Č ís lo zmluvy: A7 84497 Po čet SH.1 kariet a zm luvu: 1
Meno

a pri e zvi ~ ko red ajc : Ficova D- niela T lefó n: 918340443
Názov pred aj 1ého miPsta: Alfacom spol. s r.o.

Dátum: 4. 8. 2014

Zmluva o po kytovaní verejných služieb
uzavr tá pod!' § 44 z;lkona č. 351/2011 Z. . o lektronických kornun 'kár.i · ch medzi
s poločn o sťou Orange Slov n k o, a. s.
so s íd l om ~. etodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 , DIČ: 20 20 31 05 78 , IČ PH: SK 20 20 31 05 78 .
zapísaná v Obchodno. registri Okresného súdu Bratislav 1, o diel: Sa , vložku č í slo 1142/B (ďal ej len "spolotnosť Orange")

a úč a stníkom (ďalej len "úč

tník" alebo " Úča tník"): Právnická osoba

Meno, priezvisk o, titu l / Obch o dné me no I Názov:

f;,.lesto Zlaté 1oravce
Trva lý pobyt/ Sídlo/ Miesto podnikania (mesto I obec, ulica, p opisné číslo, PSČ , pošta):

1.Mája 2, ZI té Moravce, 95301 Zl até 1or vce 1
Telefónne

č iti l o

(aj s

predvo ľb o u ) :

Fax (aj s predvof'b ou) :

Máte uzatvorenú inú zmluvu so sp o ločno sťou Ora nge Slovensko, a. s.?

E-mail:

áno
Št ~ tn e občianstvo:

Č íslo a platn osť OPI pasu:

SR
IČ DPH / DI Č*:

Rodné čísl o / IČO:

00308676

-

Spôsob pla1by:

Príkaz na úhradu

-tatutárny

z ~ . tupca:

Ing. Peter Led m'l r Cs
d né

č"

Číslo a p l atnosť OP I pasu I preuk. povol. na pobyt:

·10:

Kont aktn á o oba pre komunikáciu a pre zasie), nie ID kód

Ing . Peter Ledná r

1hesiel v sr,1s alebo MMS (M !>no,

priezvi ·ko, telefón ):

-

') IČ DPH vyplní úč:i c.tn i k, c1k rr u IC DPH bG'o pi .delen é, DIC v1 pln i ú : ,:n tn'k, ak n.u r 'bolo pr id · J- r é IČ Di-'H a Zb ro•,ú ň rnu bolo pri·'el„r. :. [.JČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliaénu tiu:

Pred m et zmluvy:
Tel c fonné

číslo

0915 796 260

Čís l o SIM karty

8942101110116885542

Úč a stnícky program

Sov 5 eur

Služb y

Bonu ová služb : Prenos Mes ačného pred latného, Zľava z f kturácie , CLIP,
, , Prí ... tup k int .rnetu

Pri d elená SIM karta (Priezvisko J meno)

Mesto Zlaté Moravce

Typ tel · fónu
Žia dam o nezverejnenie telefónn eho čísla
v zozn ame účastníkov

Či :; lo účastni b :

áno

0004538294

Kód predajné.ho miesta: 10070DSP01
Poznámka: N_NORMA_2510 13
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Účastník označením položky "Súhlas udeľujem " súhlasí s tým, aby spoločnosť Orange a ňou písomne poverení sprostredkovateli a
spra c!'. vali jeho osobné údzije v rozsnhu: pri delené tdcfónn e čí s lo (príp. S, ). mer o, priezvi sko, titul, adresa, faktu račná adresn.
ozna č en ie poskytovaných služieb, údaje O využívaní, Spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových Úd <tjOV, nR marketingové
úč e ly, najmä pre účely vývoja nových služieb, vrátane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako <
lj pre vypracovan·e
individuálnych pon úk nových tovarov a slu:".i eb spoločn o sti Orange. Tento súhlas sa ud e ľ uj e na dobu trvani;-i zmluvn ých vzťa h ov
Úča stníka so p oločn osťou Ora n ~e a obdobie 1 roku o ukončení posledného zmluvného vzťahu. Ú ča stník môže svoj súhla s
k edykoľve k odvol ať. Poučeni e Úča stník a o spra cúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďa lši e súvisiace
inform áci e sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na Vi Cb stránke wwvJ.orange.sk.

GZl Súhlas udeľujem
1. Potvrdzujem prevzatie S!M kariet

po d ľa

Zm uvy v

počte

O Súhlas odmietam
1 ks.

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktívovaním prid elen ej Sll\1 k ~ rty / SIM kariet v Sieti bez
zb ytočn éh o odkladu po uzatvoren í Zmluvy a po uhradení aktivačn é h o poplútku p o dľ a J?latn ého Cenníka Účastník o m , spravidla
do 24 hodín . Účastník uhradí a ktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, poki a ľ medzi Učastníkom a S pol očn osťou Orange
nie je dohodnuté inak.
3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v člen e ní podľa ú č astníc kyc h programov. Samostatne
sú uvedené ceny Služieb po dľa toho, č i sú používané v rámci predplatených minút a ebo iných j ednotiek alebo ndd ich rá mec.
Tarifíkácia je realizovan ' v min útach, sekund ách a ebo v iných jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku
sú uvedené aj: údaje o bezplatných s užbách a o s užbách, za ktoré sa nepožJduje zvláštn a t'.1hrn da, údaj, ako si Ú č<1 s tník móle
vyži a d ať informácie o aktuálnych cenách služieb spoločno stí Orange a prípadných zľavách z týchto cí e:n, a výška servisných
poplatkov, ak také Orange účtuje . Cenu Iných služieb, tj . služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom s poločnosti
Ora nge, určujú treť e strany vo svojich cenn íkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefíty poskytované a základe dodatku
uza•vore ného k zmluve o poskytovaní verejných služ.ieb sú uvedené v takomto dodatku.
4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Ora ng e každému Účastníkovi, pričom jeho dÍžka nepresiahne trids atj eden za sebou
idúcich kalend árnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Účastníkovi začne plynúť od dátu mu vykonania prvého od počtu
poskytovaných Služieb a skončí sa uplynutím ú ča s tníkovi prideleného zúčtov a cie ho obdobia. Zúčtovaci e obdobie priradené
konkrétnemu Účastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobie platnosti ZJl'.luvy, ibaže spoločno sť Orange jednostranne
stanoví inak. Spoločno s ť Ora nge po s k ončení z ú č tovaci e ho obdobia priradeného U častníkovi (v prípade, <Jk vykoná vyú čtov a ni e
počas zúčtova cieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako
po skončení zúčtovacieho obdobia ) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru , ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva
z príslušných právnych predpisov, ( ďa lej vyúčtovací doklad a fa~túra spolu len ako "f;:;ktúra"), ktoro u vyúčtuje ceny poskytnutých
Služieb p oč as zúčtova c i e ho obdobia vrátane súm zaplatených Uč a st n i k om ako zábezpeka alebo pre ddavok na cenu
za poskytnuté služby. S po loč nos ť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtova nia cien kedy k oľv ek p očas
zúčtovilci e ho obdobia v y konať vyúčtovanie č a sti ceny alebo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účastn í kov i
alebo ním požadovaných alebo vykonať ked yk oľvek počas zúčtova ci e ho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo
Iných služi eb poskytnutých Účastníkovi alebo ním požadovaných. ~ enu sl užby Roamíng, ktorú z technických príčin nebolo
možné vyúčtov a ť po skončení zúčtovaci e ho obdobia prirad eného Učastník? v í, vyúčtuje Sp ol očn o sť Ora nge dod to čne, spravidla
do troch mosícicov od posledného dňa zúčtovaci e ho obdobia priradeného Uča s t n ík ov i, v l<.toro m službél Roam·ng bola
poskytnutá. Účastník a spoločnosť Orange sa môžu dohod n úť na doručovaní el ektronick ej formy faktúry a elektronickej form e
doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí ma ť písomnú formu. Spoločnosť Ora nge je oprávnená v ňou určených
prípadoch aj bez predchádzajúcej dohody pr~d kl a d ať Účastníkovi elektronickú faktúru, poki <iľ Ú ča stník svoj ím preukázateľným
prejavom vôle neurčí inak. V prípade, že sa Učastník a spoločn osť Ora nge dohodli na doručovaní elektronickéj formy faktúry
a elektronickej forme do ručov a ni a faktúry, alebo v prípade doručova n i elektronickej faktúry Účastníkovi na základe urče nia
spo l očnosti Orange podľa predchádzajúcej vety, sa el~ktronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bola
odoslaná na (í) na poslednú emailovú adresu určenú Učast níkom pre doručovanie elektronickej faktúry a akt - ká nie
je z akýchkoľvek dôvodov k di spozícii, (ii) na posl ednú zn ámu emailovú adresu oznámenú sp o l očno sti Ora nge Účastníkom alebo
(iii) fo rmou íntern et?vej linky cez SMS, MMS alebo iným elektronickým spôsobom na telefónne čís lo Účastníka, po zadaní ktorej
na internete bu de Učastník ovi sprístupnená fa ktúra. E-mailová adresa a tel efónne číslo sa popri adrese na doručo va n i e
písomností stan ovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomn?stí v zmysle Všeobecných podmienok.
V prípade, že s.i tak s p o l o čnosť Ora nge dohodne s treťo u osobou, ktorá poskytuje Uča s t n ik ovi svoje služby alebo tovary,
je spoločnosť Orange oprá~nen á na svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je Uča s tník povinný pla ti ť takémuto tretiemu subjektu,
pričom v takom prípade je Učastník povin ný p latiť dotknutú cenu tre!eí osobe prostredníctvom s poločnosti Orange a vyúčtovanie
tejto ceny na faktúre vystavenej s po ločno sťou Orange a doručen ej Učastníkovi sa považuje za oznám enie tejto skutočno sti
Účastníkovi.

