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A6247033

Kód predajného miesta

Poznámka N_ N O R M A_0107
Počet SIM kariet na zmluvu 1

ID070GPB04

Meno a priezvisko predajcu $či brá n i Andrej1

Telefón 0905 453 453

Názov predajného miesta Alfacom spol. s r .o

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podra §44, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi
spoločnosťou Orange Slovensko, a. s ., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, I ČO: 35 69 72 70, IČ DP H: 51<2020310578
zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke 114 2/B (ďalej ako "Podnik" alebo "spoločnosť Orange")

a

účastn íkom

Právnic ká osoba

Obchodné meno (alebo priezvisko a meno) M esto Z laté Mo ravce
Ulica 1. mája

Mesto, obec Zlat é M ora vce
PSC 95301

$tátna prfslušnosť

Pošta Z laté Moravce 1

Crsto 2
Telefón (aj s predvorbou) 037/421425

E-mail -

Fax (aj s predvofbou)
OP

IC DPH/DIČ'

ICO!Rodné čfslo 00308676

Platný do

'IC DPH vyplni účsstnlk. ak mu IC OPH bolo pridelené, OIC vyplni účsslnlk, ak mu nebolo pndelené IC OPH a zárove~ mu bolo pridelené OIC.

Adresa zasielania plsomnostl,

vyúčtovanl

a upomienok (len ak je iná ako adresa sldla l bydliska účastnlka)

Mesto, obec
PSC

Člslo

Ulica

Máte uzatvorenú Inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.? áno

Pošta

~tatutárny zástupca
Priezvisko l meno Led nár Pe te r

OP/Pas

Spôsob platby
Prlkaz na úhradu·
Platný do

Rodné čisto

Splnomocne ná osoba l zákonný zástupca
Priezvisko/meno
OP/Pas
Cudzinec
Pas

Platný do

Rodné člslo

Stál
Platný do

C preuk. - povolenie na pobyt pre cudzinca

Platný do

Kontakt ná osoba pre komunikáciu s úsekom služieb zákaznlkom
Priezvisko/meno/telefón Lednár Pe t er

Prilohy

Dokumenty k nahliadnutiu

------------------------------------------------~-

Crsloúčastn lka :

0004538294

1 l

3
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Kód predaJného miesta ID0 70 GPB04

POVlámka

N_ N OR M A_0107

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Informácie o poskytovaných službách

Predmet zmluvy
Telefónne čl s lo

Čfslo SIM karty

0917098048

Účastnfcky program

8942101 13001103911 O

Volania ďo všetkých s1eti 200+ zvýhodnené

Služby CU P , Internet v mobile TV, , R oaming - bez b lokovanie prichádzajúcich hovorov v roam in gu,
Pridelená SIM karta
Priezvisko l meno l iné

Typ telefónu
Led nár Peter

Žiadam o nezverejnenle telefónneho čfs l a v zozname účastn i kov.

nie

Účaslnfk označenfm položky .Súhlas uderujem· súhlasi s tým, aby spoločnosť Orange a ňou pfsomne povereni sprostredkovatelia spracúvali jeho
osobné údaje v rozsahu: pridelené telefónne čfslo (prfp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa. fakturačná adresa, označenie poskytovaných služieb,
údaje o využfvanf, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových údajov, na marketingové účely, najmä pre účely vývoja nových služieb,
vrátane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie Individuálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange.
Tento súhlas sa uderuje na dobu trvania zmluvných vzťahov Učastnfka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončeni posledného
zmluvného vzťahu . Účastnfk môže svoj súhlas kedykol'vek odvolať. Poučenie Účastnfka o spracúvanf osobných údajov, o spôsobe odvolania tohto
súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v prfslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, pripadne na web stránke
www.orange.sk.
~

Súhlas uderujem

O Súhlas odmietam

1. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet pod ra Zmluvy v

počte

1 ks.

2. Sprfslupnenfe Služieb Účastnfkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovanfm pridelenej SIM karty/SIM kariet v Sieti bez zbytočného odkladu po
uzatvorenf Zmluvy a po uhradenf aktivačného poplatku podra platného Cennfka Účastnfkom, spravidla do 24 hodfn. Účastnfk uhradf aktivačný
poplatok v cene podra Cennfka, pokiar medzi Účaslnfkom a Spoločnosťou Orange nie je dohodnuté inak.

3. Ceny Služieb a súvisiacich plnenf sú uvedené v platnom Cennfku v členeni podra účastnfckych programov. Samostatne sú uvedené ceny
Služieb podra toho, či sú použfvané v rámcl predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. Tarifikácia je realizovaná
v minútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle Informácii uvedených v Cennfku. V Cennfku sú uvedené aj: údaje o bezplatných
službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Účastnfk môže vyžiadať Informácie o aktuálnych cenách služieb
spoločnosti Orange a prfpadných zravách z týchlo cien, a výška servisných poplatkov, ak také Orange účtuje . Cenu Iných služieb, t.j. služieb
poskytovaných tretfmi stranami prostrednfctvom spoločnosti Orange, určuJú tretie strany vo svojich cennfkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné
benefity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o poskytova nf verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku.
4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každému Účastnfkov1, pnčom Jeho dlžka nepresiahne tridsaťjeden za sebou idúcich
kalendárnych dnf. Zúčtovacie obdobie priradené Účastnfkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytovaných Služieb
a skončf sa uplynutfm účastnfkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu Účastnikov! Spoločnosťou
Orange plati po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne stanovi inak. Spoločnosť Orange po skončeni
zúčtovacieho obdobia priradeného Účastnfkovl (v prfpade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu
primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako po skončeni zúčtovacieho obdobia) vyhotovi vyúčtovacf doklad alebo faktúru, ak
povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva z prlslušných právnych predpisov, (ďalej vyúčtovacf doklad a faktúra spolu len ako .faktúra"), ktorou vyúčtuje
ceny poskytnutých Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Účastnfkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za
poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cfen kedykol'vek počas zúčtovacieho
obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účaslnfkovi alebo nfm požadovaných alebo
vykonať kedykol'vek počas zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účastnfkovi alebo
nfm požadovaných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických prlčin nebolo možné vyúčtovať po skončeni zúčtovacieho obdobia pnradeného
Účastnfkovi, vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne , spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia priradeného
Účastnfkovi, v ktorom služba Roaming bola poskytnutá.

Čfslo účastnfka:

000 4538294
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Informácie o poskytovaných službách

Účastn fk a spo l očnosť Orange sa mOžu dohodnúť na doručovan f elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovan ia faktúry,
pričom

táto dohoda nemusi mar pisomnú formu.

Spoločnosť

Orange je oprávnená v llou

určených

pripadoch aj bez predchádzajúcej dohody

predkladať Účastnikov! elektronickú faktúru, pokiar Účastn lk svojim preukázaterným prejavom vOle neurč! 1nak. V prfpade, že sa Účastnlk

a

spoločnosť

Orange dohodli na

doručovan l

elektronickej formy faktúry a elektronickej forme

doručovania

faktúry, alebo v prlpade

doručovan ia elektronickej faktúry Účastnikov! na základe určenia spoločnosti Orange podra predchádzajúcej vety, sa elektronická faktúra

považuje za predloženú a doručenú Účastnikov!, ak bola odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú Účastnlkom pre doručovanie
elektronickej faktúry a ak taká nie je z akýchkorvek dôvodov k dispozicii, (ii) na poslednú známu emailovú adresu oznámenú spoločnosti
Orange Účastnlkom alebo (iii) formou internetovej linky cez SMS, MMS alebo iným elektronickým spôsobom na telefónne člslo Účastn lka , po
zadani ktorej na internete bude Účastn i kov! sprlstupnená faktúra . E-mailová adresa a telefónne člslo sa popri adrese na doručovanie
pfsomnostl stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a pfsomnostl v zmysle Všeobecných podmienok. V prlpade, že sa
tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje Účastnikov! svoje služby alebo tovary, je spoločnosť Orange oprávnená na
svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je Účastn lk povinný platiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom prlpade je Účastnlk povinný platiť
dotknutú cenu tretej osobe prostrednfctvom spoločnosti Orange a vyúčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange
a doručenej Účastn ikov! sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti Účastnlkovi.

5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prlpadoch, keď to umožlluje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej Účastnlk ziska
(kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky obmedzi ť možnosť jeho využlvanla v Inej sieti, ako je Sieť
spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť l SIM-Iock) počas doby stanovenej v Pokynoch spoločnosti Orange. Účastnlk je
oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti Orange až po uplynut! stanovenej doby, a to
prostrednlctvom predajnej siete spoločnosti Orange . Účastn lk prehlasuje, že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnosťami , a s ich vedomlm
kupuje Zariadenie do svojho vlastnlctva alebo nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na základe iného právneho titulu. Účastnikov!
nevznikajú z hore uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie
uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zravu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej
odplaty za Zariadenie, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpi ť od kúpnej, nájomnej alebo inej prlslušnej zmluvy týkajúcej sa Zariadenia
(požadovať vráten1e celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo akékorvek iné právne nároky. Účastnlk zárovell berie na vedomie, že v
prlpade, ak bude Zariadenie odblokované Účastnikom pred uplynutlm doby jeho blokovania podra tohto článku a mimo predajnej siete
spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmto čl ánkom, ktorého následkom môže byť
vznik vady na Zariadeni, za ktorú spoločnosť Orange nebude n iesť žiadnu zodpovednosť.

