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Číslo zmluvy: A18729862 Počet SlM kariet na zmluvu; 1Názov predajného miesta: Cusiomer Center s'r.o. DS 6 Kód: osoo4DsA06
Meno a priezvisko predajcu: Tkáčová Michaela TelefÓn: o9o5015957

P oznámka: Prevod - Normál Flex/Max/ldeálne p./Š ĺk'vo 1 balGo

Dátum: 22' 12.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podla $ 44 zákona č' 351t2O11 Z' z' o elektronických komunikáciách medzi

spoločnostbu oľange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ: 29 ?o 3105 78, lČ opH: sK 20 20 31 05 78,zapísaná v obchodnom registri otresneĺo súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142ĺ8
(d'alej len''spoločnost' orange'')

a

účastníkom (d'alej len,,účastník''alebo "Účastník''): Fyzická osoba - nepodnikatel'

-) lČ DPH vyplní účastník, ak mu lČ DpH bolo prĺdelené, DlČ vyplní Účastník, ak mu nebolo pridelené lČ DPHa zároveň mu bolo pridelené DlČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu

Predmet zmluvy:

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

Číslo Účastníka: 00851 8821 7 ilililtilltililllilril

I

55572267

.{ĺ.hi,.'nel i'j

Meno, prĺezvisko, titul
Staškovanová Helen

/ obchodné meno / Názov:
a

SI IídloTrvalý pobyt Miesto n ikan iapod oI ul(mesto bec, Cä, PsČčíslo,popisné pošta):KoniecVyšný 286, 02354 TUTuzovka, RZOVKA
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
EF264566 10.10.2023

Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / lČo
595810t6242

lČ DPH / DlČ-

Spôsob platby:

Kontaktná osoba pre komunikáciu a
0915842571 MMS (Meno, priezvisko, telefón):

zasielanie lD kódu / hesielv SMS /

Telefonné čĺslo 0915842571
Čĺslo SlM karty 8942101 1600í/ĺ499987
Účastnícky program Go í Euľ

SluŽby CLIP, PREPIS, ZAS
minútu, Roaming,

ielanie informácie o aktuálnej cene za
,,Pľístupkinternetu

Prĺdelená SlM karta (Priezvisko / meno) Staškovanová Helena
Typ telefónu Ziadny
Ži
čí

adam o zverejnenĺe telefonneho
sla v zozname účastnÍkov
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Sprístupnenie SluŽieb Učastníkovi vykoná Spoločnost' orange aktivovanĺm pridelenej SlM karty / slM
kariet v Sieti bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktĺvačného poplatku podl'a
platného Cenníka Uóastníkom, spravidla do 24 hodín' Učaštnít uhradí aktivačný poplatok v cene podl'a
Cenníka, pokial' medzi Učastníkom a Spoločnost'ou orange nie je dohodnuté inak.

Ceny SluŽieb a súvisiacich plnenísú uvedené v platnom Cenníku v členení podl'a účastníckych programov'
Samostatne sú uvedené ceny SluŽieb podl'a toho, či sú pouŽĺvané v rámci predplatených minút alebo iných
jednotĺek alebo nad ich rámec. Tarifikácĺa 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, za ktoré sa nepoŽaduje zvláštna Úhrada, údaj, ako si Učastník môŽe vyŽiadať informácie
o aktuálnych cenách sluŽieb spoločnosti orange a prípadných zl'avách z týchto cien, a rnýška servisných
poplatkov' ak také orange účtuje. Cenu lných sluŽieb, tj. sluŽieb poskytovaných tretími stranami prostred-
níctvom spoločnosti orange, určujú tretie strany vo svojĺch cenníkoch' Zvýhodnené ceny alebo iné benefity
poskýované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o poskytovaní verejných sluŽieb sú uvedené
v takomto dodatku.

SpÔsob fakturácie:
M Elektronická forma

Podrobnosti týkajúce sa elektronickej formy Íaktúry (napr. e-mailová adresa pre doručovanie faktÚry) sú
uvedené v osobitnom dokumente' Súhlasím s poskytovaním elektronickej faktúry v zmysle Podmienok
poskytovania sluŽby elektron ická faktÚ ra zverej nených na wľw. oran ge.sk.

fl Papierová forma

Zúčtovacie obdobie prirad'uje spoločnosť orange kaŽdému Učastníkovi' pričom jeho dĺŽka nepresiahne
tridsatJeden za sebou idúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkovi začne plynúť od
dátumu vykonania prvého odpočtu poskytovaných SluŽieb a skončí sa uplynutím účastníkovi prĺdeleného
zúčtovacieho obdobia' Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu Učastníkovi Spoločnost'ou orange platí
po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaŽe spoločnost' orange jednostranne stanoví inak. Spoločnosť orange
po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Učastnĺkovi (v prĺpade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúč_
tovacieho 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, (d'alej vyúčtovacĺ doklad a faktúra spolu len
ako ''faktúra''), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých SluŽieb počas zúčtovacĺeho obdobia vrátane súm zapla-
tených Učastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnuté sluŽby. Spoločnost' orange je
oprávnená 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 poŽadovaných alebo vykonat'kedykolVek počas zúčtovacieho obdobia vyÚčtovanie preddavku
na cenu SluŽby alebo lných sluŽieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním poŽadovaných. Cenu sluŽby Roa-
ming, ktorú z technických príčin nebolo moŽné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného
Učastníkovi, vyúčtuje Spoločnost'orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúč-
tovacieho obdobia priradeného Učastníkovi' v ktorom sluŽba Roaming bola poskytnutá. Učastník a spoloč-
nost'orange sa môŽu dohodnúť na doručovaní elektronickej Íormy faktúry a elektronickej forme doručova-
nia faktúry, pričom táto dohoda nemusí mat' písomnú formu. V prĺpade, Že sa Učastník a spoločnosť
orange dohodli na doručovaní elektronickej formy íaktúry 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 doručovanĺe elektronickej' faktúry a ak taká nie je z akýchkol'vek
dôvodov k dispozícii, (ii) na poslednú známu emailovÚ adresu oznámenú spoločnosti orange Učastnĺkom
alebo (iii) formou internetovej linky cez sMs, MĺVS aĺebo iným elektronickým spôsobom na telefonne číslo
Učastníka, po zadaní ktorej na internete bude Učastníkovi sprístupnená faktúra. E-mailová adresa a tele-
fonne,číslo sa popri adrese na doručovanie pÍsomností stanovenej v Zmluve povaŽuje za adresu pre
zasielanie faktúr a pĺsomností v zmysle Všeo.becných podmienok. V prípade, Že sa tak spoločnosť orange
dohodne s tret'ou osobou, ktorá póskytuje Učastníkovi..svoje sluŽby aiebo iovary, je spoločnosť oranle
oprávnená na svojej faktúre účtovat'tieŽ cenu, ktorú je Učastník povinný platiť takémuto tretiemu subjektu'
piičom v takom pŕĺp-aoe je Učastník goy!|ný platit'dotknutú cenu tretej osobe prostredníctvom spoločnosti
brange a vyúčtovanie tejto ceny na f"!'tĺlg vystavenej spoločnosťou orange a doručenej Učastníkovi sa
považu.1e zá oznámenie tbjto skutočnosti Učastníkovi'

Spoločnosť orange je oprávnená v. prípadoch, ked' to umoŽňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné
Zariadenie, ktorébd nej Učastník z'íska (kúpou, nájmom, výpoŽičkou alebo na záklďde iného právneho
titulu) technicky obmedzit' moŽnosť jeho vyuŽívania v inej sieti, ako je Siet' spoločnosti orange (tzv.
ňioróvanie Zaríadenia na siet'/ SlM-lock) počas doby stanovenej v Pokýnoch .pôioenó.iióránóó]Úd*i-

Číslo účastnÍka: 00851 B821 7 il1ilililililililil]t
55572267
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ník 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. Učastník
prehlasuje, Že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnost'amĺ, a s ich vedomím kupuje Zariadenie do
svojho vlastníctva alebo nadobúdaZariadenie do svojejdispozičnejsféry na základe iného právneho titulu.
Učastníkovi 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'avu 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 Zaria-
denia (poŽadovat'vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenqza Zarĺadenie), alebo akékolVek iné právne nároky.
Učastník zároveň berie na vedomie, Že v prípade, ak bude Zariadenie odblokované Učastníkom pred uply-
nutím 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, ktorého následkom môŽe
byť vznik vady na Zariadeni, za ktorÚ spoločnosť orange nebude niesť Žiadnu zodpovednosť.

7. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú' pokial'v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom
a Podnikom nie je dohodnuté inak. V prípade, ak Učastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktoý tvoríjej
neoddelitel'nÚ sÚčasť, tento môŽe obsahovať mĺnimálne podmienky pouŽívania SluŽby (napr. dobu viaza-
nosti, povinnosť po celú dobu platnostĺ dodatku k Zmluve mat'aktivovaný určitý konkrétny variant účastníc-
keho programu a|ebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktoý neklesne pod určitú výšku, atd'.).

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

9. Spoločnosť orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady Európskej
únie č. 53112012 Učastníka informuje, že od 1.7'2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskyto-
vatel'roamingu (d'alej tieŽ ''APR")' ktoý so spoločnost'ou orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prĹ
stupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy uŽ začal poskytovať zákazníkom prĺstup k regulo-
vaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým sluŽbám, Učastník mal právo na poskytovanie uvedeňých
roamingo47ch sluŽieb týmto APR' a to prostredníctvom SlM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnost'ou
orange, a na Území členských štátov Europskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (d'alej
tiež "Zmluva o AR'') medzi Učastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná sluŽba Roaming spoločnosti
orange na príslušnej SlM karte Učastníka, skutočnost', Že Uč.astníkovi nebolo spoločnosťou orange preru-
šené poskytovanie sluŽby Roaming na príslušnej SlM karte, Učastník uzavrel s APR Zmluvu o AR v sÚvis-
losti s príslušnou SlM kartou a skutočnosť' Že Učastnĺk sluŽby poskytované mu príslušnou SlM kartou
vyuŽíva v siet'ach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v prípade podl'a prvej vety
tohto bodu oprávnený prejst' k APR bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial'sú splnené vyššie uve-
dené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učastníkom a APR sa uskutoční prechod k APR
do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prĹ
pade, ak Učastníkovi prestane byt poskytovaná sluŽba Roaming spoločnosťou orange (vrátane prerušenia
jej poskytovania), Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prípade, Že Učastnĺk prenesie číslo, v sÚvislosti
s ktoým mu poskytuje APR roamingové sluŽby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný pod-
porovat' roamingové sluŽby poskytované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného
dokumentu uýslovne potvrdzuje, Že bol informovaný o moŽnosti zvoliť si alternatívneho poskytovatel'a
roamingu a teda o moŽnosti zvolit'si oddelené roamingové sluŽby poskytované alternatívnymi poskýova-
tel'mi roamingu.

10. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, Že pred vol'bou eurotarify alebo oso-
bitnej roamingovej tarify obdžal úplné ĺnformácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej
eurotarife a SMS eurotarife' VŽdy aktuálnu informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch zĺska
Účastn ík na stránke www.orange.sk.

lt!!illililillllllill
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11. V prípade, ak je Účastníkovĺ doručovaná zásielka kuriérom na ním uvedenÚ adresu alebo je doručovaná
kurierom na predajné miesto (predajňu) spoločnosti orange, ak si Učastník pri uzafuáranĺzmluvýna ái"l'tu
alebo mimo prevádzkorných priestorov spoločnosti orange objednal doručenie zásielky na predá1ne ňiesto
spoločnosti orange (tj' osobný odb-er), j.e spoločnosť orange oprávnená účtovať Učástníkovi pbplatok za
doručenie zásielky podl'a platného Cenníka.

12. Tento odstavec sa neuplatňuje.

13

Podpĺs a pečiatka účastníka chaeIa Tkáčová
spoločnosť orange Slovensko, a. s

dátum, pečiatka, podpis

Císlo účastníka: 0085'1 BB21 7
lĺ!]llill!lllllllllil
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