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Císlo zmluvy: A19970240 Počet SlM kariet na zmluvu: 1

Názov predajného miesta: Customer Center s.r.o. DS 6 Kod: OS004DSA06
Meno a priezvisko predajcu: Tkáčová Michaela Telefón: 0905015957

Poznámka: N NORMA okrem wow 0509

Dátum: 7'6.2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
uzavretá podl'a $ 84 zákona č.45212021 Z. z' o elektronických komunikáciách medzi

spoločnostbu orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8,82108 Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 20 20 31 05 78, lČ opľt: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v obchodnom regĺstri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142lB
(d'alej len''spoločnosť orange'')

účastníkom (d'alej len "účastník'' alebo ''Účastník"): Právnická osoba

-) lČ DPH vyplní účastník, ak mu lČ DPH bolo pridelené, DlČ vyplní účastnÍk, ak mu nebolo pridelené lČ DPH
a zároveň mu bolo pridelené DlČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu:

Pľedmet zmluvy:

Číslo účastnĺka: 0006904874
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AĹoir:Vnei i'

Meno, priezvisko, titul / obchodné meno / Názov:
Mesto Turzovka

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta)
Jašíkova 178, T urzovka, 02354 Turzovka
Telefónne číslo (aj s predvol'bou) Fax (aj s predvol'bou)

E-mail lná uzatvorená zmluva s orange Slovensko, a. s.?
áno

Číslo a platnosť oP / pasu Státne občianstvo
SR

Rodné čĺslo / lČo
00314331

lČ DPH / DlČ*:

SpÔsob platby:

Štatutárny zástupca:
JUDr. Golis Ľubomír

Rodné čĺslo: Čĺslo a platnosť oP / pasu l preukazu p' na pobyt

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie lD kodu / hesielv SMS / MMS (Meno, priezvisko, telefón):

Telefonné číslo 091 7505867

Číslo slM karty 8942101 1800221 1 't 't 50

Učastnícky program VPNOs

SluŽby CLIP' Zákaznícka zóna' orange chat, Roaming' Neobm.hovory - firma, , ,

Klasik

Pridelená SlM kaŕa (Priezvisko / meno) KaSS alarm

Typ telefónu

Žiadam o zverejnenie telefÓnneho
čísla v zozname účastníkov nte

li li r,., )i
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1. Potvrdzujem prevzatie SlM kariet podl'a Zmluvy v počte 1 ks.

2. Sprístupnenie SluŽieb Učastníkovi vykoná Spoločnost'orange aktivovaním pridelenej SlM karty'/ SlM kariet v Sieti bez zbytočného
odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného poplatku podla platného Cenníka Učastnĺkom, spravidla do 24 hodín.
Učastník uhradí aktivačný poplatok v cene podl'a Cenníka, pokial' medzi Učastnĺkom a Spoločnosťou orange nie je dohodnuté inak.

3. Ceny SluŽieb a súvisiacich plnení sÚ uvedené v platnom Cenníku v členení podl'a účastníckych programov. Samostatne sú uve-
dené ceny SluŽieb podl'a toho, či sú pouŽívane V rámci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. Tarifikácia
je realizovaná v minÚtach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku sú uvedené
aj: údaje o bezplatných sluŽbách a o sluŽbách, zaktoré sa nepoŽaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Učastník môŽe vyŽiadať infor-
mácie o aktuálnych cenách sluŽieb spoločnosti orange a prípadných zl|avách z ýchto cien, a výška servisných poplatkov, ak také
orange účtuje. Cenu lných sluŽieb, tj. sluŽieb poskýovaných tretími stranamĺ prostredníctvom spoločnosti orange, určujú tretie
strany Vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky-
tovaní verejne dostupných sluŽieb sú uvedené v takomto dodatku.

