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Čís6 zmluvy: A19229932 Počet SlM kariet na zmluvu: 1

miesia: Customer Center s.r'o. DS 6 Kód: oS004DsA06
predajcu: Tkáčová Michaela Telefón: 0905015957

Poznámka: N NORMA okrem wow 0509

Dátum: 21'2.2022
i] :,'i i;l iĺ]ii

i,L, ;, :It.'iL]ltl;l znaČiĺĺ:

uva ne dostupných sluŽieb
uzavretá podl'a $ 84 zákona č' 452ĺ2021 Z' z. o elektronických komunikáciách medzi

spoločnost'ou orange Slovensko, ä. S.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ 20 20 3'ĺ 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142lB
(d'alej len''spoločnost' orange'')

a

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

-) lČ DPH vyplní účastník, ak mu lČ DPH bolo pridelené, DlČ vyplní Účastník, ak mu nebolo pridelené lČ DPH
azároveň mu bolo pridelené DlČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu:
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orange''

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

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta)
Jašíkova'l7 8, T urzovka, 02354 Turzovka

TelefÓnne číslo (aj s predvol'bou): Fax (ajs predvol'bou)

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

Číslo a platnost' oP / pasu Štátne občianstvo
SR

Rodné číslo / lČo
00314331

lČ DPH / DlČ-

SpÔsob platby

Štatutárny zástupca:
JUDr. Golis Ľubomír

Rodné číslo Číslo a platnost'oP / pasu / preukazu p. na pobyt:

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie lD kÓdu / hesielv SMS / MMs (Meno, priezvisko, telefon)

Predmet zmluvy:

Číslo Účastníka: 000690487 4

/p- ľ?//ĺĺl -,/, Í
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56802785

Ar.itliln.il:tll

Telefonné číslo 0905379733

Číslo SlM karty 8942101 180022111168

Učastnĺcky program Paušál ochrana majetku

SluŽby CLIP, Roaming,

Pridelená SlM karta (Priezvisko / meno) VO cyklochodnik 2

Typ telefónu

Žiadam o zverejnenie telefónneho
čÍsla v zozname účastníkov nte

1t3



1.

2.

Potvrdzujem prevzatie SlM kariet podl'a Zmluvy v počte 1 ks.

3. Ceny SluŽieb a sÚvisiacich plnení sú uvedené
dené ceny SluŽieb podl'a toho, či sú pouŽívané
je realizovaná v minútach, sekundách alebo v i

aj: údaje o bezplatných sluŽbách a o sluŽbách,
mácie o aktuálnych cenách sluŽieb spoločnosti
orange účtuje. Cenu lných sluŽieb, tj. sluŽieb
strany Vo svojich cenníkoch

Sprístupnenie SluŽieb Učastnĺkovi vykoná Spoločnosť orange aktivovanĺm pridelenej SlM karty../ SlM kariet
odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného 

_poplatku 
podl'a platného Cenníka Učastnĺkom,

Učastník uhradí aktivačný popiatok v cene podl'a Cenníka, pôkial'medzi Učastníkom a Spoločnosťou orange

v Sieti bez
spravidla do 24
nie je dohodnute
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Spôsob íakturácie:

M Elektronická íorma

Podrobnosti týkajúce sa elektronickej fo
dokumente. Súhlasĺm s poskytovaním
zverejnených na www.orange.sk.

D Papierová Íorma

ZÚčtovacie obdobie prirad'uje spoločnosť orange kaŽdému Účastníkovi' pričom jeho díŽka nepresiahne tridsat'jeden za sebou idú-

cich kalendárnych dní. Zúčĺovacie obdobie priradené Učastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytova-
ných SluŽieb á skončí sa uplynutĺm účastníkovi prideleného zÚčtovacieho obdobia' Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu
Učastníkovi Spoločnost'ou óránge platí po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaŽe spoločnosť orange jednostranne stanoví inak.

