
Žiadosť o prenesenie č ís l a I Zmluva o prenose čís l a 

IO žiadostí: M1345319890SK 

Dátum: 4. . 201 4 

Ži a date ľ: 

Priezvisko a meno I Obchodné meno J Mesto Zlaté Moravce 
• 

Ad rosa 1.Mája 2, 95301, Zlaté oravce 

Rodné číslo / IČO 00308676 . 
Čí o Jo OPI p ilsU 

Prc nášoné TČ (h lasové) 0905970333 

Prenáš uné TČ (filxové) 

Prenáš;rné TČ (dátové) 

TČ existujúceho pripojenia 

Vyh lásenia konajúcej o oby: 

0 Vyhlasujem, že som oprávnený/á podpis ť túto ži<:1do"'ť I zmluvu o prenose čísla v mene Žiadateľa v zmysle údajov v OR SR. 

O Vyhlasujem, že som oprávnený/á podpísať tl'.1to žiado c ť / zm.uvu o prenose čís l ' v mene Žia cJr. eľa na základe plnej moci . 

Prij ímajúci podnik: 

Odovzdávaj úci podnik: 

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

Slovak Telck m, a s - T- o 1le 

Deň a predpokladaný časový rámec pre prenesenie čísla (predpokladaný časový rámec aktivácie služieb v si ti 
prijím ajúceho podniku): 

D ň: 

Toµolčany, dňa 4. 8. 20:1 
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Podpis ! i.1J atera 
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Danie a F1cov~ 
za Orange Slovensko, a.s 

Súhlas so spr cúvaním údajov: 

Žiad ateľ týmto ud !'uje ;,úhlas prijímajúcemu a odovzdáv<Jjúcemu podniku na (i) sprcicúv nie osobných údajov a iných pod<;ta'.ných 
údajov na prene enie čís.a , ktorého prenesenie je predmetom tejto žiadosti, (ďalej len "číslo") a na (ii) vzájomnú výmenu týchto 
údajov medzi prijímajúcim _a odovzdávnjúcim podnikom, a to všetko za účelom overenia_ a prenesenia čísla a za ú čelom založenia 
zmluvného vzťah u 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 prace ·u 
prenesení , čísl a, a to v prípade, ak je to nevyhnutné pre účely vyúčtova nia úhrad , evidencie a vymáhaní? pohľadávok , vybavenia 
podan í, ako aj v prípade plnenia iných povinností uložených legislatívou (ďa l ej len "doba spracúvania"). Ziadateľ je opr ·vnený tento 
súh las na spracúvanie údajov kedykoľvek odvolať u prijímajúceho podniku v písomnej forme. Takéto odvolanie súhlasu sa stáva 
účinným až o uplynu í doby spracúvania. 
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Žiad osť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čísla 

ID žiadosti: 1 i1345319890SK 

Dátum: 4. 8. 2014 

Topoľčany, d ňa 4. 8. 2014 

~---·· ··· ·· · · -~· ···········-
Podpis :Oadatefa 

Žiadosť o: 

D Prenesenie jedného čísla „ „ „ „ „„„ „ . R1 Pronesenie skupinových č íse l .. „ „„„ • . „ . „ 

1. Týmto žiadam o prenesenie každého čís l a, ktoré je uvedené v tE.:j to žiadosti (mimo telefónneho čísla pripojenia, ktoré 
je poskytované v sieti prij ímajúceho podniku), od odovzdávajúceho podniku prijímajúcemu podniku. 

2. NeoddE; 'teľnou súčasťou tejto žiadosti sú Podmienky prenositeľnosti čísla Ornnge S ovensko, a. s. - pri"ímajúci podnik a 
podpisom tejto žiadosti žiadateľ vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, <:i k je predmetom žiadosti prem:senie 
skupinových čísel, neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je príloha č. 1 so zoznamom ďalš ích číse l, k oré sú prodn etom 
žiadosti. 

3. Žia dateľ berie na vedomie, že prijímujúci podnik má vlastné portfólio a podmienky poskytovania služieb, a teda že s užby, ktoré 
využíval u odovzdávajúceho podniku nemusia korešpondovať ~ byť poskytované aj prijímajúcim podnikom. 

4. Žia dateľ berie na vedomie, že podpisom tejto žiadosti sa nezbavuje povinnosti zapl<Jtiť všetky svoje záväzky voči 
odovzdávajúcemu podniku. 

5. I prípode, že v záhlaví tejto žiaclostl je uvcden~ prenášané telefónne čís lo používané v sieti odovzdávajúceho podniku 
na poskytovanie h asovej služby (Prenéi šoné TC (hl as~v ~))a súčasne telefónne číslo používané v sieti odovzd; v<:ijúceho 
podniku na poskytovanie faxovej služby (Prenášané TC (faxové)) a dátové číslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku 
alebo okrem telefónne o čís l a používaného na hlasovú službu len dátové číslo alebo len telefónne číslo používané na faxovú 
službu a i alebo je v prílohe č. 1 v tom istom riadku v druhom, treťom a piatom sf pci tabu ľky (stípce s nózvami Prenášané 
hlasové telefónne číslo, Faxové telefónne číslo a Dátové číslo) uvedené telefónne čí s lo používané v sieti odovzdávajúceho 
podniku na posl<ytovanie hlasovej služby a súčasne aj tel efónne čí s lo používané v sieti odovzdávajúceho podniku 
na poskytovanie faxovej služby a súčasne aj dótové číslo používané v sieti odovzdáv-ijúceho podniku alebo je v tom istom 
riadku tabuľky okrem telefónneho čísla 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 prij ímajúci podnik zriadi pre užívanie 
týchto prenášaných číse l jedno pripojenie, prostredníctvom ktorého sa bude poskytovať 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 čí s lom s prirad e·ným 
preneseným dátovým číslom (ak je na príslušnom mieste žiadosti uvedené dátové číslo) . 