5. Spo l očnosť Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, kt oré od nej
Účastník získa (kúpou, nájmom, výpoži čkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky ob medziť možnosť jeho
využívania v inej sietí , ako je Si eť ,s p o lo čnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na si eť/ Slí ~-lock) počas doby stanovenej
v Pokynoch spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sietí, ako je Sieť
s po l očno sti Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spo l o č ností Orange. Účastník
prehlasuje, že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnosťami, a s ich vedomím ku~uje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo
nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na základe iného právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených
dôvodov žiadne právne nároky voči spo l očností Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočností
nG zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty
za Zariadenie, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstú p iť od kúpnej, n ~ jomn ej alebo inej príslušn ej zmluvy týkajúcej
sa Zariadenia (požad ovať vráteni e celej kúpnej ceny zaplatenej za Zaríadei;ie), alebo akékoľvek in é právne nároky. Účastník
zárove ň berie na vedomie, ·' ev prípade, ak bude Zariadenie od blokované Učastníkom pred uplyn utím doby jeho b. okovania

Číslo účastn í ka : 0004538294
Kód pred ajného miesta: ID070DSP01
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podľa tohto článku a mimo predajnej siete s poločnosti Orange, považuje sa takéto kon anie .a neodborný zásah do Zariadenia
v rozpore s týmto článko m, ktor8ho ná >.L.dkom môže b yť vznik vady na Zariadení, za k.orú spoločnosť Orange nebude ie ť
žiadnu :odpovednosť.

6. T á:o Zm'uva sa uzatvára na dobu n eurčitú , p ok i aľ v dod atku k nej alebo v inej dohode medzi Ú ča stník o m a Podnikom nie
je dohodn t ·. inak. V prípade, ak Účastní k uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej n eod deli teľn ú súča :ť, tento môže
obsahov a ť minimálne podmienky používania Služby (napr. dobu vi azanosti, povinnosť po ce ú dobu platnosti dodatku k Zml uve
mať aktivovaný určitý konkrétny vari ant ú ča stníck e ho programu alebo účastní ck y program s mesač ným pop ritkom, ktorý
nekl esne pod určitú vý:ku, atď.).
7. V prípade, ak vyjadril Ú čc stník svoj sú hlas označením položky "Súhlasím s dohod ou" uved enej nižšie v tomto bode a podpisom
tohto Dodatku, strany Zm luvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stran mi vzn iknú zo vznjomných zmluvných vzťahov
existuj · cich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budú cnosti (to zn . všetKy zmluvn •.:. v ťahy vzniknuté na základe Zmluvy
a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platn os ť, výklad a zánik tejto Zm uvy), a rozhod nú
v rozhodcovskom kona ní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bu de vybran ý ;'.alobcorn zo zoznamu stálych
rozhodcovských súdov vedeného Mini tustvom spravodlivostí Slovenskej republiky. Tý 11to nie je dotknuté právo žalob u obr.ítiť
sa s mívrhom na zača tí konania na príslu- ný vše becný s ··o S loven ~kej republiky podľa zákona č . 99/1 963 Zb. O bč i ansky
súdny poriadok v znení neskorších predpi ov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy al e. bo dod tku k nej sa netýka
ustanovení tohto bodu, ktoré budú trv ať aj po uk onč ní platn osti Zmluvy alebo dod atku k nej.

0 Súhlasím s dohodou

D Nesúhlasím s dohodou

8.

Neoddelit e ľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných slu.lieb sú v- eobecné odmienky p o~ kytova nia verejných
ele' Ironických komun i kačných služieb prostr níctvom verejnej mobilnej siete spolo č nosti Or· ge Slovensko, a. s„ Cenník
služieb a Príloha k zmluve o poskytovaní verejných s užieb s ncizvom "Súhlasy". Zmluva j e vyhotovená dvojmo, j edno
vyhoto ·enie pre úča s tn ík a jedno pre sp o ločn osť Orange Slovensko, a. s.

9.

Spoločnosť

Orange týmto v s · ade s ustanovrni ami ariade ni Európskeho parlamentu a Rad y Európskej ún·e č. 531i2012
Účas ľk a informuje, že od 1. 7. 201 4 by v prípade, . by existoval alternatívny posky ovateľ r0<1mingu (ďal ej tiež "APR"), ktorý
so s pol o čnosťou Orang e uzavrel zmlu vu o v :oobchodnom prístupe k roamingu a z · rove ň by na zák ade tejto zmluvy ž za č a l
poskyto vať zákazníkom rístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Ú čnstník mal právo
na p kytovanie u e d ·~ ných roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelen á
spoločnosťou Orange, a na území člen s kých štátov Európskej únie doh odnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež
"Zmluva o AR") medzi Účastn íkom a APR. Pod mienkou je aktivovaná služba Roaming spo očno sti Ornnge na príslušnej SIM
karte Účastníka, s kutočno sť, že Účastníkovi nebolo spol čnosťou Orange prerušené posk tovanie služby Ro::im:ng na príslu šnej
SI M karte, Úča s tník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s prísl ;šnou Sl 1 kartou a sk utočnosť, ~ e Účastn í k služby
poskytovan é mu príslušnou Sl 4 kartou využíva v sieťach , ktoré sú predmetom zmluvy o AR s PR. Ú čast ník by bol v prípade
po dťa rvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromk oľvek momente , poki a ľ sú splnené vyššie uved ené
podmienky. V prípade uzavretia Zm uvy AR medzi Účastníkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní
nasledujúcich po uplynutí dňa, počas ktor : ho bola uzavretá Zmluva AR. V rípade, ak Úča tníkcvi re stane byť poskytovaná
služba Roamin g spoločno sťou Ora nge (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmiuva AR bez ďa lši e h o zanikne. V prípade,
- e Úča stník prenesie čís lo, v sú Í"losti s ktorým mu poskytuje AP roamin . ové služby, k inómu operátorovi, tento iný operátor
nie je povinný pod porovať roamin gové služby poskytované konkrétnym APR. Úča 5tník sv jim podpisom tohto zmluvného
dokume tu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvo iť sí alte rnatívneho p skytovatel'a roamingu a teda
o možno ti zvo.iť si oddelené roamingové služby poskytované altt:rn ativnymi po sk ytov a te ľmi roamingu.

