.luvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne 
stanovi inak. Spoločnosť Orange po skončení zúčtova cieho obdobia priradeného Učastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie 
počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykon · inokedy ako 
po skončení zúčtovacieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva 
z príslušných právnych predpisov, (ďalej vyúčtovací doklad a fa~túra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytn tých 
Služieb počas zúčtovacieho obdobia rátane súm za. latených Učastnikom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu 
za posf..ytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyú ttovania cien kedykoľvek počas 
zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny Služby c. lebo Iných služieb poskytnutých Účastníkovi 
alebo ním požadovaných alebo vykonať kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vyC1čtovanie preddavku na cenu Služby alebo 
Iných služieb poskytnutých Účastníkovi alebo ním požadovaných. 9 enu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebolo 
možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Učastník?vi, vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne , spravidla 
do troch mesiacov od posledného dňa zúčtova cieho obdobia priradeného Učastníkovi, v ktorom služba Roaming bola 
poskytnutá. Účastník G spoločnosť Orange sa môžu dohodnúť na doručovaní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme 
doručova n ia faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. Spoločnosť Orange je oprávnená v ňou určených 
prípadoch aj bez predc.1ádzajúcej dohody pr~dkladať Účastníkovi elektronickú faktúru, pokia Účastník svojím preukúzateľným 
prt.: javom vôle neurčí inak. V prípade, že sa Učastník a spoločnosť Orange dohodli na doručovan í elektronickej formy faktúry 
a elektronickej form e doručovania faktúry, alebo v prípade doručovania elektronickej faktúry Účastníkovi na základe určenia 
spoločnosti Orange podľa predchádzajúcej vety, sa el~ktronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bola 
odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú Učastníkom pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie 
je z akýchkoľvek dôvodov k dispozícii, (ii) na poslednú známu emailovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Účastníkom alebo 
(iii) formou internetovej linky cez SMS, MMS alebo iným elektronickým spôsobom na telefónne čís l o Účastníka, po zadaní ktorej 
na internete bude Účastníkovi sprístupnená faktúra. E-mailová adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie 
písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomn?stí v zmysle Všeobecných podmienok. 
V prípade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje Učas tn fkov i svoje služby alebo tovary, 
je spo .očnosť Orange oprávnená na svojej faktú re účtovať tiež cenu, ktorú je Učastn ík povinný plat iť takémuto tretiemu subjektu, 
pričom v takom prípade je Účastník povinný p l atiť dotknutú cenu tre!ej osobe prostredníctvom spoločnosti Orange a vyúčtovanie 
tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Učastn í kovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti 
Účastníkovi. 

5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej 
Účastn ík získa (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho 
využívania v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť/ S!M-lock) počas doby stanovenej 
v Pokynoch spoločnosti Orange. Účastník je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť 
spoločnosti Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Účastník 
prehlasuje, že sa oboznómil s hore uvedenými skutočnosťami, a s ich vedomím kuf'.uje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo 
nadobúda Zariadenie do svojej dispozičn ej sféry na základe iného právneho titulu . Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených 
dôvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najmä mu nevzniká: (a) pr vo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti 
na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty 
za Zariad enie, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej 
sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zari ade~ie), alebo akékoľvek iné právne nároky. Účastn ík 
zároveií berie na vedomie, že v prípade, ak bude Zariadenie odblokované Učastníkom pred uplynutím doby jeho blokovania 

Číslo účastníka: 0004538294 
Kód predajného miesta: ID070DSP01 
Poznámka: N_NORMA_251013 
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pod ľa tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti Orange, považu·e sa takéto konanie za noodborný zásah do Zariadenia 
v rozpore s týmto článkom, ktorého následkom mô2e byť vznik vady na Zmiadení, za ktorú spoločnosť Orange nebude .icsť 
žiadnu zodpovednosť. 

6. Táto Zmluva sa uzatv -ra na dobu neurči tú, pokia!' v dodatku k nej aleb v in ·j dohode medzi Účnstn'kom J Podnikom · e 
j doho-lnuté i .ik. V prípade, ak Účastní k uz tvoril k L•jto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej n .odde i .: ľnú ~účasť, tento môže 
obsahovať minimň lne odmienky používania S užby (napr. do u vi3zanosti, povinnos' po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve 
mať aktivovaný u rčitý konkrétny variant úča tníckeho pro~rJmu alebo účastnícky program s mesačným po~latkom, ktorý 

eklesne pod určiť vý. ku, atď.) . 