V prípade, že v záhlaví tejto .2 iadosti nie j~ uvedené prenášané telefónne čís lo poul ívané na po„ kytovanie hlasovej slu.lby 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 č íslo používané v sieti odovzdávajúceho podniku 
alebo obidve tieto čís l a (tj . faxové aj dátové) a súčasne je tam _uved ené telefónne číslo pridelené fäidateľovi v sieti prij ímajúceho 
podniku na užívanie hlasovej služby (kolónka s označením "TC existujúceho pripojenia") a/ alebo je v prílohe č . 1 v tom istom 
riadku v treťom , štvrtom a piatom stÍpci tabuľky (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 
dátové čís l o 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 žiadateľovi 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 žiadateľ žiada o prenesenie čísla 
dosial' používaného na poskytovanie faxovej služby (ak je na príslušnom mieste žiadosti uvedené) a o jeho priradenie za účelom 
využívania na faxovú službu k existujúcemu pripojeniu pridelen ·mu žiadateľovj v sieti prijímacieho podniku (uvedenému 
na príslušnom mieste žiadosti tj . v kolónke záhlavia tejto žiadosti s názvom "TC existujúceho pripojenia" alebo vo štvrtom stípci 
toho istého riadku prí lohy č . 1) alebo o prenesenie dátového čísla používaného dosial' v sieti odovzdávajúceho podniku 
(ak je na prís.ušnom mieste :žiadosti uvedené) a o jeho priradenie za účelom využívania služieb dátového čís l a k existujúcemu 
pripojeniu pridelenému žiadatel'ovi (uvedenému ,na príslušnom mieste žiadosti tj. v kolónke záhlavia tejto žiadosti s názvom 
"TČ existuj úceho pripojenia" alebo vo štvrtom stlpci toho istého riadku prílohy č. 1) alebo o prenesenie obidvoch teda dátového 

Or;;r - ~ .... 1 ~vef'ISk°". a. s. 
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TeL: ~ ~'05 gr;S ~J5 , ':x: +4212 : BS158'"1 , „ ,,.w.c, ang&sk 
IČO: ass 97 ~ 70, DIC: 2J ' ) 31 cc; '" I ~ D1't J SK 20 . i , 3·1 051 >\ 
_a; . . 1r:á v ( behu_; .D!TI re~r .> tri C w •. ··H_o Sl ~'-.i [: ~.· t ·_ ! ,o a !, < d -:i ·. E.!, ,, -:;; J a ~J 1142„B 

Strana 
217 

l.lllllrl · 11 ~ľmlll U~ ll l i l l l l:I 
M 1345319890SK 

QAF758 lssue 7 
POS-P 



Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čís l a 

IO žiadosti: M1345319890SK 

Dátum: 4. 8. 2014 

aj faxového čí s la (ak sú na príslušných miestach žiadosti uvedené cbidve) a ich priradenie k existujúcemu ripojen iu 
pridelenemu žiadateľovi v sieti prij im t=1cieho podniku (uvedenému na príslušnom mieste žiada ti tj. v kolónke záhlavia tejto 
žiados .i s názvom "TČ existujúceho pripojenia" '11obo vo štvrtom stípci toho istého riadku prílohy č. 1 }, pričom prostredníctvom 
tohto ·xistujúceho pripojenia sa po prenesení faxovéh čísla má užívať tak lasová fiužba (v súčasnosti prír dené telefónne 
číslo} ako aj faxová služba (pren· šané číslo) , po prenesení útového čísla sa majú prostredníctvom tohto existujúceho 
pripojenia užívať tak služby dátového čís l a ako aj hlasová služb_ v prípade prenesenia faxového aj d~ tového čísla sa majú 
prostredníctvom tohto existujúceho pripojenia užívať t k hlasová ako aj faxová služ ako aj s užby dátovét10 čís la. V prípade, 
že je v žiadostí uvedené len prenášan j telefónne číslo používané v sieti odovzdávaj ·1ceho podniku na poskytovanie hlasovej 
služby, vykoná sa prenos telefónneho č ís la v zmysle ostotn y h ustanovení tejto žiadosti mimo predch ód:~ajúcich ustanovení 
tohto bodu. 

Pokia ľ sú C1daje v kolónkach záhlavia s oz!1'ičeniami "Prenášané TČ (hlasové)", "Prenášané TČ (faxové)", "TČ existujúceho 
pripojenia" a "Prenášané TČ (d "tové)" alebo niektorý ri adok v tabuľke v prílohe č. 1 tejto žiadosti v stÍpcoch označených ako 
"Prenášané hlasové telefónne čís . o" , "Faxové telefónn ' číslo" , "Telefónne číslo existujúceho ripojenía" a "Dátové telefónne 
číslo" vyplnen.'.. inak ako spôso orn uvedeným v predchádzajúcich vetách tohto bodu žiadostí, táto žiadosť je v časti týkajúcej 
sa prenosu číse l uvedených v záhlaví (ak sú tieto nesprávne vyplnené) alebo v takto nesprávne vyplnenom riadku tabu ľky 
v prílohe č. 1 neplatná. 

Topoľčany, dň a 4. 8. 2014 

Podp. 3 žiadateľa 

ohoda o prenesení hlasového čísla n;:i už existujúce pripojenie v sieti prijím ajúceho podt i u 

1. Žiadateľ a príjímajl'.1cí podnik (ďalej v tejto dohode ti ež ako "Stmny") sa dohodli, že 

O číslo uvedené v záhlaví tej to žiadosti v kolónke označenej popisom "Prenášané TČ (hlasové)" (ď ej v tejto dohode ťež 
ako "Prenášané číslo") bude prenesené na v čase podpisu tejto dohody existujúce pripojenie alebo pripojenie, ktoré 
sa má na ák!ade platnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb zriadiť, avšak už mu bolo pridelené tEJefónne číslo, 
(toto pripojenie je pridelené Žíadatd ovi) k sieti prijímajúceho podniku (prostredníctvom tohto rípojenía je/ po zriadení bud , 
možné po~kytovať verejnú telefónnu službu) s pr·rad !?ným telefónnym číslom, ktoré je vedené v ,íhlaví tejto žiadosti 
v kolónke označe nej popisom "TČ existujúceho pripojenia" (ďalej v tejto dohode tiež "Pôvodné číslo"). 

0 jednotl ivé čísla uvedené v stÍpcí s po isom "Prenášané hlasové telefónne číslo" tabul'ky uvedenej v Prílohe č . 1 tejto Žiadosti 
o prenesenie č í la (ďa ej v tejto dohode tiež ako "Prenášané číslo" - touto legislatívnou skratkou sa rozL mie tak každé jedno 
z čísel prenášaných na existujúce pripojenie ako aj všetky takto prenášané čísla spolu, pokial' z kontextu nevyplýva, 
že sa ustonovenie vzťahuje len na 'eden z týchto vý mov predmetnej legislatívnej skratky) budú prenesené na v čase 
podpisu tejto dohody existujúce pripojenia k sieti rijímajúceho podniku ~lebo pripojenia k sietí prijímajúceho podniku, ktorýc: 
zriadenie bo!o dohodnuté v zmluve o poskytovaní verejných služieb so Ziadateľom, pričom týmto pripojeniam už bolí 
pridelené telefónne čísla, (tieto pripojenia sú pridelené Ži adateľovi a prostredníctvom týchto pripojení je/ po zriadení bude 
možné poskytovať verejnú telefónnu slu "bu} s p;iradenými telefónnymi č ísl ami uvedenými v stípci s popisom "Telefónne čí Io 
existujúceho pripojenia" tabu""ky uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Žiadosti o prenesenie čísla, pričom príslušné Prenášané číslo 
uvedené v konkrétnom riadku stípca s popisom "Pren„ ša né hlasové telefónne číslo" tabuľky "a prenesie na to existujúce 
(resp. v budúcnosti zriadené) pripojenie, ktorému bolo priradené telefónne číslo uvedené v tom istom riadku stípca s popisom 
"Telefónne číslo existujúceho pripojenia" tabu fky (o a ej v tejto dohode tiež "Pôvodné číslo" - touto legislatívnou skratkou sa 
rozumie tak každé jedno z čísel priradených existujúcim pripojeniam, na ktoré sa má pren i -sť Prenášané číslo, ako aj všetky 
čísla prír dené existujúcim pripojeniam 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 Prenášaného čísla zriadiť pripojenie s Pôvodným číslom , a (ii) jeho prostredníctvom sa poskytuje 
resp. po zri adení má poskytovať Žiaci' tel'ovi verejná telefónna služba, pričom tieto dve podmienky sú súfaisne sp nené počas 
celej doby vymedzenej okamihom doruče n i a tejto žic:dosti príjímajúcemu podniku a okamihom ukonč"nía prenosu čísla. 

Oranr e Slown-~ • ·, a. s. 
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Žiadosť o prenesenie č ísla I Zmluva o prenose čísla 

IO žiadosti : M1345319890SK 

Dátum: 4. 8. 2014 

3. Strany sa dohodli, že za účelom uve eným v predchádzajúcej f>'.e sa v okamihu ukončenia prenesenia Prenašaného čísla 
de iure vykonajú nasledovné úkony (v prípade posudzovania akejkoľvek právnej skutočnosti spojenej s obsahom tejto dohody 
sa predpokladá, že úkony uvedene v pismenách a) až c) toh to bodu časovo prcbGh!i v nasledujúcom poradí: najprv úkon podľa 
pís. a) potom súčasne úkony podľa pís . b) a ako posledný úkon podla písmena c) tohto bodu): 

a) vytvorí sa nové pripojenie k sieti prijímajúceho podniku, ktorému sa v dôsledku prenesenia čísl a prirad í Prenášané číslo. 

b) vykonajú sa dve zmeny telefónnych čí se l: i) pripojeniu k sieti, ku ktorému bolo pri raden_:. Pôvodné čís o, sa priraďuje 
Prenášané čís l o a ii) novému pripojeniu k sieti ktoré sa vytvorilo pod a písmena a) tohto bodu Sil priradí Pôvodné číslo. 

c) zruší sa novozri adené pripojenie (zriadené podl'a písmena a) tohto bodu), ku ktorému v dôs edku zmeny čí se l podľa písmena 
b) je priradené Pôvodné čí slo. 

4. Strany sa dohodli , že L kony uvedené v bode 3 tejto dohody nemusia prebehnúť v skutočnosti ale redpokla á sa, že prebehli 
v por;:idí podľa bodu 3 tej to dohody, pokiaľ je k okamihu ukončenia prenesenia Prenášan.:.ho čísla je toto číslo prenesené 
do siete prijímajtk cho podniku a je priradené k pripojeniu pridelw ómu už skôr Žíadci el'ovi, ku ktorému bolo pred ukončením 
prenesenia čí s la pri ra ené Pôvodné číslo. 

5. V prípa e, že pripojenie, ku ktorému je v okamihu podpisu te!lo dohody priradené Pôvodné číslo, v dôsledku prenosu 
Pôvodného čísla do siete iného operátora alebo z iného dôvodu do okamihu ukončenia prenesenia čísla zanikne alebo zani:me 
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom predmetného pripojenia, prenesenie čís la na existujúce pripojenie 
sa neuskutoční, avšak uskutoční sa štandardné prenesenie Prenášaného č ís la do siete prij ímajúw ho podniku , pričom prijímajúci 
podnik môže využiť na zriadenie nového pripojenia pre štandardné prenesenie čís l a predtým existujúce pripojenie, ku ktorému 
bolo v okamihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné číslo. 