4. Spôsob fakturácie:

M Elektronickáforma
Podrobnosti týkajúce sa elektronickej foľmy faktúry (napr. e-mailová adresa pre doručovanie Íaktúry) sú uvedené v osobitnom
dokumente. Súhlasím s poskýovaním elektronickej Íaktúry v zmysle Podmienok poskytovania sluŽby elektronická Íaktúra
zverejnených na www.orange'sk.

tr Papierová Íorma

5. Zúčtovacie obdobie prirad'uje spoločnosť orange kaŽdému Učastnĺkovi, pričom jeho dĺŽka nepresiahne tridsaťjeden za sebou idú-
cich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskýova-
ných SluŽieb a skončí sa uplynutím Účastnĺkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu
Učastníkovi Spoločnosťou orange platí po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaŽe spoločnosť orange jednostranne stanoví inak.
Spoločnosť orange po skončení zúčtovacĺeho obdobia priradeného Učastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtova-
cieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyÚčtovanie, ktoré sa Vykoná inokedy ako po skončení zúčtova-
cieho obdobia) vyhotovĺ vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplyíva z príslušných právnych predpisov'
(d'alej vyúčtovací doklad a.Íak\Úra spolu len ako ''faktúra''), ktorou vyúčtuje ceny poskytnuých SluŽieb počas zúčtovacieho obdobia
vrátane súm zaplatených Učastníkom akozábezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnuté sluŽby. Spoločnosť orangeje opráv-
nená okrem a|ebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykolVek počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny
alebo aj celej ceny Služby alebo lných služieb poskýnutých Učastnĺkovi alebo ním poŽadovanýchalebo vykonať kedykol'vek počas
zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu SluŽby alebo lných sluŽieb poskytnuých Učastnĺkovi alebo ním poŽadova-

1ých. Cenu sluŽby Roaming' ktorú z technických príčin nebolo moŽné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného
Učastníkovi, vyúčtuje Spoločnosť orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledneho dňa zúčtovacieho obdobia prira-
deného Učastnĺkovi, V ktorom sluŽba Roaming bola poskýnutá' Učastník a spoločnosť orange sa môŽu dohodnút' na doručovaní
eĺeklronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. V prípade, Že
sa Učastník a spoločnosť orange dohodli na doručovaní-elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, sa
elektronická faktúra povaŽuje za predloŽenú a doručenú Učastnĺkovi, ak bola odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú
Učastníkom pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie je z akýchkolVek dôvodov k dispozícii, (ĺi) na poslednú známu emai-
lovú adresu oznámenú spoločnosti orange Učastnĺkom alebo (iii) Íormou internetovej.linky cez SMS, MMS alebo iným elektronic-
kým spôsobom na telefónne čĺslo Učastníka, po zadaní ktorej na internete bude Učastníkovi sprístupnená faktÚra. E-mailová
adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie písomností stanovenej v Zmluve povaŽuje za adresu pre zasielanie íaktúr
q písomností v zmysle Všeobecných podmienok. V prípade, Že sa tak spoločnosť orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje
Učastníkovi svoje sluŽby alebo tovary, je spoločnost' orange oprávnená na svojej faktúre účtovať tieŽ cenu, ktorú je Učastník
povinný platiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom prípade je Učastník povinný platiť dotknutú cenu tretej osobe prostredníc_
tvom spoločnosti orange a Vyúčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnost'ou orange a doručenej Učastnĺkovi sa povaŽuje
za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi.

6. Spoločnosť orange je oprávnená v prípadoch, ked' to umoŽňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej
Učastník získa (kúpou' nájmom, výpoŽičkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky obmedzit' moŽnosť jeho vyuŽĺvania
v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti orange (tzv. blokovanie Zariadenia na siet'/ SlMJock) počas doby stanovenej v Pokynoch
spoločnosti orange. Učastník je oprávnený poŽiadať o odblokovanie Zariadenia pre pouŽitie v inej sieti, ako je Siet' spoločnosti
orange aŽ po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločnosti orange. Učastnĺk prehlasuje, Že sa obo-
známil s hore uvedenými skutočnosťami, a s ich vedomĺm. kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo nadobúda Zariadenie do
svojej dispozičnej sfery na základe iného právneho titulu. Učastnĺkovi 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
poŽadovat' z hore uvedených dôvodov zl'aw z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie, (c) právo z hore uve-
dených dÔvodov odstÚpiť od kÚpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej sa Zariadenia (poŽadovať vrátenie celej kúpnej
ceny zaplaten$ za Zariadenie), alebo akékolVek iné právne náľoky. Učastník zároveň beľie na vedomie' Že v prípade, ak bude
Zariadenie odblokované Učastníkom pred uplynutĺm doby jeho blokovania podl'a tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti
orange, povaŽuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia V rozpore s týmto článkom, kiorého následkom môŽe byt'
vznik vady na Zariadení' za ktorú spoločnosť orange nebude niest'Žiadnu zodpovednosť.

7. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokial' v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Učastnĺkom a Podnikom nie je dohod-
nuté inak. V prípade, ak Učastník uzatvoril k iejto Zmluve dodatok, ktoý fuorí jej neoddelitel'nú súčast', tento môŽe obsahovať minĹ
málne podmienky pouŽívania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnost' po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný
určitý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktoý neklesne pod určitú výšku'
atd'.).

8. Neoddelitel'nou súčastbu zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejne
dostupných elektronických komunikačných sluŽieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti orange Slovensko, a. s.
(d'alej len "Všeobecné podmienky"), Cenník sluŽieb (d'alej len "Cenník''). Aktuálne Všeobecné podmienky a Cennĺk sú zverejnené
na Www'orange.sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastnĺka a jedno pre spoločnosť orange Slovensko' a. s.

Císlo účastníka: 0006904874
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9. Spoločnosť orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 53'ĺ/2012 Učasl
níka informuje , Že od 1 .7 . 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskytovatel' roamingu (d'alej tĺeŽ 'APR")' ktoý so spoloč-
nost'ou orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal poskytovať
zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým sluŽbám, Učastník mal právo na poskýovanie uve-
dených roamingových sluŽieb týmto APR' a to prostrednĺctvom SlM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou orange,. a na
území členskýctt štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (d'alej tieŽ ''Zmluva o AR") medzi Učast-
níkom a APR. Podmienkou je aktivovaná sluŽba Roaming spoločnosti orange na príslušnej SlM karte Učastnĺka, skutočnost', Že
ÚčastnÍkovi nebolo spoločnosťou orange prerušené posky1ovanie sluŽby Roaming ňa príslušhej SlM karte, Účastník uzavrel s APR
Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SlM kartou a skutočnosť, Že Učastník sluŽby poskytované mu prĺslušnou SlM kartou využíva
v siet'ach, ktoré sÚ predmetom zmluvy o AR s APR. Učastnĺk by bol v prípade podl'a prvej vety tohto bodu oprávnený pre1sť k APR
bezplatne a v ktoromkolVek momente' pokial' sÚ splnené Vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmlwy AR medzi Učast-
níkom a APR sa uskutoční prechod k APR do iroch pracovných dnĺ nasĺedujúcich po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá
Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane bý' poskytovaná sluŽba Roaming spoločnosťou orange (vrátane prerušenia jej
poskýovania), Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prípade, Že Učastník prenesie číslo' v súvislosti s k1oým mu poskýuje APR
roamingové sluŽby' k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové sluŽby poskytované konkľétnym
APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o moŽnosti zvoliť si alter_
natívneho poskytovatel'a roamingu a teda o moŽnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované aĺternatĺvnymi poskýova-
tel'mi roamingu.

10. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, Že pred vol'bou eurotariý alebo osobitnej roamingovej tarify
obdžal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotariÍe a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu infor-
máciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange'sk.