7. V prí ade, ak vyjadril Úča, tník svoj s "ihlas označením položky "Súh!Jsím s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom 
tohto Doda ku, strany Zmluvy s;:i dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vz .. ::rnú zo vzájomných zmluvných vzťahov 
exist j · cich, ako aj zo zmlúv uz vretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzť;:i hy vzniknuté na zaklade Zmluvy 
a k nej vyhotovených dodatkov) a sp ry s nimi súvisiace (vrátane sp rov o platnosť, výklad a z· nik tejto Zmluvy), sa rozhodnú 
v rozhodcovskom konaní pred s lym rozhodcovským sCidom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych 
rozh covských súdov vedeného Ministerstvom sprn odlivosti Slovenskej repub iky. Týmto nie je do knuté právo žalobcu obr · tiť 
sa s návrhom na zaé<lt;e konani .:i na príslušný všeobecný súd Slovens ej republiky podľa zákona č. 99/1 963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že k ončenie platnosti Zmluvy alebo dodat ,u k nej sa nLlýka 
L stanovení tohto bo u, ktoré budú trv ať aj p ukončen í platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej. 

0 Súhléisím s dohodou D Nesúhlasím s dohodou 

8. Neodde liteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní ver ·ných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných 
.Jcktror;ckých kom n·kačných služieb prostredníctvo verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Sio' ensko, a. s„ C nník 
služieb a Príloha k zmluve o poskytovaní verejn ·ch s užieb s ná vom "Súhlasy". Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno 
vyhotovenie pre úč· stník a jedno pre spoločnosť Orange Slovensko, a. s. 

9. Spo očnosť Orange týmto v súlade s ustanovení mi Narisdeni:J Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012 
Účnstn íka informuje, l.e od 1. 7. 2014 by v prí " de, ak by existoval alL rnatívny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež "APR"), ktorý 
o spoloč 10. ťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoo Jchodnom prístupe k roamingu a záro eň by na základ e tejto zmluvy už začal 
poskytovať zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým sluL.bám, Úč· „tník mal právo 
na poskytovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to pros redníctvom Sil ~ karty, ktorá mu bola pridelená 
spoločnosťou Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež 
"Zmluva o AR") medzi Účastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming cpolo -nosti Orange na príslušnej Sl 
karte Účastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločnosťou Or<in!Je prerušené poskytovanie služby Roaming n príslušnej 
Sl karte, Účastník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SI J\.1 kartou a skutočnosť, že Účastník služby 
os ytov,.né mu príslušnou SJM kartou využ·va v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade 

podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prej"ť k APR bez Jatne a v ktoromkoľvek momente, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené 
podmienky. V prípade uzavre ia Zmluvy R medzi Účastníkom a APR sa uskutoční prn~hod k APR do troch pracovných dn í 
nnsledujúcich po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá Zml va AR. V prípade, ak Učastníkovi prest:rne byť poskytovaná 
služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej poskytov:mía), Zm uva AR bez ďalšieho zanikne. V pri ad ., 
že Účastník prene i č í slo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roamingov~ služby, k inému operátorovi, tento iný oper ' tor 
nie je povinný podpora ať roamíngové služby poskytované konkrétnym APR. Učastník s ojim podpisom tohto .mluvn ŕ,ho 
dokum ntu výslovne potvrdzuje, že bol informov ný o možnosti zvoľľ . i alternatívneho poskytovateľa roamingu a teda 
o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované al\erna ívnymi poskytovateľmi roamingu. 

1 O. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súéasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify 
obdrža l úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, n jmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu 
informáciu o všetkých platných roamingových po latkoch zí_;ka účastník na stránke vww.omnge.sk. 

Čislo ú častníka: 0004538294 
Kód predajného miesta: ID070DSP01 
Pozn ámka: N_NORMA_251013 
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - SÚHLASY 
č. zmluvy: A788471 O 

u atvorená medzi poskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb úča stn íkom 

Účastník: 

Priezvisko a meno I Obchodné men o Mesto ZlatÉ: IV oravce 
--

Účastnícke čís lo 0004538294 

A dresa 1. ája 2, Zlaté Moravce, 95301, SR 

Rodné číslo/ IČO 00308676 

IČ DPH I DIČ 

š tatutárny zástupca I Splnomocnená Ing. Peter Lednár Cs osoba (Meno, priezvisko) 

oskytovateľ verejných elektron ických komu i kačných služieb: 

Orange Slovensko, a. s. 
so síd lom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, I Č DPH: SK 20 20 31 05 78, 
:w písaná v O chodnom registri Okr sného sú~u ratislav<J 1, oddiel: Sa, vložka čís l 1142/B 
(ďalej Ion " spoločnosť Oran e Slovensko") 

Dátum: 4. 8. 2014 

1) V prípade, ak Účastník v Zmluv~ v časti Predmet zmluvy pre je not ivé telefónne čísla sú b sil so zverejnením svojich osobných 
úd jav v telefónnom zozname, Učastník týmto určuje , že v telefón om zozname majú byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom 
ro_sahu: 

0 Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, 3k ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú 
osobu podn i kateľa alebo prá míckl'.1 osobu . 

O Telefónne číslo, titul meno priezvisko,· k ide o fyzic. ú osobu, ci lebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú 
osob podnikateľa alebo právnickú osobu, adresa. 

2) Ďa lej Účastník označením položky "Súhl~ s ude ľujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných úd· jav v rozsahu : meno, priezvi~ko, 
titul, adresa , telefónne čís lo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených v predchádza·úcom bode, ak ich účastn í k 
poskytol, tretím stranám re účely zasielania komerčných ponúk produktov a služieb tretích strán Účastníkovi. 

D Súh - s u deľujem 0 Súhlas odmiet m 

3) Súhlasy uvedené vyššie sa udeľujú na dobu trvania zmluvných vzťa, ov Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku 
po ukončení posledného zmluvného vzťahu. Účastn ík môže vyššieuvedené súhlasy kedykoľvek o vol3ť. Poučenie Účastníka 
o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvol nia týchto súhlasu , ako aj ďa l šie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných 
ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke wvvvv.orange.sk . 

....... ~~ 

C .al" 'ie f: .rensko, a. s. 
M~ r „·fovo 8 , 821 v ::,, . .iva, .(~ I. ., f ''"'á rq. ?l,.., 3 
Tel. : C J05 ~ ·,5 S JS, rJx: .i..;21 2 5851 5 ;; ~ t , •w i""'' ~: rar.gr. .·,,_ii. 

IC ::. : 356 97 :.rJO, J:i i~ : ":• .\ 31 í5 7 IL~ D,H: ..:iK 20 :. '1 :! ' 05 7-., 
• oísw l v()• chod , ... ·egistri G<m . -~ :J ~ ~ d u 6r;,ot ~ 1.;;. o'41 1, cdJ . i: ~ .J -. . ,,.;a .:., ·., 114 • .3 
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d„ tum, pečialka , pcdi:;:s 



• 

Voľba ponuky - Vianočná kampaň 2013 - Prenesené číslo 

Dátum: 4. 8. 2014 

Účastn ík {zákazník): 

Priezvisko a meno I Obchodné meno 1\ esto Zlaté ' oravce 

Adresa 
1.Mája 2 
95301 Zla:é 1\ oravce 

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby 

Rodné číslo/ IČO alebo J Č DPH I DIČ 00308676 

Číslo OP 1 pasu 

Účastnícke číslo I CN 0004538294 

Telefónne číslo/ Identifikátor I SN 0908790803 

Týmto ž iadam spoločnosť Orange Slovensko, a. s. o poskytnu tie pon ky označenej križikom (alebo iným vhodným spô"obom): 

o 
0 

Zľava z ceny telefónu pre zákazníkov prenášajúcich telefónne číslo do siete Orange 

Zľava z ceny služieb pr -~~O prenášajúcich telefónne čís o do siete Orange 

Informácie o predajnom mieste: 

Názov predajného miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 

Meno a priezvis ko predajcu, ktorý overil totožnosť užívateľa: 

Daniela Ficova 

Q ;- " 1• :.Jnvf'" , ko, 11 . s . 

Metodova 8 , " •• 1 ;\\ i: rJt Java. Slov• .!. ... á r1.publika 
Ti: 1.: ·.;s [' :'.J5 __ 3, • x: t-4:.'. 1 2 :t .1351 58~ 1 , \WJw.crar·1e._f.. 
IČO:. , · : 97 270, c .> '"'I o 31 „ 78, I ~ or :-i: SK :..1} 20 31 í'5 78 
~1\;i isai · J v Obrŕtolt . ~ reg i~ tri ( i<res<ého súdu Bro ' ~a\ .;i 1, od..J 'J I: ~ 1,' • :·žka ~ , J 1 1-4 ~ . 3 

1 ~~~Y~~~~h01mie ta: 
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Daniela Ficova 
Podpis a peciatka obch. ztlst up~u 

Tel.: 

918340443 
Fax: 

038/5323240 

QAF1093 lssue 2 
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