6. Pre prípad, že boli Žiadateľom alebo spoločne Žiadatelom a prijímajúcim podnikom v súvislostí s pripojen ím, ktorému 
je v okamihu podpisu tei to dohody pr" radené Pôvodné číslo, vykonané v čase pred ukončením prenesenia čís l a podľa tejto 
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. ži adosť o aktiváciu 
doplnkovej služby a ebo o zmenu účastn íckeho programu), sa Strany dohodli, že vzhľadom na technickú náročnosť zlad ~rnia 
procesu prenesenia čísla podľa tejto dohody s implementáciou zmien dohodnutých vyššie v tejto vete uvodcnými právnymi 
úkonmi sa 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 prt nesenia telefónneho čísla podľa tejto dohody zostávajú právne vzťahy týkajúce sa pripojenia, ku ktorému 
je v okamihu podpisu tejto dohody priradené Pôvodné číslo, a ku ktorému bude v dôsledku úkonov podľa tejto dohody 
po ukonč ní prenesenia čís la priradené Prenášané číslo, nedotknuté, pok i .:iľ je to.aplikovateľné a poki-1' nie je st2novené 
na inom mieste tejto dohody alebo v inej dohode medzi priijmajúcim podnikom a Ziadateľom inak (t.j. v prípade, 
že sa k uvedenému pripojeniu viažu akékoľvek povinnosti Ziadatel'a napr. povinnos~ zotrvať v užívaní stanovených služieb 
prostredníctvom uvedeného pripojenia v dohodnutom rozsahu a/alebo štruktúre, je Ziad ateľ povinný pln iť predmetné povinnosti 
aj po ukončení prenesenia čísla). 

8. V prípade, že sa Žiadateľ a prijímajúci podnik dohodli v tej o dohode o prenesení čís l a dosiaľ používaného na poskytovan·e 
faxovej služby a/ alebo o prenesení čísla dosiať používaného ako dátové číslo na už existujúce pripojenie v sieti prij ímajúceho 
podniku využívané na poskytovanie hlasovej telefónnej s,užby, ustanovenia uvedené v bodoch 3 až 7 tejto dohody sa na tento 
prípad nevzťahujú (avšak pla tia legislatívne skratky zadefínovane v predmetných ustanoveniach) a súčasne sa dohodli 
na aktivácií Faxovej služby a I alebo služieb dátového čísla na pripojení, ku ktorému je v okamihu podpisu tejto dohody prira dené 
Pôvodné číslo, a na priradení Prenášaného čísla tomuto istému pripojeniu pre účely užívania Faxovej služby a/ a ebo služifib 
dátového čísla. V prípade podľa tohto bodu Prenášané číslo bude priradené pripojeniu, ku ktorému je v okamihu podpisu 
priradené Pôvodné číslo, sú časne s Pôvodným číslom (popri Pôvodnom čísle ), ktoré sa bude aj naďa l ej využíva ť pre úče ly 
užívania hlaso ej telefónnej služby. Pôvodné číslo súčasne zostáva v prípade podľa tohto bodu identifikátorom pripo;enia (SN) 
v systémoch prij ímajúceho podniku a v prípade komunikácie alebo právnych úkonov bude naďalej označovať dane pripojenie. 

~€.STo 

~ ... ~~ ...................... · .................... M .... "/:.·, 
~ lí'i'I ,Jý Podpis ž•3datel'a Daniela Ficova ! 
(..ql'~ MO~p.....r-'...I za Orange Slov"!nsko, a.s 

Or1U 'O ~ Slovensko, a. s. 
,1 t, , ' .Jva " · 821 , ~ 81 J l Jl,J ·, :i . ' ' !._. .;,- · . ~ rt;1ub1;;.,.a 

Tel.: 0905 S S' ::;, ' ;.ix: +421 2 5851 ~r ·1 , w.:,...,•.CJ mge.sk 
1čo; 356 97 210. ~ :'.: . 20 :: . 31 r;i:-,11 :t; or~-1: SK ~·J ~o 31 es,., 
-~· µ isar. v C: ich ' b • >r\ r·_ , tri c ..: -• . &ho sl. Ju Gré l:& 'J .t<J !, cC:... ; S:i. ·, Lka . _Jo 1142 1' 
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Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čísla 

IO žiadosti : M1345319890SK 

Datu 1: 4. s. 2014 

Dohoda o dlhš j lehote ukončenia prenesenia čís l a 

Žiadateľ a spoločnosť Orange Slovensko, a. s. ako prij ímajúci podnik sa v úlade s ustanovením poslednej vety§ 6 odseku 1 
Opatrenia Telekomun ikačni)ho úradu SR č. 0-22/2011 dohodli na cihšej lehote ukončenia prenesenia čí sla . Poki aľ nena tane 
žiadna skLI očnosť, ktorá má v zmysle platných právnych prndpisov za následok zastavenie procesu prenes nia čísla , prenesenie 
čísla podľa tejto .Žiadosti bude ukončené dňa 1 i .O .:::01-1 časový r<':lmec pren,;cenia čísla 00 - O 

--~_,,{_, 
··········· ............... „ ... „ ... „ .. „ 

Podpis · : ;,;jat~ :a 

Záloha telefónnych čísel (len v prípade, ak je t ·to doplnková služba poskytovaná v súvis losti so službou torú 
má prijímací po nik Žiadat l'ovi na základe tejto Žiadosti oskytovať) ' 

Týmto žiadam o po;;kytnutie služby záloha tel fónnych čísel. Zároveň žiadam o zaslanie údajov zo SIM karty na e-m;:iilovú 

adresu: . 

Beriem na vedomie, 2e v prípade, ak som požiadal aj o zaslanie údajov na e-mailovú adresu, prijímajúci podnik nezodpovedá za 
stratu týchto úcajov, za ich po "kade ie alebo ich získanie treťou os bou mimo informačných systémov prijím júccho pod iku. 

Topoľčany, ď a 4. 8. 2014 

Podp s t1adateľa 

Vyhlásenie prijímajúceho podniku : 

Prij ímajúci podnik tým o potvrdzuje, že všetky osobné údaj týkajúce sa Žiadateľa uvedené v tejto Žiadosti sú podložené 
i dentifikačnými alebo obdobnými dokladmi poskytnutými Žiadateľom. Prij ímajúci podnik p9tvrdzuje, že údaje ním poskytnuté 
odovzdávajúccmu podniku v elektronickej forme sú identické s údajmi uvedenými v tejto Ziadosti. V prípade rozdielností medzi 
údajmi Žiadateľa uve enými v tejto Žiada ti a údajmi Ži dateľa oznámenými prijímajúcemu podniku z evidencie odovzdávajúceho 
podniku prijírnnjúci podnik vyhlasuje, že dôvod pre takúto rozd ie l ~osť overil a táto rozdielnosť tak, ako je uvedená v tejto Žiadosti, 
je podložená identifik čnými alebo inými dokladmi poskytnutými Ziadatel'om. 