1 1 ' V prípade, ak je Učastníkovi doručovaná zásielka kuriérom na ním uvedenú adresu alebo je doručovaná kuriérom na predajné
miesto (predajňu) spoločnosti orange, ak si Učastnĺk pri uzatváraní zmluvy na dial'ku alebo mimo prevádzkových priestorov spoloč_
nosti orange gbjednal doručenie zásielky na predajné miesto spoločnosti orange (tj. osobný odber), je spoločnosť orange opráv-
nená účtovať Učastníkovi poplatok za doručenie zásielky podl'a platného Cenníka.

12. Zmluvné Strany sa dohodli, Že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr.
Andrej Gundel, advokát zapísaný V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade,
že sa tento z akéhokolVek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát zapísaný
v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, Že sa tento z akéhokolVek zákon-
ného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov Vedenom Slovenskou
advokátskou komorou pod č. reg' 6536. Zmluvné strany sa tieŽ dohodli, Že Žaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ktoým je
sídlo jeho advokátskej kanceláľie ku dňu podaniaŽaloby zapísané v zozname SAK. odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podaním Žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH)' Rozhodcovské konanie môže
byt'ýlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovat' odôvodnenie, rozhodca však môŽe v prípade potreby ústne pojednávanie
nariadiť. Zmluvné strany výslovne Žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné
strany sa zároveň dohodli na tom' že rozhodca môŽe po začatí rozhodcovského konania nariadiť predbeŽné opatrenie v súlade
s ust. $ 22a zák. č. 24412002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

tr Súhlasím s dohodou M Nesúhlasĺm s dohodou
'ĺ3. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, Že bol informovaný,Že aktivovaním niektorej z roamingových dopln-

kových služieb nebude v členských kra1inách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva' respektíve
v tých členských krajinách Európskej únie, ktoých sa týka niektorá z aktivovaných doplnkoých roamingových služieb, vyuŽívať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je vyuŽívanie roamJngových sluŽieb v krajinách Európ-
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastník môŽe kedykolVek poŽiadať
o prechod na regulované roamingové ceny.

14. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, Že mu pred podpisom tohto zmluvného dokumentu boli na trvanlivom
nosiči Podnikom poskytnuté jasné a zrozumitel'né informácie podl'a S 84 ods. 3 zákona č. 45212021 Z. z. o elektronických komuni-
káciách v platnom znení a zhmutie zmluvy podl'a $ 84 ods. B zákona č. 45212021 Z. z. o eleklronických komunikáciách v platnom
znení a zároveň účastník potvrdzuje, Že mu bolo umoŽnené oboznámenie sa s uvedenými informáciami. Poskytnuté informácie
a zhrnutie zmluvy sa stávajú neoddelitel'nou súčast'ou tohto zmluvného dokumentu.

15. PouŽitie telefónneho čísla na účely priameho marketingu:

Spoločnost'orange Slovensko, a. s' týmto v súlade s $ 1'16 ods. 13 zákona č.45212021 Z. z. o elektronických komunĺkáciách
v znení neskorších predpisov informuje Účastníka, Že pridelené telefónne číslo nie je moŽné pouŽívať na účely priameho marke-
tingu. Priamym marketingom sa na účely vyššie uvedeného rozumie akákolVek forma prezentácie tovarov alebo sluŽieb v písomnej
forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostrednĺctvom verejne dostupnej sluŽby, a teda prideleného telefónneho
čísla, priamo jednému alebo viaceým účastnĺkom alebo uŽívatel'om.

Týmto ako účastník vyhlasujem, Že som bol spoločnostbu
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základe zmluvy o poskytovaní dostupných sluŽieb
nte mozne pouŽívat'na marketingu.

fu1ĹST0 Tu

orange Slovensko, a. s. v súvislosti s poskytn
preukázatel'ne informovaný o skutočnosti, Že

utím telefónneho čísla na
pridelené telefónne číslo
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pečiatka účastníka

Jtlr,

ľ i"{hr

Michaela Tkáčová
spoločnosť orange Slovensko, a. s

dátum, pečiatka, podpĺS
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Císlo Účastníka: 0006904874 58887678

ŕ!ralriYIla]i i{j
ztit. _.

3/3

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček