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , pokiar v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastnlkom a Podnikom nie je dohodnuté
inak. V prlpade, ak Účastnfk uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvori jej neoddeliternú súčasť, tento mOže obsahovať minimálne
podmienky použlvania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný urči tý konkrétny
variant účastn lckeho programu alebo účastnlcky program s mesačným poplatkom, ktorý neklesne pod určitú výšku, atď. ) .

7· Strany sa dohod li, že okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa meni znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú si vedomé, že v zmysle
ustanoveni Zmluvy všetky zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktorých súčasťou sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostrednlctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s . (ďalej aj ako .Všeobecné
podmienky"), predstavujú časti tej istej zmluvy o poskytovani verejných služieb medzi Účastnlkom a Podnikom, a to tak, 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 (zmlúv o o poskytovani verejných služieb) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory
s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto Zmluvy (zmlúv o poskytovani verejných služieb), sa rozhodnú
v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konama na
prlslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni nesko~lch predpisov. Strany sa
dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončen i platnosti Zmluvy
alebo dodatku k nej.
súčasťou zmluvy o poskytovani verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických
služieb prostrednlctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Cennlk služ.ieb a Prlloha k zmluve
o poskytovani verejných služ.ieb s názvom .Súhlasy". Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastn lka a jedno pre spoločnosť
Orange Slovensko, a.s.

8. Neoddeliternou

komuni kačných

04.2012
Spoločnosr

Orange Slovensko, a. s , dátum,

ť':lslo účastnlka·

pečiatka

a podpis

0004 538294
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVAN( VEREJNÝCH SLUŽIEB - SÚHLASY
č.

zmluvy: A6247033

uzatvorená medzi poskytovaterom verejných elektronických

komunikačných

služieb

spoločnosťou

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, ICDPH SK2020310578 zaplsaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l oddiel Sa, v zložke: 1142/B (ďalej len 'spoločnosť Orange Slovensko')
a účastnlkom
Priezvisko a meno/ Obchodné meno:

Mesto Zlaté Moravce

Účastnfcke čfsfo:

0004538294

Sfdfol adresa:

1. mája 2, Zlaté Moravce, 95301, SR

Rod. č. / ICO:

00308676

IC DPH/OIC:
Statutámy zástupca alebo
splnomocnená osoba
(Meno, priezvisko):

Lednár Peter

(ďalej len 'Účastnlk ' )

1) V prlpade, ak Účastnfk v Zmluve v časti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne člsla súhlasil so zverejnenlm svojich osobných údajov v
telefónnom zozname, Účastnlk týmto určuje, že v telefónnom zozname majú byľ zverejnené jeho údaje v nasledovnom rozsahu:
~ Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, pripadne názov, ak ide o fyzickú osobu

podnikatera alebo právnickú osobu,

0

Telefónne člslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, pripadne názov, ak ide o fyzickú osobu
podnikatera alebo právnickú osobu. adresa.

2) Dobrovorným poskytnutlm nasledovných osobných údajov Účastnlka (ak ide o fyzickú osobu):
Rok narodenia: N

Pohlavie:

Účastnlk súhlasi s tým, aby spoločnosť Orange spracúvala tu uvedené osobné údaje s priradenlm k jeho ďalšfm osobným údajom, ktorými sú
telefónne člslo, adresa elektronickej pošty, titul, meno, priezvisko a adresa Účastnlka na marketingové účely, predovšetkým na vypracovanie

a oznamovanie segmentovaných ponúk produktov a služieb spoločnosti Orange, alebo produktov a služieb pripravených v spolupráci so
zmluvnými partnermi spoločnosti Orange.

3) Oalej Účastnlk označenlm položky .Súhlas uderujem' súhlasi s poskytnutlm jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul,
adresa. telefónne člslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených v predchádzajúcom bode, ak ich účastnlk poskytol, tretím
stranám pre účely zasielania komerčných ponúk produktov a služieb tretích strán Účastnlkovi.

O

Súhlas uderujem

Účastnlk
dátum. pečlatka, podpis

~ Súhlas odmietam