Topoľčany, dňa 4. 8. 2014 

l :.;nge :;.t.N~ ~.sko , a. s. 
1-h lova 8, 821 :•3:. ii ~In J . !' ·. ,,:_,:-,ká r•.~Jubl ika 
Tel.: GJOS S 5 ~ Y ~ax : +~21 2 5. .... 51 :r1," .w.cr;..,1ge.~, 
IČC. 356 97 ~:··o . . !C: :?O ~o 31 · '5 ; .1 i..~ DPH: SK 20 20 31 Ofi. ' 
.• .Jpi. ;<Jr .\ v c.::-~'.".P·! 1C'r1 rt;: ;ist i c, ~ ·e- ~ho slidl.! Bt. '> JVa 1, odw.., Sa, \. .'.ka·. _Jo 1142 j 
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Žiadosť o prenesenie čísla I Zmluva o prenose čís l a 

Infor m ácie o predajnom mieste: 

Názov predajného miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 

Meno a priezvisko predajcu, ktorý overil totožnosť účastnika : 

Daniela Ficova 

Oran('.R' Slovm1sko, a. s. 
Met .:iova 8, P21 DB Bru~ !1-i<r ~. f~ , ... :· . -á r•;l)ubJika 
Tel.-,- _,J5 905 '.':J5, ~ax: +421 2 "B51 r~S1, w .... w.orange.· ~ 
IČO: 356 97 270, J.i~ : :?. I :::~: 31 Ci ':i 7 ! Č [)l'H: K :._: o, O 31 05 78 
_• :::i i ,ar ~v CYx:hod· . "f11.!f" tri C " ' 'J'i.~&h c. sU:Ju ť• , t ~ :ava 1. od if ~~I: S..l '. I. :ka „ Jo 1147;3 

ID žiadosti: M1345319890SK 

Dátum: 4. 8. 2014 

1 ~~~~~~~~~test<i : Tel.: 

918340443 
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Príloha č. 1: Zoznam skupinových čísel 

Prenašané hlasové Faxové telefónne číslo 
telefónne čislo 

0908790801 

0917135037 

Topoľčany, dň a 4. 8. 2014 

.;r;;;r ]e Ski .re~s:ko. • s. 
r~L· „Jovo 8. 821 .~Brat :.la ..1. ~! · e1, 1 H.pub·, •. 3 
Tel.: C_,,05 ~<„ 5 "., .; 5, fax: ..-421 2 r ;:;51 • "51, w.„w.oran•;· .( 
! 1~0 : :~ :.:; 97 270, DIČ : "" 20 31 es78. ~ ·: 1...: H: SK 20 . 8 31057 ' 
:u- ,•,ar J\/Í'~.n....J .. ľ' . • 1striC.Mt.: '. <>1o ~ ·idu C--r~1:~· · al.c:k . 1 : ~„ .. ;._„ a - ~1 1 4 :;3 
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Voľba ponuky - Vianočn á kampaň 2013 - Prenesené číslo 

Dátum: 4. 8. 2 14 

Účastník (zákazník) : 

Priezvisko a meno I Obchodnó meno Mesto Zlaté Mor· vce 

Adresa 
1.Mája 2 
95301 Zlaté Moravce 

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby 

Rodné čís l o/ IČO alebo IČ DPH I DIČ 00308676 

Číslo OP/ pa u 

Účastnícke č ís lo I CN 000453829.+ 

Telefónne čí. Io/ Identifikátor I SN 0905970333 

Týmto žiadam spoločnosť Orn ge Slovensko, il . s. o poskytnutie ponuky označenej krížikom (alebo iným vhodným spôsobom): 

D 
0 

Zľava z ceny telefónu pre zákazníkov pren· šajúcich telefónne číslo do siete Orange 

Zľava z cony služieb pre ákazr:i' ov prenúšajúc'ch tdefónne číslo do siete Orange 
\1,~ ES/o 

:~~ m m• mmmmm j •~ ' 
P~ .ilpis a rečtntka úča! :ní1'a Danic fa Ficova Í 

Podpis a peciath 1 c.bch. 7;istu1 ~ 
~ 

Informácie o predaj nom mieste: 

Nt!zov p F>dajného miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 
- · 

eno a priezvi~ko predajcu, ktorý ove ril totožnosť užívate ľ .. : 

Daniela Ficova 

o, · „, ~ S lovensko.?. . s. 
Me! ~ova 8, ~ 21 0 1 Br ' ~ l<r„..i Sf( '91 nsf .1 ľ 1 't ~ 1 

Tel.: " ·05 S,;)5 ~ '>. •-..'<: T421 2 :- -1 "351 , w""'w .crar:ge . ..a. 
IČO: : f, ~; 97 70, C.k, , ~ 20 31 • 5 „„ 1(: DPH: SK 20 20 :l 1OS 71<. 
ZC! ;?" . 3t i:Í V( J(.,, ; , l _iJi St i C >: rL ~ •. • 1J ,Ú ď~ Gr . ' „ ;,.v !,od: . • : ~3 , '. , .lka .'. J 114 i.. B 

1 ~~~~~~~~~testa: 
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Voľba ponuky - Vianočná kampaň 2013 - Prenesené čís l o 

Dátum: 4. 8. 201 4 

Účastník (zákazník): 

Priezvisko a meno 1 Obchodné meno Mesto Zlaté Moravce 

A dresa 
1.l\1ája 2 
95301 Zlaté J\i oravce 

Priezvisko a m!!no podpisujúcej osoby 

Rodné číslo 1 IČO alebo IČ DPH 1 DIČ 00308676 

Číslo OP 1 pasu 

Účastnícke číslo I CN 0004538294 

T lefónne číslo /Identifikátor I SN 0908790801 

Týmto žiada spoiočnosť Oran e Slovensko, a. s. o poc;k:r tnutie ponuky označenej krížikom (al bo iným vhodným. pcsobom): 

D Zľava z ceny telefónu pre zák2z í ov prenášajtícich telefónne číslo do siete Oran e 

0 Zľava z ceny služieb pre zák r.ík renáš júcich telefónne číslo do siete Orange 
\\[\ES To 

~~-----···· ·· · ·· ············· o;;,;;; c;;~; /i ........ . 
Informácie o predajnom m ieste : 

Názov predajného miesta: 

Alfacom spol. s r.o. 
Meno a priezvisko predajcu, kt rý overil toto.inosť užívateľa : 

Daniela Ficova 

0 :3r.· r1 Slove~· -k í' . a. s. 
Mcti.. .ova 8 , 821 " „.úl<r \ , S!, ·• ~ " ,_ .·bh :a 
Tel .. r i cs l'J:15 .~5 . fa x: •421 2 58!:•1 .~31 , w·,„w.orar1e.sk 
IČO· :".56 97 -::z rn, ~:č : .,, 20 3- 1 [') ·;~ !Č r: -oH: -~K 20 :!J 31 r. .; ·, :\ 
~c i;x<.1 v 01H..n.Jri' 'f ľ'!: _,1 „riC._q '- •jho~.;duG r< • .... .J 'll , ~~ ľ·1:5 . ·~~Ka : :!011 4„.3 

1 ~~~;0~~~~1mi~sta: 
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Vol'ba ponuky - Vianočná kampaň 2013 - Prenesené čís l o 

Dátum: 4. 8. 2014 

Účastník (zákazník): 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Mes o Zlaté oravce 

Ad resa 
1.Mája 2 
95301 Zlaté Moravce 

Priezvi sko a meno podpi.,ujúcej osoby 

Rodné číslo/ IČO alebo IČ D H/DIČ 1 00308676 

Číslo OP I pasu 

Účastnícke číslo I CN 0004538294 

Telefónne číslo/ ldentífikä or I SN 090879 801 

Týmto žiadam spoločnosť Ornnge Slovensko, a. s. o poskytnutie ponuky označe r ej krí.likom (alvbo iným hodným spôsobom): 

O Zľava z ceny telefó u pre zákazníkov prenášajúcich telefónne číslo do siete Orange 

ív'.} Zľava z ceny služieb pm , k~e ' !'..ajúcich telefónne čís o do siete Orange 

Informácie o predajnom mieste: 

Näz.ov pred;,jn ' ho miesta : 

A!ŕacom spol. s r.o . 
-

Men o a prie ;, ko predajcu , ktorý overil totožnosť uživ" ei'~ : 

Daniela Ficova 

01ar9e Sl~1 . ·"kc. a. s. 
•. \ct .,1~'\ J 8 . 821 _ .1 11 u va . S . ·, , ,_.;:, t •' ľ ;_:.:.-: il 
T„1.: (K!> - ·;s., •S, r~ "( '. +421 2 „ 1 ~ 3".i1 , \' ....... Cľ<lo ľ' ,::.s ..... 
ICO: 356 97 27íl ~1:~ · i ~ ri31 05 IČI nH: :~K .n1 20 ""!' 1 l~'i7 iij. 

" ' lľ l v C..()chod'. L f(; • .;tri ( 1'n,lS"lério sUdu C1~! ~· ·' -t1 1, cd;J ::: s~ ., .:ka' .io 114: ~ 

1 ~~~~~~~~n~1miest~ : 
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Číslo zmluvy: A7885043 Počet c1 1 kariet na zmluvu: 3 
,1eno a priezvisko predajcu: Ficova Daniela Telefón: 9183-i0443 

"ázov pred. jného miestJ: J\lfacom spnl. _ r.o. 

Dátum: 4. 8. 2014 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavrct-' podl'a § 44 zálwna č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi 

spoločnosťou Orange l ovensko, a. s. _ _ _ 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIC: 20 20 31 05 78, lC DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom registri O resného súd Brati slava 1, ocdie : Sa, vložka čí s lo 1142/B (ďa ej Ion "spoločnosť Orange") 

a účastníkom (ďalej len "úč<J st i ík" alebo "Účastník"): Právn!cká osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné m no I Názov: 

Mesto Zlaté Moravce 
Trvalý p obyt/ Sídlo/ Miesto podnikanid (mesto I obec, uľ ca, popisné čís lo , PSČ , p .";ta): 

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

Te lefónne číslo (aj s predvoľbou): Fax (aj s predvoľbou): 

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

áno 

Číslo a platnosť OPI pasu: Šti.tne občianstvo: 

SR 

Rodné číslo/ IČO: IČ DPH I DIČ*: 

00308676 

Spôsob platby: 

Príkaz na úhradu 
-t atutárny zástupca: 

Ing. Peter Lednár Cs 

Rodné číslo: Číslo a platnoc;ť OP/ pasu/ preuk. povol. na pobyt: 

Kontaktná osoba pre komuni káciu a pre zas ielanie ID kódu I hesiel v SMS alebo MMS (Meno, pr iezvisko, telefón): 

1 g. Peter Lednár -
- .. . 

") 1.'; DPH vyplní účastník, ak n'u IC DPH bel > ~ ,4;ilené, GIC v Jf: ·, , ur · '.' tni:. , ak n ,u 111 ' Jlo pt1delen IC DPH a zárovE ň mu bolo priá le1: . DlC. 

Prílohy: 
Dokumenty k nahliadnutiu: 

Predm et zmluvy: 

Telefonné číslo 

Čísl o SIM karty 

Účastnícky program 

Služ b y 

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno) 

Typ telefónu 

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čis l a 
v zozname účastníkov 

Čís l o účastn íka: 0004538294 
Kód predajného miesta: 10070DSP01 
Poznámka: N_NORMA_251013 

0905 970 333 

89 2101 110116885575 

Sov<:l 15 eur 

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

1 esto Zla é Moravce 

áno 
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Prcdm t zmluvy: 

Telefonné čís l o 0908 790 801 

Číslo SIM karty 8942101 11011 6885567 

Účastn ícky program Sova 15 our 

Bonusová služba: Pr nos Mesačného predplatného, Zľava z fakturácie, CLIP, Služ by 
, , Prístup k int .Jrnetu 

Pridelená Sl ,1 karta (Priezvi sko I m eno) Mesto ZI té ~. oravce 

Typ tel ef' nu 

Žiadam o nezver jnenie telef · nncho čísla áno v zozname účastn íkov 

Pred m et zmluvy: 

Telcfonné číslo 09171 35037 

Číslo Sl karty 8942101 110116885559 

Úč, s tnícky program Sova 1 O eur 

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

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno) Mesto Zlaté Moravce 

Typ t elefónu 

Žiadam o ne· verejnenie telefónneho čísla áno v zozname účastníkov 

účastn í k označením položky "Súhlos udeľujem" súhlasí s tým, aby spoločnosť Orange a ňou písomne poverení sprostredkovatel ia 
spracúvJli jeho osobné údaj v rozsahu: pridelené telefónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, faktu rnčná adresa, 
označenie pos ytovaných slu·"íeb, údaje o využívaní, spotrebe a fakturácii služit:b, vrátane prevá zkových údajov, na marke ingové 
účely, najm „ pre účely vývoja nových služieb, vrátane služieb s pridanou hodnotou J ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie 
índividu··1nych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange. Tento súhlas sa udel'uje na dobu trv;:mi;:; zmluvných vzťahov 
Úč stníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzťohu . Ú' .stník môže svoj súhla 
kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastn íka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania ohlo súhlasu, ako aj ďalšie sl'.1visíoce 
informácie sú uv.:: ~ené v príslušných ustanoveniach Všeobecných p mienok, príp dne na web stránke www.ora ge.sk. 

0 ú 1las udeľujem D Súhlas odmiet;:im 

1. Potvrdzujem prevzatie SIM k riel podfa Zmluvy v počte 3 ks. 

2. Sprístupnenie Služieb Úča ~tníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej S!M karty/ SIM kariet v Sieti bez 
zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného poplatku podľa r;ilatného Cenníka Účastníkom, spravidla 
do 24 hodín. Účastník uhr dí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokiaľ medzi Učastníkom a Spoločnosťou Orange 
nie je aohodnuté inak. 

3. Ceny Služieb a súvi iacich plnení sú uvedené v platnom Cc-nniku v členeni po ľ účastníckych progra ov. Samostatne 
sú uvedené ceny Služieb podľa toho, či sú používané v rámci predplatených mín„ t alebo iných jedno iek alebo nad ich rámec. 
Tarífik.Jcia je realizovaná v minútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle inform:ícií uvedených v Cenníku. V Cenníku 
sú uvedené aj: údaje o bezplatných službách a o slu2bách, za ktoré sa nepo.::.adujc zvláštna úhrada, údaj, ako si Účastník mô.::.e 
vyži d, ť in formácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orar e a prípadných -ravách z týchto ci n, a výi::ka servisných 
poplatkov, ak také Orange účtuje . Cenu Iných služieb, tj. služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti 
Or< nge, určujú tretie strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskytované na znklade dodatku 
uzatvoreného k zmluve o poskytov ní verejných služ.ieb sú uvedené v takomto dodatku. 

4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každérn_u Účastníkovi, pričom jeho dÍžka nepresiahne trid saťjeden za sebou 
idúc.ch kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu 
poskytovaných Služieb a skonči sa uplyn tím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobi:i. Zúčtovacie ob obie priradené 
konkrétnemu Účastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobie platnosti Zrn_luvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne 
stanoví inak. Spo očnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Uč stníkoví (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie 
počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vy· čtovanie, ktoré sa vykoná 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 poskytnutých 
Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Učastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu 
za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovan ia cien kedykoľvek počas 
zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny S žby alebo Iných služieb poskytnutých Účastníkovi 
alebo ním požadovaných alebo vykonať kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo 
Iných služieb poskytnutých Účastníkovi alebo ním požadovaných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebolo 
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možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Účastn ík?vi, vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne , spravidla 
do troch mesiacov od po lt>d i i>ho ňa zú čtovacieho obdobia prirade .ého u.::astnikovi, v ktorom služba Roaming bola 
po kytnutá. Účastník a spoločnosť Orang e sa môžu dohodn ' ť na doručovan í elektronickej formy faktúry a elektronickej forme 
doručovania f ktúry, f: ričom táto dohoda nem si mať písomnú formu. Spoločno ť Orange je oprávnena v ňou určených 
prípadoch aj bez predc!i :.:.dz<i(lcej dohody pr~dklad ~ť Účastníkovi elektronickú fa';túru, pokiaľ Účastník svojím preukáz• tern~m 
prejavom v ' Je neurč i inok. V prípade, že a Učastník a spoločnosť Orange doho·• ii na doruč~vani elektronickej f rmy faktú rý 
a elektronickej forme doručowrn ia faktúry, alebo v prípade doručovan i .::i elektronickej fa ktGry Učastníkovi na základe určenia 
spoločnosti Orange podľa prcdc ' .dzajúcej vety, sa elektronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bo o 
odoslaná na (i) na poslednú emailo ú adresu určenú Účastníkom pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie 
je z a kýchkoľvek dôvodov k dispozícii , (ii) n poslednú známu em"ilovú adresu oznómenú spoločnosti Orange Účastníkom ale o 
(iii) formou internetovej linky cez S 1 . M S alebo iným elektronickým spôsobom na tele ónne čís lo Účastníka, po ZGdaní ktorej 
na intomete bude Úč stníkovi spristupnen::i faktúra. E-m ílová drnsa a telefónne čí$lo sa popri adrese na doručovan ie 
písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr pisomn?stí v zmysle Všeobecných podmienok. 
v prípad e, že sa t<:Jk spoločnosť Orélnge dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje Učastn iko i sv je služby alebo tovary, 
je spoločnosť Orange oprá".nen: na svojej faktúre účtovať tiež cenu, kton'.1 je Učas:n í k povinný pla iť akómuto tretiemu subjciktu, 
pričom v takom prípade je Učc1 stn í k povinný platiť dotknutú ce u tre!ej o obe prostredníctvom spoločnosti Orange a vyúčtova i 
tejto cer y na faktúre vystavenej spoločnosťou Oran~ e a dorufonej Učastn í kovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti 

Účastn í ka i. 

5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípadoct1, keď o umožňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej 
Účastn ik získa (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo n· základe iného právneho titu u) technicky obmedziť možnosť jeho 
využívania v inej sieti, ako je S ieť _s poločnost i Orange (tzv. blokovanie ZJriade i na sieť I SIM-lock) počas doby stanovenej 
v Pokynoch spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený požiadať o od okovanie Z riadenia pre použitie v inej sieti, ako je S ieť 
spoločnos ti Orange až po uplynutí stanovern-:j doby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločn osti Orange. Účastník 
prehlasuje , že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnos 'ami, a s ich vedom ím kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva a ebo 
nadobúda Zariadenie do svojej disp zičnej sť ry na základe iného rávneho titulu. Účastníkovi nevznikajú z hore uvedených 
dôvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklar iovať vy · šie uveden .'.. skutočnos i 
na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúp ej ceny, najomného alebo inej odplaty 
za Zariadenie, (c), právo z hore uv dených dôvodov odstúpiť od kúpnej , n : jomnej al bo inej príslušnej zrnluvy týkajúcej 
sa Zariadenia (požadovať vrátenie calej kúpn C;j ceny zaplatenej za Zariade~ i e), a ebo kékol'vek iné právne nároky. Účastník 
zárove ň berie na vedomie, že v prípade, ak bude Zariadenie odblokované Učastnikom pred uplynutím doby jeho blokov nia 
podľa tohto článku a mimo pred jnej siete spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia 
v rozpore s tým o článkom , ktorého následkom môže byť vznik vady na Zariadení, za ktorú s oločnosť Orange nebude n iesť 

žiadnu zodpovedno„ť. 

6. Tato Zmluva sa uz !vára na dobu neur - itú, po ·ial' v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Podnikom nie 
je dohodnuté inak. V prípade, - k Účastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí j_j neoddeliteľnú súčasť, tento môže 
obsahovať minimálne podmienky používania Slu"by (napr. dobu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve 
mať aktivovaný určitý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý 
neklesne pod určitú výšku, atď. ) . 

7. v prípade, ak vyjad ril Účastník svoj súhlas ozn čen ím položky "Sú Jasim s dohodou" uvedene· niX- ie v tomto bo e a podpisom 
tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov 
existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn . všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy 
a k nej vyhotovených dodátkov) a spory s nimi súvisiace (vrat- ne sporov o pl <:itnosť, výkla a z · nik tejto Zmluvy), sa rozhodnú 
v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný ža lobcom zo zoznamu stálych 
rozhodcovských súdov vedeného J\..l inisterstvom spravodlivosti Slovenskej republ iky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť 
sa s návrhom na začatie konania na prí 1 šný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších redpisov. Str ny sa dohodli, že ukončení pla ností Zmluvy alebo dodatku k nej sa netý ·a 
ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Z uvy alebo dod· tku k nej. 

0 Súhlasím s dohodou O Nesúhlasím s doh dou 

8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní vere;ných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných 
elektronických komun ikačných služieb prostredníctvom verejnej mobi nej sie e spoločnosti Orange lovensko, a. s., Cenník 
služieb a Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb s názvom "Súhlusy". Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno 
vyhotovenie pre účastn íka a jedno pre spoločnosť Orange S ovensko, a. s. 

9. Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho paria i entu a Rady Európskej únie č. 531/2012 
Účastníka informuje, že od 1. 7 . 2014 by v prípade, ak by existoval a ternativny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež "APR"), ktorý 
so spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom prístupe k ro:-mingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už zača l 
poskytovať zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a datovým roamingovým služb · m, Účastník mal právo 
na poskytovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SI M karty, ktorá mu bola pridelená 
spoločnosťou Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o posky ovani roamingu (ďalej tiež 
"Zmluva o AR") medzi Účastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná slu"ba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM 
ka e účastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločno ·ťou Orange prerušené poskytovanie _,Južby Roaming na príslušnej 
SIM karte, Účastník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou Sl kartou a skutočnosť, že Účastník služby 
poskytované mu príslušnou SIM kartou využíva v s i eťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade 
podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k AP~ bezplatne a v ktoromkoľvek momente, okia ľ sú spln né vy~šie uvedené 
podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učastnikom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní 
nas edujúcich po uplynutí dňa , počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Účastníkovi prestane byť poskytovaná 
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služba Roaming spoločno ťou Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho z nikne. V prípade, 
že ú.;astník prenesie Cslo, v súvU osti s ktorým mu poskytuje APR roamingov ? siulby, k in0mu operá!orovi , tento iný op_ r !or 
nie ;c povinný podporovať roamingové slu.lby poskytované konkrétnym APR. Učastn ik svo'im podpisom tohto zmluvného 
dokumentu výslovne potvrdzuj , že bol in.ormovaný o 1o:':nosti zvo ·r si alt rn tivneho poskytovateľa roar . in ~u a t ·da 
o mo"nosti zvoliť i o delené roamingové služby poskytova. é altem Litívnymi oskytovatc !mi roamir gu. 

1 o. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvr zuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify 
obdr"al úp né informácie o p13tných roamingových poplatkoch, najmä o h voro\·ej eurotarife a S~. S eurota rife. Vž.dy aktui1lnu 
inform-,ciu o všetkých atných roarT .ingových po la koch získa účastník na str[rnke V'/\J 'l.or n e.sk. 
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