1O. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník s ú časn e potvrdzuje, že pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingov ej tarify
obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roam ingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.

Podpis a

Číslo úča stníka: 0004538294
Kód predajného miesta: ID070DSP01
Poznámka: N_NORMA_251013
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Č íslo zmiuvy: A 7884497 Počet SIM kariet na zm luvu: 1
Meno a priezvisko predajcu: Ficov Da niela Telefón: 918340443
Názov predajného miesta: Alfacom spol. s r.o.

Dátum: 4. 8. 2014

Zmluva o poskytovan í verejných služie b
uzavretá podľa

44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi

spo ločn o;,ťou Orange Slovensko, a. s.
so sídlom ,letodova 8, 821 08 Brali lava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78 , IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Brati slava 1, oc ď e l : Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len "spoločnosť Orange")

a účastn ík o m (ďa ej len "účastník" alebo "Účastník"): Práv ická osoba
Meno, priezvisko, titu l / Obchodné meno/ Názov:

,1esto Zle.té Moravce
Trvalý pobyt/ Sidlo / Miesto podnikania (mesto I obec, ulica, popisné čí5 lo, PSČ, pošta):

1.Máj 2, Zlaté Moravce, 95301 Zlaté Moravce 1
Telefónne

číslo

(aj s predvol'bou):

Fax (aj s

E-maíl:

predvoľbou):

Máte uzatvo renú inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.?

áno
Číslo a p l atnosť OPI pa. u:

Štátne o čia nstvo:

SR
Rod né "islo /IČO:

IČ DPH I D I Č*:

00308G7
Spôsob platby:

Príkaz na úhrad u
štatutárny z· stupca:

Ing. Peter Lednár Cs
Rodné

Číslo a platnosť OP /pasu I preuk. povel. na pobyt:

čís l o:

Kontaktná osoba pre komun ík.i ciu a pre zasielanie IO kódu I hes iel v SMS alebo MM S (Men o, priezvisko, telefón):

Ing. Peter Lednár

-

') IČ DPH vYJ;" · úfc -trík, !lk mu IC DPH bolo prjjJlr,n , DiC vyplní učastník, ak mu n b Io pric ~: er-é IC DPH a zároveň n u bolo prirlctenó DIČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu:
Predmet zmluvy:
Telefonné

číslo

0915 796 260

Čís lo SIM karty

8942101 110116885542

Účastnícky program

Sova 5 eur

Služby

Bonusová služba: Prenos M esačného predplatného, Zľava z fakturácie, CUP,
, , Prístup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno)

esto Zlaté Moravce

Typ telefónu
Žíadam o nezverejnenie telefónn eh o čísl a
v zozname účast íkov

Číslo účastníka: 0004538294
Kód predajného miesta: 10070DSP01
Poznámka: N_NORMA_25·1013

no
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Úča stník označením položky "Sl'.1hlas udeľujem" súhlasí s tým, aby spoločnosť Orange a ňou písomne poverení sprostredkovatelia
spracl'.1vali jeho osobné údaje v rozsahu: pri elené telefónne čí sl o (príp. SN). meno, priezvisko, titul, adresa, fakturačná adresa,
označen ie poskytovaných slu"ieb, údaj a o využívaní, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových údajov, nLJ marketingové
účely, najmä pre úč e l y vývoja nových služi eb, vrátan e služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie
indivi d uóln11ch ponúk nových tovorov a služieb spol oč no sti Orange. Tento súhlas sa u r!P. ľuj .-, na dobu trvania zmluvných vzťahov
Úča;:.tníka so spoločnosťou Orange o obdobie 1 roku po ukonfoní posledn ého zmluvného vzťah u . Úča stni!< môže svoj sú hlas
kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastní k a o spracúvaní osobných údaj ov, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako ilj ďa lšie súvisiace
informácie sú uvedené v príslušných ustanoven iach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www .orange.sk.
0 Súhlas u de ľ uj e m
1. Potvrdzuj em prevzatie Sl 1 kariet

pod ľa

Zmluvy v

počt e

D Súhlas odmiet<i m
1 ks.

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Ora nge aktivovaním pridelenej S l l karty/ SIM kariet v Sieti bez
zbyto čn é ho odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení a k tiva čn é ho poplatku pod 'o platného Cenníka Úča stníkom, spravidla
do 24 hodín. Účastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokial' medzi Úča stníkom a Spoločnosťou Orange
nie je dohodnuté inak.
čl~ není podl'u účastn í ckych programov. Samostatne
sl'.1 uvedené ceny Služieb podľa toho, či sú používané v rámci pre dp at~mýc h minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec.
Tarifikácia je rculizovaná v minútach, sekundách alebo v iných j ednotkách v zmysl e informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku
sú uvedené aj: úd aje o bezplatn ých s uibách a o službách, za ktoré sa nepožaduj e zvl <lštna úhrada, údaj, ako si Účastník m62e
vyžiadať inform ácie o aktu álnych cenách služieb s poločnosti Orange a prípa dných zľavách z týchto cien, a výška servisných
poplatkov, ak také Orange ú čtuje. Cenu Iných slu2ieb, tj. služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti
Orange, určujú tretie 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.

3. Ceny Služieb a súvi siacich plnení sú uvedené v platnom Cenn íku v

4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spol očnosť Orange každém_u Účastníkovi, pričom jeho dÍžka nepresiahne tridsaťjeden za sebou
idúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkoví začne plynúť od dátumu vykonania prvého odp o čtu
poskytovaných Služieb a skončí sa uplynutím účastník ovi rid eleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie prirad ené
konkrétn emu Účastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobi e platnosti Zfl'.luvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne
sta noví inak. Spoločnosť Orange po skončení z účtovacieho obdobia priradeného Učastníkovi (v prípade, ak vykon á vyúčtov a nie
počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako
po skončení zúčtovacieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva
z príslušných právnych predpisov, (ďal ej vyúčtovací doklad a fa ~t úra " polu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuj e ceny poskytnutých
Služieb počas zúčtova cie ho obdobia vrátane súm zaplatených Učastn í. om ako zábezpeka alebo preddavok na cenu
za poskytnuté služby. Sp olo čno s ť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravid d ného vyúčtovania cien kedykoľvek poča s
zúčtovaci e ho obdobia vykon a ť vyúčtovanie ča s ti ceny alebo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých Úča stníkovi
alebo ním požadovaných alebo vykon a ť kedykoľve k počas zúčtovacieho obdobia vyúčtov.., nie pred d vku na cenu Služby alebo
Iných služieb poskytnutých Účastníkovi alebo ním požadovaných. ~enu služby Roaming , ktorú z tech nických príčin nebolo
možné vy ú čtovať po skončení zúčt ovacieho obdobia priradeného Učastník?vi, vyúčtuje S p oločnosť Orange dodatočne, spravidla
do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia priradeného Učastníkovi, v ktorom služba Roaming bola
poskytnutá. Účastník a spoločnosť Orange sa môžu dohodnúť na doručova ní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme
doručov a nia faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. Spo loč nosť Orange je oprávnená v ňou urč e ných
prípadoch aj bez predchádzajúcej dohody predkladať Ú č3stníkovi elektronickú faktúru, pokiaľ Účastník svojím preukázateľným
prejavom vôle neurčí inak. V prípade, že sa Účastník a spoločnosť Or nge dohodli na doručovaní elektronickej formy fa ktúry
a elektronickej forme doručovania faktúry, alebo v prípade doručovania elektronickej faktúry Účastníkovi na základe určenia
spo l očností Orange podľa predchádzajúcej vety, sa el~ktronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bola
odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu urč e nú Učastníkom pre doru čovanie elektronickej faktúry a ak taká nie
je z akýchkul'vek dôvodov k aispozícii, (ií) na posl ed nú známu emailovú adresu oznámenú s poločnosti Orange Úča s tníkom alebo
(iii) formou internet?vej linky cez SMS, M 1S alebo ·ným elektronickým spôsobom na telefónne číslo Účastní ka, po zadJní ktorej
na internete bude Učastníkovi sprístupnená faktú m. E-mailová adresa a telefónne čís !o sa popri adrese na doručova nie
písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie fa ktúr a písomn?stí v zmysle Všeobecných podmi enok.
V prípade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, k orá poskytuje Učastníkovi svoje slu1.by alebo tovary,
je spoločno sť Orange oprá';'nená na svojej faktúre účtova ť ti ež cenu, ktorú je Uča stník povinný platiť takémuto tretiemu subjektu,
pričom v takom prípade je Učastník povinný platiť dotknutú cenu tre!ej osobe prostredníctvom spoločnosti Orange a vyúčtova nie
tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Ora nge a do ručenej Uča stníkovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti
Úča stníkovi.
5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuj e zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej
Účastník získa (kúpou, náj mom, výpožičkou alebo na základe in ého právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho
využívania v inej sieti, ako je Sieť _spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť I SIM-lock) počas doby stanovenej
v Pokynoch spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený požiad ať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť
spoločnosti Orange až po uplynutí stanoven ej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Účastník
prehlasuje, že sa oboznámil s hore uvedenými skutočno sťami, a s ich vedomím ku~uje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo
na dobúda Zariadenie do svojej dispozi č nej sféry na základe iného právneho titulu. Uča stníkovi nevznikajú z hore uvedených
dôvodov žiadne právne nároky voči spo o čnosti Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo rekl a movať vyššie uvedené skutočnosti
na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty
za Zariadenie, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej
sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariad e ~ie), alebo akékol'vek iné právne nároky. Účastník
zároveň 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

Strana
2/3

1: 1 ~1111~11'. ~ llľllll III
A7884497

podla t(lh to článku a mimo predajnej siete s poločn os! i Orange, pov žuje sa takéto konanie za neodborny zásah do Zariadenia
v rozpore s týmto{, ánkom , ktorého n: sledkom môže byť vznik vady na Zaria dení, za ktorú s pol o č sť Or.in e nebude n i es ť
žiadnu zodpoved nos ť.

6 . Táto Zmluva sa uzatvára na dobu n eu rčitú, p ki aľ v dodatku k nej ale bo v inej doho e medzi Úča stník ma Podnikom ie
je dohodnuté inak. V prípad , uk Úča~ nik uzatvoril k tej o Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neodd eliteľnú sú časť, tento maže
obs a hov a ť minimálne podmienky používania Sl1Jžby (n&pr. dobu viazanosti, pov inno sť po celú dobu p J~ tnosti dodatku k Zmluve
mať aktivovaný určitý konkrétny variant úča stníck eh o programu alebo účastnícky program s m e sačným popl tkom, ktorý
neklesne pod určitú výšku, a tď . ).
7. V pri ade, ak vyjadril Účastník svoj súhlas ozna če ním položky "Súhlas ím s dohodou" uvedenej nižši e v tomto tod e a pod pisom
tohto Doda ku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stran ami vzniknú zo vzdjomných zmluvných vzťahov
exist júcich, <:ko aj zo zm úv uzavretých me zi nimi v budúcn osti (to zn. všetky zmluvné vz ťc:i hy vzniknuté na základe Zmluvy
a k nej vy otovcných dod atkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o l atnosť, výklad a zánik tej to Zmluvy), sa rozhodnú
v rozhodcovskom konaní pr .d stúlym rozhodcovským súdom , ktorý bud e vybraný žal bcom zo zoznamu s á'ych
rozhodcovských súdov vedeného 'inisterstvom spravodli osti Slovenskej repub liky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť
sa s návrhom na z a čatie kon ania na príslušný všeobecný súd ovenskej republiky po dľa ziikon a č . 99/1 91;;3 Zb. Obči a ns ky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že uko n č eni e platnosti Zmluvy alebo dodatku k nc·j sa netýka
ustanovení toho odu, ktoré budú trva · aj po uko !lče n í platnosti Zmluvy alebo dod atku k nej.

0 Súhlasím s dohodou

O Nesúhlasím s dohodou

s ú časťou zmluvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejr ých
elektronických k omun i kačných s u2ieb prostre níctvom verejnej mobilnej siete spoločn ost i Ornnge Slovensko, a. s„ Cenn ík
služieb a Príloha k zmluve o p sky ovani ver'-jných služieb s názvom "Súhlasy". Zmluva je vyh otovená dvojmo , jedno
vyhotovenie pre úča stníka a jedno pre spol oč nosť Orange Slovensko, a. s.

8. Neoddeliternou

9.

Spoločnosť

Oran ge týmto v súlade s ustanoveniami N. riadenia Európskeho parlamen'u a Rady Európskej ún i ~ č. 531 /2012

Účastní ka inform uj e, l.e od 1. 7. 2014 by v prípa de , a k by exi. tov<il alternatívny poskytovateľ roamin gu (ďa iej ťež "APR"), ktorý

so spoločnosťou Orange uzavrr:I zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a z árove ň by na základe tejto zmluvy už za č a l
poskytovať zákazníkom prístup k re gulovaným hlasovým , SMS a dá ovým roaming ovým službá m, Účastn í k mal právo
na poskytovanie u edených roamingových slu žieb týmto APR, a to prostredníctvom Sl karty, ktorá mu bola pridelená
spoločnosťou Or, nge, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roa rningu (ďa lej tiež
"Zmluva o AR") medzi Úča stn íkom a /\PR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spo očnosti Orange na príslu " nej SJM
karte Účastník;; , skutočnosť, že Úča tníkovi nebolo poločnosťou Orange prerušené poskytovanie s užby Rcaming na prísl ' nej
S IM karte, Účastník uzavr J s APR Zmluvu o ;\ R v súvislosti s prísJu:;nou SIM kartou a skutočnosť, že Ú častník služby
poskytované mu príslušnou SIM kartou využíva v s i eťach, ktoré sú predmetom zmluvy o A s AP . Účastník by bol v prípade
pod ľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k A P~ bezplatne a v ktoromko ľvek momente, p kial' sú spl noné vyššie uvedené
podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Uča stníkom a APR sa uskutoční pre~h od k APR do troch racovných dni
na Jedujúcich po uplynutí dňa, po č · s ktorého bola uz vrelá Zmluva AR. V prípade, ak Učastn ikovi prestane byť poskytovaná
služba Roaming spoločnosťou Oran. e (vrátane prerušenia jej poskytovania) , Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V pr'pade,
že Úča stník prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roa mingov~ služby, k inému operátorovi, tento iný operátor
nie je povinný podporovať roamin gov · služby poskytované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zml vn ·ho
dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvoliť si altern atívneho pos kytovate ľa roamingu a teda
o možnos i zvoliť " Í oddelené roami n ové služby poskytované il ternatívnymi poskytov -.. teľmi roamingu.

1 O. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník s ú čas ne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal ·plné informácie o platných r amingových popl d koch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
inform · ciu o všetkých plntn ·ch roami ngových poplaHwch získa účastník na strirnke www.orange.sk.
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P<2 tka, podpis

PRÍLOHA K Z ALUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - SÚHLASY
č . zmluvy: A 788 .497
D ·tum: 4. 8. 2014
uzatvorená med zi poskytov tel'om verejných elektronických komunikačnyc h sl žieb a ú č · stníkom
Účastník:
Priezvisko a meno I Obchodné meno

Mesto Zlaté Moravce

Účastníc k e číslo

0004538294

A dresa

1.Mája 2, Zlaté Moravce, 95301, SR

Rodné čís lo/ IČO

00308676

IČ DPH I DIČ

Štatutárny zástupca/ Splnomocn ná
osoba (Meno, priezvi sko)

Ing. Peter Lednár Cs

Poskytov a te ľ verejných elektronický ch komunikačných služieb:

Or nge Slovensko, a. s.
o sídlom Metodova 8, 82 1 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78 , IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.o!: Sa, vložka čísl o 1142/B
(ďa lej len "spoločnosť Orange Slovensko")

1) V prípade, ak Účastník v Zmluv~ v časti Pred met zmluvy pre jednotlivé telefónne čísla súhlasil so zverejn ením s ojich osobných
údajov v telefónnom zozname, Učastník týmto urč je, že v telefónnom zozn ame majú byť zverejn ené jeho údaje v nasledovnom
rozsahu:
0

Telefónne číslo, titul meno a priezvisko , ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, príp dne názov, ak ide o fyzickú
osobu podnikate ľa alebo právnickú osobu .

O Tel efónne
osobu

číslo,

titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú
alebo ··ávnickú osobu, adr sa.

podnikateľa

2) Ď al ej Účastník označením položky "Súhlas udel'ujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobnych údajov v rozsahu: meno, priezvisko,
titul , adresa, telefónne číslo a adresa elektron ickej pošty, ako aj údajov uvedených v predchádza·úcom bode, ak ich účastnik
poskytol, tretím stranám pre účely zasielania komerčnych ponúk produktov a služieb tretích strán Úča s tníkovi .

O Súhlas

udeľujem

0 Súhl s odmietam

3) Súhlasy uvedené vyššie sa ud eľujú na dobu ti:vania zmluvnych vzťahov Účastníka so spoločnosťou Ora nge a obdobie 1 roku
po ukončení posledného zml vného vzťahu . Učastník môže vyššieuvedené sú hlasy kedykoľvek odvo lať. Poučenie Účastníka
o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných
ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.ornnge.sk.
Zf:"Ó~Ová pmdaj~a

~~~_,
· ~·;k· · · · · · ···· · · · · · · · ·
cátum , phciatka, pt>'lpis

( !Ii • .: "I Slovris~ '

ľ·.'~t

Tel.:

, a. s.

-Java 8 . .:. 21 [, 1 Brat '\1.l't 'l, Slovew, .ti rt.~ .u bJ: :o
t ~J GS 9 '.'.-; ~ .
faic : +.421 2 5B~ 1 E951 , \ • .w:.c ra r:ge . ~ ll.

1.::0: 356 97 270, ;.;Ie> ::- 120 3 1 05 7P. 1"'; DPH: SK 20 20 31 ľ'i t a
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Daniela Ficova
sp lačno sť Orange Slovensko, a. s.
dátum, p e čia tk a, podpis

•

Žiadosť o prenesenie čís l a I Zmluva o prenose čí sla
IO žiadosti: M1345318580SK
Dátum: 4. 8. 201 4
Ži a dateľ:
Priezvisko a men o I Obch odné meno

Mesto Zlaté Moravce

A dresa

1. ~,

ája 2, 95301, Zlaté Moravce

00308676

odné č is lo / I ČO
Čís l o OPI P• su

0915796260

Prenášané TČ (h lasové)
Prenášané TČ (faxové)
Prenášané TČ (dátové)
T Č existuj úceho prip oj enia

Vyh lásenia kon júc ej osoby:

0

Vyh.asuj c m, že som oprávnený/á podpísať túto žiadosť I zmluvu o prenose či - Ja v mene Žiad a teľa v zmysle · d jov v OR SR.

O Vyhlasujem, že som opr:ívnený/á pod pí sať túto žia dosť I zmluvu o prenos číc Ja v mene Žiadate ľa na základe plnej r. oci.
Prijím aj úci podnik:

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

Odovzdávajúci podnik:

s ,ov;:ik Telc k m, a.s - T -Mob1le

Deň a predpokladaný časový rámec pre prenesenie čí-Ja (pre dpokladaný č a sový rám ec aktivácie služieb v sieti
prijím ajúceho podn iku):

Predpokladaný čas ový rám ec:

D e ň:

Podr,is ž•ad

teľa

Daniela Ficova
za Orange Slovi-ncko, a.s

Súhlas so spracúvaním údajov:
Ži a dateľ tým o udeľuje súhl s prijímaj )cemu a odovzdáv, j JC mu pod ni:.:u na (i) spracúvanie osobných údajov a iných pod ta tných
úd a; ov na prenesenie čísla, ktorého pren esenie je prcdm _tom tejto žiadosti, (ďalej len "číslo") a na (ii) vzájomnú výmenu týchto
údajov medzi prijímajúcim _a odovzd ávajúcim podnikom, a to všetko za účelom over nia_ a prenesenia čísla a za účelom založeni a
zmluvného vzťa hu medzi Ziadateľom a prijím ajúcim podnikom. Súhlas na spracúvanie Ziadat eľ ud e ľuj e na dobu do skončenia
procesu pren esenia čísla; prijímajúci a odovzdáva·úci podnik je však o rávnený spracúvať uvedené údaje aj po skončení procesu
prenesenia čísl a, a to v prípade, ak je to nevyhnutné pre úče ly vyúčtovan ia úhrad, evidencie a vymáhunía pohľad á vok , vybavenia

podaní, ako aj v prípade pln nia iných povinností uložených legislatívou (ďalej len "doba spracúvania"). Žiad· teľ je oprávn ený ten o
súhlas na spra cúvanie úd ajov kedykoľvek odvolať u prijím ajúceho podniku v písomnej forme . Takéto o v lanie súhlasu sa stáva
účinným až po uplynutí doby spracúvania.

Orange
ľ\~ t

~Jo.

:riskc-, a. s.
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Žiadosť o prenesenie čís l a I Zmluva o prenose čís l a
IO žiado ti: M1345318580SK
Dát um : 4. 8. 2014
TC' pol'ča ny , dň <i

4. 8. 20 14
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. . . .. „ ....... „ .... „ ... ....... .. ...... „

Podp;s žiad ate ľa

Žia osť o:

0

Prenesenie jedného čísla ....... ......... .

D

Pren esenie skupinových čísel .. . „

......... „.

1. Týmto žiad m o prenesenie ·ažd ého čísla, ktoré je uvedené v tejto ži dosti (m imo telefónneho čísl a pri ojenia, ktoré
je poskytované v sieti rijímajúceho podniku), od odovzdávJjúceho podniku . rijíma"úcemu podniku.
2. Neoddelite ľnou súča sťou tejto žiadosti sú Podmienky preno ·it l'nosti čísla Orange Slovensko, a. s. - pri" ímajúci podr ik a
podpisom tejto žiadosti ·jé dateľ vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, ak je redm etom žiadosti pre nesenie
kupinových čísel, n e od d eliteľnou súča sťou tejto žiadosti je prílo
č. 1 so zozn amom ďa! ich čís el , ktoré sú predmetom
žiadosti.
3. Žiad ateľ berie na vedomie, že prijímajúci podnik má vl astné portfólio a odmienky poskytovania služi eb, a teda že služby, ktoré
využíval u odovzdávaj tkeho podniku emusia ko re špondovať a byť poskytov ané aj prij íma" · cim podnikom.
4. L iadatcf be ľi<.; na vedomie, že podpisom tejto žiadosti sa nezbavuje povinnosti zaplatiť vš tky svoje záva .ky voči
od ovzd • vaj k emu podniku.
5.

v príp, de , i e v záhl aví tejto žindosti je uveden~ pre.

· ša 1~ c telefónne č í s lo pou2ívané v sieti odov.ldavajú ceho podniku
na oskytov CJnie hlasovej služby (Prenášané TC (hlasc:v.:. )) súčasn e tel t'fónne číslo používan · v sieti o do vzd ávajč•ce h o
podni ·u na po; kytovani' fa xovej služby (Prenášané TC (faxové)) a dáta é čí s lo použ ívan:, v si ti odovzdáv, júceho podniku
alebo oi< rem telefónneho čísla pou.'.ívaného na hlasovú službu len dátové č ís lo alebo le;n t lefónne čí Io pou žívané na faxovú
, lužbu a/ alebo je v rílohe č. 1 v tom is'om riadku v druhom, 'reťom a piatom stípci ta b uľky (stÍpce s názvJ mi Prenášané
hla, ové telefónn e čís lo, Faxové telefón ne číslo a Dátové číslo) uvedené telefónne číslo používané v sieti odovzdávaj1keho
podniku na poskytovanie hlasovej lužby a súčasne aj telefónne čí Io poul ívan é v _ieti odovzdóvajúceho podni ku
na poskytovanie faxovej služby a súča sne aj dá'ové číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku lebo je v tom istom
ľia dk u tabuľky okrem telefón eho čísla používaného na hl savú službu uvedené len d"'tové čislo · "ebo len telefónne číslo
používané na faxovú službu, platí, že žiad ate!' žiada o renesenie týchto čísel s tým, :L prijímajúci podn ik zri adi pre užívanie
týchto r renáša ných čisel j edno pripojenie, prostredníctvom ktorého sa bude poskyto a ť tak hlasová služba (s priradeným
preneseným hlasovým tel efón 1ym číslom) ako aj faxová slul ba s prirade ým preneseným faxovým telefónnym číslom
(ak je na príslušnom mieste '" iadosti uvedené faxové telefónne číslo) a I alebo služby spojené s dátovým číslom s priradeným
preneseným dátovým číslom (ak je na príslušnom mieste žiadosti uved ená dá ové čís lo ) .
V prípade, že v záhlaví tejto žiadosti n·e j~ uvedené prenášané te efónne č íslo používane na poskytovanie hlasovej služby v sieti
odovzdávajúceho pod niku (Prenášané TC (hlasové)), ~Ie je tam uvedené telefónne číslo pou ívan é v sieti odovzdávajúceho
podniku na poskytovanie faxovej služby (Prenášané TC (faxové)) alebo dátové číslo používané v sietí odovzd ·vajúceho podniku
alebo obidve tieto čísl a (tj. faxové aj dátové) a súčasne je tam _uvedené telefónn e číslo prid lené ž iadateľovi v sietí prijímajúceho
podniku na užívanie hlasovej služb~ (kolónka s oz~ačením "TC existujúceho pripojenia") a I alebo j e v prílohe č. 1 v tom istom
riadku v treťom, štvrtom a piat m s lpcí tabu ľky (st!pce s názvami Faxové telefónne číslo, Telefónne čísl o existujúceho pripojenia
a Dátové čís lo ) uvedené telefónne čís lo používan é v sieti odovzdávajúceho pod niku na poskytovanie faxovej služby alebo
d "tové čí sl o používané v sieti odovzdáv" j úceho podniku a ebo obidve tieto čísla (tj. faxové aj dátové), ako aj te:lefónne číslo
priradené existujúcemu pripojeniu v sieti prijímajúceho podniku pridelenému žiadateľovi na poskytovanie hlasovej služby
a zároveň v tom istom ri adku nie je uvedené žiadne telefónne číslo používané na poskytovanie hla ovej služby v sieti
odovzdávajúceho podniku (stípec s názvom Prenášané hlasové telefónne číslo), platí, že "iadatel' žiada o prenesenie čisla
dosiaľ použivaného na poskytovanie faxovej služby (ak je na príslušnom mieste žiadosti uved ené) a o jeho priradenie za účelom
využívania na faxovú službu k existujúcemu pripojeniu pridelenému žiadat e ľovi v sieti prijímacieho podniku (uvedenému
na príslušnom mieste žiadostí tj . v kolónke záhlavia tejto žiadosti s n · zvom "TČ existujúceho pripojenia" alebo vo štvrtom stípci
toho istého riadku prílohy č . 1) alebo o prenesenie dátového čí s la používaného dosi a ľ v si eti odovzdávajúceho podniku
(nk je na príslušnom mieste žiados ti uvedené) a o jeho priradenie za úče lom využívania služieb dátového čísla k existujúcemu
pripojeniu pridelenému žiad ateľovi (uveden ému .na.príslušnom mieste žiadosti tj. v kolónke záhlavia tejto žiadosti s názvom
"TČ existuj úceho pripojenia" lebo vo štvrtom st!pc1 toho istého riadku prílohy č. 1) alebo o prenesenie obidvoch teda dátového

Or ? ,..·~~ Slovensko, a. s.
, 1...,A.! .va 8 . .; 21 · ~ -·· t • ·n. a. Sloven„u r•. ; · ·bi.1..a
Tel.: 0905 905 '15, 1 •t.· +421 2 5 ' 51 5851, ""M 'W 1.lr'je.S/\.
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Žiadosť o pren esenie č ísla I Zml uva o prenose čís l a
IO žiadosti: M1345318580SK
Dátum: 4. 8. 2014
j ax vého čísla (ak sú na príslušných mi estach ži ados i uvedené obidve) a ich p1iradenie k existuj úcemu pripojen'u
pridelenému ž iadateľ9vi v sieti prijímacieho podni ku (uvedenému n_a príslušnom miesL žiadosti tj. v kolúnke záhlavia tejto
žia osti s názvom "TC existujúceho pripoj enia" al ebo vo štvrtom stlpci toho istéh riadku prílohy č. 1 ), pričom prostredníctvom
tohto existujúceho pripojenia sa po rw esení faxového čísla má užívať tak hla sová služba (v sú časn o sti priradené telefónne
č íslo ) ako aj faxová slu "ba (prenášané čí s lo), o pren esení dátového čísla sa maj' prostredníctvom tohto existujúceho
pripojenia užívať tak služby dátového čí sla ako aj hlasová služba a v prípade pren esenia faxového aj dótového čísla sa majú
p ·ostredníctvom tohto existujúceho pripojenia užívať tak hlnsová ako aj faxová služba ako ~j služby dátového čísla. V prípad e,
že ;ev ži adosti uvedené len prenášané tolefónne č"s l o používané v sieti odovzdávajúceho podniku na poskytova ie hlasovej
služby, vykoná sa pw nos telefónneho čísla v zmysle ostatných ustanovení tej to žiadosti mimo pred chád zajúcich usta oven í
tohto bodu.
Poki a ľ sú údaje v kolónkach záhlavia s označe n iC1m i "Pren ášané TČ (hlasové)", "Pren ťl ša né TČ (faxové)", "TČ existujúceho
pripojenia" a "Prenášané TČ (dátové)" alebo nie torý riadok v tabuľke v príloh e č. 1 tejto žiadosti v stípcoch označených ko
"Pren ášané hlasové t efónn e číslo", "F<Jxové tel efónne č ís lo" , "Tel efón ne čí s lo exi stujúceho pripojenia" a "Dátové tel efón ne
č í -Io" vyplnené inak ako spôsobom uvedeným v predchádzajúcich vetéch toh o bodu žiadosti, táto ž iad o sť je v časti týkajúcej
sa pr ' nosu čísel uvedených v záhlaví (a ú tieto nesprávne vyplnen é) alebo v takto nes rávne vyplnenom riadku tabuľky
v príl ohe č. 1 neplatná.
T o poľč:m y, dňa

4 . 8. 2014

/-;-;:? ~

~-· · · · · · · · · · · · · ·
Pcdpi

žia d a teľa

Dohoda o pre nes ení hlasového čísla na už existujúce pripoj enie v si eti prij ím ajú ceho pod niku

1. Žiadate·· a prijímajúci por! ik (ďalej v tejto dohode tiež ako "Stra ny") s;:; dohod li, že

0 číslo uvedené v záhlaví tejto 2i dosti v kolónke označen ej popisom "Prenášané TČ (hlasové)" (ďalej v tejto doh ode tiež

ako "Prenášané číslo") bude prenesen é na v čase podpisu tejto dohody existujúce pripojenie alebo pri pojenie, ktoré
sa má na základe platnej zm luvy o poskytovaní verejných služieb z ricidiť, avšak už mu bolo prid elené telefónne č i Io,
(toto pripojenie je prid elené Ži datel'ovi) k sieti prijímajúceho podniku (prostredníctvom toh to pripojenia je I po zriadení bude
možné poskytovať verejnú telefó0nu slul bu) s priradeným tel efónn ym č ísl om, ktoré je uvedené v záhlaví tejto ži3 dosti
v kolónke ozna čenej popisom "TC existujúceho pripojenia" (ďalej v tejto dohode tiež "Pôvodné číslo").

D j_dnotlivé čisla uvedené v stÍpci s popisom "Prenašané hlasové tel fónne číslo" ta buľky uvedenej v Príl ohe č. 1 tejto Ži adosti
o prenesenie čísla (ďalej v tejto dohode tiež ako "Prenášané číslo" - touto legislatívnou skratkou sa rozumie tak každé jedno
z číse l renášnných na existujúce pripojenie ako aj všetky takto prenášané čísla spolu, pokiaľ z kontextu nevyplýva,
že s ustanoven·e vzťahuje len na jeden z týchto významov predmetnej legislatívnej skratky) budú prenesené na v čase
podpisu tejto dohody exís ujúce pripojenia k sieti prijímajúceho pod niku _? lebo pripojenia k sieti prijímajúceho podniku, ktorých
zriadenie bolo dohodnuté v zmluve o poskytovaní verejných služieb so Zi a dat e ľom , pričom týmto pripojeniam už bol i
pridelené tel efónne čísla, (tieto pripojenia sú pridelené Ži adateľovi a prostredníctvom týchto pripojení je I po zriadení bude
možn 6 posky ovať verejnú telefónnu službu) s priradenými tel_efónnymi číslami uved enými v st pci s popisom "Telefónne číslo
existujúceho pripojenia" ta buľky .uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Ziadosti o prenesenie čísla, pričom príslušné Pren ášané číslo
uvedené v konkrétnom ri adku stlpca s popi om "Prenášané hlasové telefónne číslo " ta buľky s prenesie na to existujúce
(resp. v budúcnosti zriadené) pripojenie, ktorému bolo priradené telefónne číslo uvedené v tom istom riadku stípca s opisom
"Telefónne číslo existujúceho pripojenia" t a buľky (ďa lej v tejto dohode tiež "Pôvodné číslo" - touto legislatívn ou skratkou sa
ro· umie tak každé jedno z čísol priradených existuj úcim pripojeniam, na ktoré sa má pr e niesť Prenášané číslo, ako aj všetky
č ísla priradené existujúcim pripojeniam spolu , pokiaľ z kontextu nevyplýva, že sa ustanovenie vzťa huje 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 Prenášaného čísla zriadiť pripojenie s Pôvodným číslom, a (ii) jeho prostredníctvom sa poskytuje
resp. po zriadení má poskytovať Žiadateľovi verejná t lefónna slu " ba, pričom foto dve podmienky sú súčasne splnené počas
cel ej doby vymedzen ej okamihom doručenia tejto žiadosti prijímajúcemu podniku a okamihom ukonče nia prenosu čísla.

C r ' a S lovf'"'. "«o. a . s.
i\' et ·ovu 8, '"'21 ·Br"' :i ·'· " Io„ 1 .,árnp•.b' ·~
T•t: f 'rCS !ľJS: J:'.i, fax: +4 :. 1 2 .::.'351 >:"lt".:í 1, W'{fiw.ora Je.sk
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Ži ad osť o preneseni e čís l a I Zmluva o prenose čísla
ID žiadosti: M1345318580SK
Dátum : 4. 8. 2014
ú č e l om u edeným v pre dchádzajúcej Vt te sa v oka1iihu uko nče n ia prenesenia Prnn ášaného čí sla
de iure vykonajú nasl edovné úkony (v prípade posudzovania akejkoi'vek právnej skutočností spojenej s obsahom tejto dohody
sa predpoklad á, že úkony uve ené v písmenách a) až c) tohto bodu časo vo prebehli v nasledujúcom porad í: najprv úkon podl'a
p ís. a) potom s úč as ne úkony pod ľa pís. b) a ako posledný úkon podl'a písm ena c) tohto bodu):

3. Strany sa dohodli, že z

a) vytvorí s3 nové pripojen·e k sieti prijím3júceho podniku, ktorému sa v dôsledku pren esenia čísl a prirad í Prenášané číslo.
b) vykon ajú sa dve zmeny telefónnych číse l : i) pripojeniu k si eti, ku ktorému bolo prira dené Pôvodné čís l o, sa prira ďuj e
Prenášané číslo a ii) novému pripojeniu k sieti ktoré sa vytvorilo po d ľ a písmena a) tohto bodu sa priradí Pôvod né čí s l o.
c) zruší sa novozriadené pripojE:nie (zriad ené podl'a písmen a a) tohto bodu), ku ktorému v dôsledku zmeny čí s el p o dľa písmena
b) je prirad ené Pôvodn é číslo.
4. Strany sa dohodli, že úkony uvedené v bode 3 tejto dohody nemusia prebeh r. (1 ť v skutočno st i ale predpoklade\ sa, že preb<:)hli
v p oradí podľa bodu 3 tejto dohody, p o ki a ľ je k okamihu ukončenia pren esenia ~ren á šan l h o čí s la je toto číslo prenesené
do siete prijímajúceho podniku n je ri mdené k pripojeniu pricelanému u:. skôr Zi datelovi, ku ktorému bolo pred uko n č en í m
prenesenia čísla priradené Pôvodné čí sl o .
5. V prípade, že pri pojenie, ku ktorému je v ok<1 mihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné číslo, v dôsledku prenosu
Pôvodn .:ho čísla do siete iného operátora alebo z iného dôvodu do okamihu uko nč e n i a prenesenia čísla zanikne alebo zanikne
posk tovanie verejn ej telefónnej služby prostredníctvom predm etného pripojenia, prenesenie čí s la na existujúce pripojenie
sa neu s kutoční, avšak u sk utoční sa štandardné prenesenie Prenášaného čísl a do siete prij irnajúceho pod niku, p rič o m prijímajúci
podnik môže vy užiť na zriadenie nového pripojenia pre štandardné pre nesenie čísla predtým existujú ce pripojenie, ku ktorému
bolo v okamihu podpisu te;!o dohody priradené Pôvodné číslo.
6. Pre prípad, že boli Žiadate ľom alebo spoločne Ži adateľom a prijímajúcim podnikom v súvislosti s pripojením, ktor~rn u
je v okamihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné čís l o, vykon ané v ča s e pred ukonče n ím prenesenia čísl a podľa tejto
dohody také právne úkony (mimo tejto ž'adosti, ktorej súčasťou je aj táto do' ,od a), na základe ktorých sa má na pred metnom
pripojení poča s procesu prenesenia čísla alebo po j eho uko nčení zmeniť právny <1iebo skutkový stav (napr. ži ud o sť o aktiváciu
doplnkovej služby alebo o zmenu účastníck l"h o programu), sa Strany dohodli, že vzh ľa dom na tech nickú náročno~r zladeni 21
procesu prenesenia č í s la pod ľa tejto dohody s implementáciou zmi en dohodnutých vyššie v tejto vete uvedenými právnymi
úkonmi sa nebude považovR ť Zil porušenie povinností prijímajúceho podniku, ak zmeny dohodnuté predmetnými právnymi
úkon mi m'mo túto ž i a do sť nebudú vykonané vôbec al ebo nebudú vykonané vč as a riadne.
7. V prípade prenesenia telefónn eho čísla podľa tejto dohody zostávajú právn e vzťahy týkajúce sa pripojenia, ku ktorému
je v okamihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné č í sl o, a ku ktorému bude v dôsledku úkonov po d ľa teito dohody
po ukončení prenesenia čísl a priradené Prenášané číslo , nedotknuté, pok iaľ je to.aplikovat e ľné a poki a ľ nie je sta novené
na inom mieste tejto dohody alebo v inej dohode medzi prijj majúcim podnikom a Ziadatel'om inak (t.j. v prípade,
že sa k uvedenému pripojeniu viažu akékoľvek povinnosti Zi adatel'a napr. povinnost z otrvať v užívaní stanovených služieb
prostredníctvom uvedeného pripojenia v dohodnutom rozsahu a/alebo štruktúre, je Zi a d a teľ povinný p l niť predmetné povinn osti
aj po ukončení prenesenia čísla).
8. V prípade, žo sa Žiadate!' a prijímajúci podnik dohodli v tejto dohode o prenesení čísla dosiaľ používaného na poskytovanie
faxov ej služby a/ alebo o prenesení čísl a dosial' používaného ako dátové číslo na už existujúce pripojenie v sie!i prijím ajúceho
podniku využívané na poskytovanie hlasovej telefónn ej 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 dátového čísla na pripojení, ku ktorému je v o;(amihu podpisu tejto dohody priradené
Pôvodné číslo , a na priradení Pre nášaného čís l a tomuto istému pr'pojeniu pre úče l y užívania Faxovej služby a/ alebo služieb
dá tového čísla. V prípad e po d ľ a tohto bodu Prenášané číslo bude priradené pripojeniu, ku ktor ·mu je v okamihu podpisu
priradené Pôvodné číslo, s úča sne s Pôvodným čísl o m (popri Pôvodnom č í sl e), ktoré sa bude aj n a ďalej vyu ž ívať pre úče l y
užívania hlasovej telefónn ej služby. Pôvod né číslo súč a sne zostáva v prípade podľa tohto bodu identifikátorom pripojenia (SN)
v systémoch prijímajúceho podniku a v prípade komunikácie alebo právnych úkonov bude n a ďa l ej ozn a čova ť dané pripojenie.
Top oľčany, dňa

4. 8. 2014

. „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ •. „ „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ „ „ „ „ . .

Daniela Ficova
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Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čísla
IO žiadosti : M1345318580SK
Dátum: 4. 8. 2014
Doho da o dlhšej leh ote ukonč nia prenese nia č ísl a
Žia dateľ a spol očnosť Orange Slovensko, a. s. ako prijímajúci podnik sa v súlad e s ust· novením poslednej vety§ 6 od se ku 1

Opatrenia Telekomun i k ačného úradu SR č . 0-22/2011 dohodli na dlhšej lehote k onč enia preneseni a č'sla. Pok i a ľ nenastane
žia na s kutočno s ť, ktorá má v zmysle platných próvnych predpisov za núsledok zasta venie proc - su prenesení čí s la , prr:n ser.ie
čísla pod ľa tejto Žiadosti bude ukonču n é dňa 1 'I . 8.2014
časový rómec renesenía čísla 00 - 6·00

Podpis

ži ~da te:a

,/
1I

Daniela Ficova

w

Orange

S l ~ve ll ~k o,

a.s

Z áloh a t elefónnych čJsel (len v prípade, ak je táto_doplnková sl užba pos kytovaná v súvislosti so s lužbou, ktorú
má prijímací podnik Ziadate ľovi na základe tejto Ziadosti poskytovať)
Týmto žiadam o poskytnutie slu ' by záloha telefónn ych čísel. Zárov ň žiadam o zaslanie údajov zo SI M karty na e-mailovú
adre su:
B ~ri e m na vedomie, ie v prípad _, k som po:Liadal aj o zas.anie údajov na e-mailovú adresu, prijímajúci podnik nezodpov > d~ za
stratu týchto údajov, za ich poškodenie alebo ich získaní ' treťou osobou mimo informačných systémov prijímajúceho pod iku.

T

p oľč

ny,

dňa

4. 8. 2014

~~~
Podpis l iadatel'a

Vyhl ásenie prijím j úceho pod niku:
Pr'j ímajúci podnik týmto potvrdzuje, že všetky o obné údi;:je týkajúce sa Žiadate!' uvedené v tejto Ži adosti sú podložené
alebo obdobnými dokladmi poskyt utými Zi a d a te ľom. Prijímajúci podn: k p9tvrdzuje, ·e údaje ním posky tn u ť
odovzdávajúcemu podniku v elektronickej forme sú iden ické s údajmi uvedenými v tejto Ziadosti. V prípade rozdielností medzi
údajmi Ži a d a teľa uvedenými v tejto Žiadosti a údajm i Žiadateľa oznómenými prijímajúcemu podniku z evidencie odovzdávajúceho
pod1 iku prijímajúci podnik vyhlasuje, že dôvod pre takúto rozd ie lnosť overil a táto rozdielnosť tak, ako je uvedená v tejto žiadosti,
je podložená identifikačnými alebo inými dokladmi poskytnutými Žiadatel'om.
iden ti fi kač n ým i

Topoľčany, dňa

4. 8. 2014

Daniela Fico a
~a
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Ži a d osť o prenesenie čís l a I Zmluva o prenose čísla
IO žiado ti: ti 1345318580SK
Dátum: 4. 8. 2014
Info rm ácie o p redaj nom mieste:
Názov p red jn ého mi es ta:
1

J\lfacom spol. s r.o.
Me no a priezvisko predajcu, ktorý overil

~~~~rO;~~~testa:

totofo osť účastníka:

91 8340443
Fax:

Daniela Ficova

G ...... ·1~ I Nensk "' , a.s.
Metod. va B, 02 1 :'<~ &. : '.-.-a, Slo\-er '1 ľotf.-•Jbl i•..:t
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