Spoločnost'orange po skončení}úótovacieho obdobia priradeného Učastníkovi (v prĺpade, ak vykoná vyúčtovanie po-čas zúčtova-
cieho obdobia pla1ia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako po skončení zúčtova-
cieho obdobia) vyhotoví vyúčtovacĺ doklad alebo faktÚru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva z prísluŠných právnych predpisov,
(d'alej vyúčtovacidoklad aíaktúra spolu len ako ''faktúra''), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých SluŽieb počas zúčtovacieho.obdobia
vrátahe-súm zaplatených Učastníkom akozábezpeka atebo preddaĺok nä cenu za poskýnuté sluŽby. Spoločnost'orangeje opráv-
nená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykolVek počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie.časti ceny
alebo aj celej ceny SluŽby alebo lných sluŽieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním poŽadovanýchalebo vykonat'kedykolVek počas
zúčtováciehó obdobia vyúčtovanie_preddavku na cenu SluŽby alebo lných sluŽieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním poŽadova-
ných. Cenu sluŽby Roaining, ktorú z technických príčin nebolo moŽné vyÚčtovat'po skončenĺ zúčtovacieho obdobia priradeného
Účastníkovi, vyÚčiuje Spoločnosť Orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia prira-

deného Učastníkovl, V ktorom sluŽba Roaming bola poskytnutá. Učastník a spoločnosť orange sa môŽu dohodnÚt' na doručovaní
elektronickej formy ÍaktÚry a elektronickej forme doručovania Íaktúry' pričom táto dohoda nemusí mať pĺsomnú formu. V prĺpade, Že
sa Učastníka spoločnost'orange dohodli na doručovaní.elektronickej foľmy Íaktúry a elektronickej Íorme doručovania faktÚry, sa
elektronická fakiÚra povaŽuje zá predloŽenú a doručenú Učastnĺkovi, ak bola odoslaná na (i) na poslednÚ emailovÚ adresu určenú
Učastníkom pre doručovanĺe elektronickej faktÚry a ak taká nie je z akýchkolVek dÔvodov k dispozÍcJl, (ii) na poslednú-známu emai-
lovú adresu oznámenú spoločnosti orange Učastníkom alebo (iii) formou internetovej'linky cez SMS, MMS alebo iným elektronic-
kým spôsobom na teleíónne čĺslo Učastnĺka, po zadanÍ ktorej na internete bude Učastníkovi sprístupnená faktúra.. E-mailová
a-dresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie písomností stanovenej v Zmluve povaŽuje za adresu pre zasielanie faktúr
a pĺsomností v zmysle Všeobecných podmienok' V prípade, Že sa tak spoločnost'orange dohodne s tret'ou osobou, ktorá poskytuje
Učastnĺkovi svoje sluŽby alebo tovary, je spoločnost' orange oprávnená na svojej faktúľe Účtovať tieŽ cenu, ktorú je Učastník
povinný platiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom prípade je Učastník povinný platit'dotknutÚ cenu tr.ďej osobe prostrednĺc-
tvom spoločnosti orange a vyÚčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou orange a doručenej Učastnĺkovi sa povaŽuje

za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi'

$poločnost' 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 vyuŽívania
v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SlMJock) počas doby stanovenej v Pokynoch
spolóčnosti oraňge. Učastník je oprávnený poŽiadať o odblokovanie Zariadenia pre pouŽitie v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti
drange aŽ po upýnutí stanovánej boby, a io'prostredníctvom predajnej siete spoločnosti orange. Učastnĺk prehlasuje, Že sa obo-
známil s hore uvedenými skutočnost'ami, a s ich vedomím. kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo nadobÚda Zariadenie do
svojej dispozičnej síéry na základe iného právneho titulu' Učastnĺkovi nevznikajú z hore uvedených dôvodov Žiadne právne nároky
voči špoločnosti brange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovat'vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo
poŽadovať z hore uvedených dôvodov zl'avu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie, (c) právo z hore uve-
dených dôvodov odstÚpiť od kúpnej' nájomnej alebo inej prĺslušnej zmluvy týkajÚcej sa Zariadenia (poŽadovať vrátenie celej kúpnej
ceny zaplatenqzaZatiadenie), alebo akékol'vek iné právne nároky. Učastnĺk zároveň berie na vedomie, Že v prípade, ak bude
Zariädenie odbíokované 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, ktoľého následkom môŽe bý
vznik vady naZariadení, za ktorú spoločnosť orange nebude niesť Žiadnu zodpovednost'.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitÚ, pokial'v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Učastníkom a Podnikom nie je dohod-
nuté inak. V prÍpade, ak Učastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktoý tvorí jej neoddelitel'nú sÚčasť, tento môŽe obsahovať mini-
málne podmienky pouŽívania SluŽby (napr. dobu viazanosti, povinnosl po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný
určitý konkrétny úaiiant účastnÍckehó programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktoý neklesne pod určitÚ výšku'
atd'.).

Neoddelitel'nou súčasťou 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 leh ''Všeobecné [odmienky''), Ceňník sluŽieb io'atej len ''CennÍk''). Áxtualne Všéobecné podmienky a Cenník sú zverejnené
na Www.orange.sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre Účastníka a jedno pre spoločnosť orange Slovensko, a' s.

Číslo účastníka: 00069 04874
ililililillllllillllil

tovanĺ verejne dostupných sl
Zvýhodnené ceny
uŽieb sú uvedené v takomto dodatku

rmy faktÚry (napr. e-mailová adľesa pre doručovanie íaktúry) sú uvedene v osobitnom
elét<tronici<e1 Íaktúry v zmysle Podmienok poskýovania sluŽby elektronická faktúra
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10' Podpisom 1ohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, Že pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdrŽal úplné informácie 

'o 
platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Ýzoy axtualnJ inĺoŕ-

máciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.

'ĺ 't . V prĺpade, akje.Učastníkovi doručovaná zásielka kuriérom na ním uvedenú adresu alebo je doručovaná kuriérom na predajné
miesto (predajňu) spoločnos1i orange, ak si Učastník pri uzaVáraní zmluvy na dial'ku alebo mimo prevádzkových priestorov spoläč-
nosti orange ob-jednal doručenie zásielky na predajné miesto spoločnosti orange (tj. osobný odber), je spolóčnost'orange ôpráv-
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, Žežaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ktoým je
sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania Žaloby zapísané v zozname SAK. odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podaním Žaloby a činĺ 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus prĺslušná DPH). Rozhodcovské konanie môŽe
bý'výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovat'odôvodnenie, rozhodca však môŽe v prípade potreby ústne pojednávanie
nariadit'. Zmluvné strany uj's|ovne 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. 244 l2o02 Z. z' o rozhodcovskom konaní'

! SÚhlasÍm s dohodou M Nesúhlasím s dohodou

13. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastnĺk pofurdzuje, Že bol informovaný, Že aktivovaním niektorej z roamingových dopln_
kových sluŽieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Euľópskeho hospodárskeho spoločenstúa, respektĺve
v tých členských krajinách Európskej Únie, ktoých sa týka niektorá z aktivovaných doplnkových roamingových sluŽieb, vyuŽívať
regulované roamingove ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je vyuŽĺvanie roamjngových sluŽieb v krajinách Európ-
skej Únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastník môŽe kedykoľvek poŽiadať
o prechod na regulované roamingové ceny.

14. Podpisom tohto zmluvného dokumentu Účastník potvrdzuje, Že mu pred podpĺsom tohto zmluvného dokumentu boĺi na trvanlivom
nosiči Podnikom poskytnuté jasné a zrozumitel'né informácie podl'a $ 84 ods. 3 zákona č. 45212021 Z. z. o elekIronických komuni-
káciách v platnom znení a zhrnutie zmluvy podl'a $ 84 ods. 8 zákoia č. 452t2o21 Z' z' o elebronických komunikáciách v platnom
znenĺ 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 čís|a na účely priameho marketingu:
Spoločnost'.orq1ge Slovensko, a. s' týmto v sÚlade s $ 116 ods. 13 zákona č.452t2o21 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov inÍormuje účastníka, Že pridelené telefÓnne číslo nie je moŽné pouŽívať na účelý priameho marke_
tingu. Priamym marketingom sa na účôly vyššie uvedeného rozumie akákol'vek formá prezentácie tovarov alebo-síužieb v pÍsomnej
forme alebo Ústnej forme, zaslaná alebô prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej sluŽby, a teda prideleného telefónnehó
čísla, priamo jednému alebo viacenj'm účastnĺkom alebo uŽĺvatelbm'
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Týmto ako účastn
základe zmluvy o
nre Je ameho marketin gu.

ík vyhlasujem, Že som bol spoločnostbu
poskytovaní verejne dostupných sluŽieb

orange Slovensko, a. s. v súvislosti s poskytnutím telefónneho čÍsla na
preukázatel'ne informovaný o skutočnosti, Že pridelené telefónne číslo

moŽné pouŽÍvat'na

MISIO TURZOV
Ĺ}ľĺ:ľl11tl '

023 54 ir':'iii:ili:\1 {-) 578
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Pod a pečiatka Účastníka

Číslo účastnĺka: 00069 0487 4

Tkáčová
spoločn Orange Slovensko, a. s.
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d , pečiatka, podpis

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček




