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Číslo zmluvy: A21213582 Počet SIM kariet na zrril!)vu: f

Názov predajného miesta: Alpha Pro Tel s.r.o. Kód: ID390ÔSP04
Meno a priezvisko predajcu: Halčin Jozef Telefón: 0907887838

Poznámka: N NORMA B2B VPN 11082021- - - - ',

•: (i;~trd.uva o poskytovaní verejne dostupných služieb
.;· 1 J:.~. ·. ?f' .

. uzavretá podľa § 84 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi::,1

spoločnosťol(frétryge Slovensko, a. s. v . ·,.

so sídlom M~tqdoya 8, ,821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zrpísaná v-Qbč,hodnom:registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B

1
f. ..

(~;alej lerÍ "spolôčri_os~:Orange") ;!}f ;,:.. ,!
·:, \.h

Dátum: 19. 12.' 2022

a

-~~astníkom (ď~lej len "účastník" alebo "Účastník"): Právnická osoba
Meno, priezvi~ko, titul / Obchodné meno / Názov:

·'
):(..~::..Centrum pre deti a :rodiny Trenčín

..
.. . ~ . ~

ulica, popisné číslo, PSČ,Trvalý pobyt/-:Sfďlo·'ľMiesto podnikania (mesto/ obec,
pošta): ·ť·4,ilemnick~"Áf40;·Tre,nčín 1, 91101 Trenčín 1

Telefórme 8Is!:~r.(~J.s Rtedvoľbou): Fax (aj s predvoľbou):~:l ~\1.·u:1 .:td! v·:· .. -
~J.. 7a,

, ;

e-mam :· fJ'tth ::~: ..... ,,·

Iná uzatvorená zmluva s Orange Slovensko, a. ~1?
,. ··!

~;· '. ~-· l ~~.'i·~·: .., .. .-

áno .. ·.'·

•. ·~·· ,.,., ,'Číslo a platnosť OP/ pasu: Štátne občianstvo: .}•

: .~ : .:\1 SR ·.r~~ .. ···.·;~, ·;
,: .

. Ŕodde~číslo..l lôd ~r
IČ DPH / DIČ*: .... .....,,,......· .•·

00182486 .•: i '-:l·:
l

... .,,.

Spôsob platby::. ; ·f
•.. ·~-· ..~: : .:i. f.E;i~ifl· .., ..

'
:.!

štatutárny žéi'ätupcá: .,.
-··..

Rodné čísl#/}._;'.· .:• ..
Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:: ,:('

...
..... ,

'
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. 1 : -h:t·", ..

:·; .. • _ť
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Kontaktná cfaoba.pre.komunikáciu a zasielanie ID kódu / hesiel v SMS/ MMS (Meno, priezvisko, telefón}:·· ~ , ....- . .. ,

'·v . ..
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.:t~ ·~ '.);~-i
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N....
cri~~~
·C:
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·tu
äi
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..Cil

~'fil
~·0
9(*~:IČ OPH vypln.J-:qča~tník, ak mu IČ DPH bolo pridelené, DIC vyplní účastník, ak mu nebolo pridelene IČ DP-~~ ~;'.;

r~roveň m~~lôpridelené DIC~. · 7! ~
Prílohy: · . '., ·• . · · ·· ·i ,'.;:;Däkumenty k nahl.iádnutiui:·· ·· · -~
f,· ' ·, •• / ·'\i' ,, .: .... -.J ::;·_Predmetzmluvy.. i·"···~;,- ;:::

l:élefonri~ čf~iQ; '~~i,:..'.;, 0905977601 ;g
·C<

číslo s··1M kart1? :~:." ·••. i,:- 8942101160015834794 ·;~· t.... , ... ;" ....

s_,~žby .,- . . ·--:,;:-s:,... , . - . ·:.,..
VPN Optima!

Pridelená SIM 'kaifa' (Priezvisko/ meno)
Dátový benefit (ponuka bez zariadenia), CUP, · • \,.;,..,. ,,•'w!I.,•••.•

Typ telefónu
Centrum pre deti a rodiny Trenčín

liaciam o zverejnťťiie•telefónneho
: čísla v Žozname dčástníkov

:., . . ·, .... '
nie

I • ".'. V ~:-~·. ·
! .... , ·t • .... ··'··' lfll •'·•-1 ....,1~ ' •••

fčí'slo účasťriíka:·0+00369032~-· :./.~~\!A,._ . •· . :··-1~ )y;;-·, -,,:.[:'•. . ._'.'· .
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.:?,
.·Jl •'ľ~/i!-uJem prevzaUe SIM kariet podľa Zmluvy v počte 1 ks, , :' r( , ·,.

s;;,istupnenle Služieb.ÚčastnlkOVi vykoná Sp?Jo~"'! <?range aktlvovanim pridelenej SIM kartY, / SIM kari~\'V ;/iiti'bez zbytQČné~·
,, 9,2"\•d~ po ~VO,:,,"(Z!"luvy a po uhradeni akbvacneho popla/ku 00</ľa pla/ného Cennika Učasln/kom, ·sprav/d /a do 24 hodín,

'f'sin,k uhrad, akbvacny poplatok v cene Podľa Cenn/ka, pokiaľ medzi Učastnikom a Spoločnosťou qr,jnge,nieiJ.e </9hod~uté inak.,
~,: t;jli,y Služieb~. súvisia~ch pl"':~' ~ú uv~_dené v platnom Cennlku_ v ďe~~nl'Podra úČSStn/ckych p~ratTI'W.'.S'jľ"" · atn~ sú ;,;t_:

$ne <»ny Sl_uz,eb. P?dla toho, a •,u pouz,van~ v, rama oredplalenych m,nut alebo iných Jednotiek alébo 'na~,.( «éiTartfiká(iia
Je,!l'allzovana v m,~utach, sekundach alebo v 1nych Jednotkact, v zmysle infotmácii uvedených v Cenhiku, "ii · · u sú· uveäellé
al.'. udaJe o be,ZP/atnych ~ltJibác!, a o služ~ch,. za ktoré sa nepo"'!duje zvláštna úhrada, údaj, ako sl /Jčástfi]k'Ofll ..e.'~áäať inU,,.
"\a.Cle o ~!<fu.alnych cen~ch •llajeb Sj)Olo~osb Orange a P~oadnychzl'avách ~ týchto cie~, a výška ·•e_rv!~i1c!/fi/óp/átkov, ak hli.;
,P!l>nge UcluJ~, Cenu ,lnych sl"!'eb, j, !luz,eb posk~vanych tretlrní strana_m, p-edmctvom spoJocno"I; Q,@til)e, u,;,ujú troµe., ", '\I"'•~ vo •~•ch cenmkoch , ZY.Yhod,nene ceny alebo 1na bene fity pos/<ytova ne na základe dodatku uzatvon,QM,lj)H>mluv,;

0
P<>Sk'y"}··, · tqvanr verejne dostupnych služieb su uvedene v takomto dodatku. '( . · !· ;' ·" · . '. ·

1 :~'..(": . . .:4. Sfiqso b fakturácie: ,;c ·(, J i
iii Elektronická forma , , , ,;.,, ,,.,. .. ,, _ .~ ,

·ii. J Podrobnosti tý~úc~ sa elektronickeJ_ formy faktú,y (~apr, _e-mailová adresa p~ doručovank, fakÍil,y'Js41 tjy~d~ v os1>b1tn<Íai
• doku~en1!', Suh/as1m s poskytova n,m alektron ,ckeJ faktu,y v zmysle PO<Jm,enok poskytova nia ~užqy él,etsro nická faklura_ľ •. • ,.- - zverejnenych na www.orange.sk. ~ .} , .

::-
1
·. 6'1!i1Papierová forma ·'.· ď .. ; ,

i)-4,~vacie ~b/e IJ!'ra'!':'je s~ločnosr,orange ka~~!"" Účastn lk~, pričom jeho dfžka nepres1a/i;.Í 'tHef~j~, ~ 'S~bQU'iJi;j• · , · éJf.!i kale~~amych dn!: Zuctova c,e_ obd~b,e ("lraden,e Uca~ln1koY! ZOC!l~ plynúť od dátumu vykonanló, Oŕvé90:"' "' .Glu j,l;sk~
Qt~h S!uz,~b a sk9"c1 ,sa up/ynut,m ":"•tmko~ pnde~neho zuctovaaeho obdobia. Zllčtovacie o~ie. pn, 1<onµ,:étne~U
U!'l'"'.!•k~ Spolocnostou ~ra~g~ plat, ~o cele obdobie, platnosti S'!'luvy, i~že s~oJočnosr Orangq,jed~ .st;,t\ovl lniik,r· ·SpohlocnbodstbS,ranl g~ po skonce~1 zuctovac1eho ?bdob1a p~1radeného ~:astnrk?VI (v ~ľlpade, ak yykonávyúqt<;i, ,;· 9čas_ zúčt~~:a- .;

, . (?Ie o o o 1a p aba ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyuctovarne, ktore sa vykona inokecjy akc>:, ohčehj.zúčtova- ;,
cfjih~ ""'!~bla) vyhotov/ vyúčtoyac/ doklad alebo fakt,jru, ak povinn~( ")'hotoviť faktúru vyplýva z prísfu\D~Š\\ ,,rlyot, ~l'Odpis,jv, J

\;" (o,il&J vyuctova c, doklad a laktura spolu len ako "faktura"), ktoro u "YUcluje ceny poskytnutých Služieb P"""-'z' · •acieho obdo/;ia •
i ·,· ýrf,)ane súm zaplatených Účastníkom ako zábezpeka alebo Preddavok na cenu za poskytnuté služby, $~01oi;nq$,f'prange·]e opŕ,Ív• j
,, M,ná okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedYkoJ VOk počas zOčtovacieho obdobia vykonať~nie častí cehil í

~/i,bo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých ÚčastnlkOVi alebo nim požadovaných alebo vykonať,ké0ykoľ\,ek poiÍa~ ,,k . 2!jčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo Iných služieb poskytnutých ÚčastnJko~<,l,~bo nim požadolÍa/ l
' · rjM. Cenu služby Roaming, ktonj z technických prf~n nebolo možné vyúttovať po skončení zúčtovacieho Í>Qdebia Priradenélici al', ·. ~éastn"'9vi , vyú~e Spoíočnosť Orange dodatočne, spravidla dq troch mesiacov od Posledného dlla zúčtovacieho obdobia prira-, ,
\. deaého Učastnlkovi, v ktorom S/LJŽba Roamlng bola poskytnutá, Učastnik a spoločnosť Orange sa môit, dqho dnúť na do<učovan / i
?·': ,' él~ktronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú fóri::nu . .V prípade,.,že "
;.;,;, 9!l\l'lčastn/k a spoločnosť Orange dohodli na doručovanl alektronickej formy faktú,y a. elektronickej fótme doniil,,ilánia,'fakl1l,y,.1la' ~
)/;,' 'el'oktron ická faktúra považuje za predložen ú a doručenú Účasln/kov/, ak bola ·odoslaná na (i) na oosl<ilnó éti,alf¾I< adresu •rče~ó ~
,,., t'lbstnlkom pre doručovanie eíektron /ckej faklu,y a ak taká nie je z akýchkoľvek dôvodov k d~pozic/i,' jl)'aa.;,osi.a,;ú známu emo;; S

lov.ú adresu oznámenú spoločnosti qrange Účastníkom alebo (iii) formou internetovej linky cez SMS,cMM~ al~q.o:::ir;iým.' elekfronic.: ~
;_ kým spôsobom na telefónne číslo Učastníka, po zadaní ktorej na internete bude Účastníkovi spríatupn1911~·rfaktúra. E_-mailoyá
("' ad,esa a telefónne čislo sa popri adrese na doručovanie písomnosti stanovenej v Zmluve považuje ia,actJ,,94,Äfe·i,as/elanie faklúr .,
! · · •,plsomnostl v zmysle Všeobecn ých Podmienok. V prlpade, ža sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou a.•bi,</ ,;ktora,posky!W~ ~
: · · OOOslnlkovi svoje ~užby alebo tova,y, je spoločnosť Orange oprá~noná na svojej faklure účtova ť tie;!· c;inU,iktonl jel,úoaS19 11, ~t:!, ~l>Vinný platiť takémuto lrntiemu subjektu, pričom v takom prlpade Je Učastník povinný platiť dotknut<l cenu tretej osobe prostrednlc- á
,- · tvom Spo/očno sti Orange a vyúčtovank, tejto ceny na faktúre vystave nej spoločnosťou Orange a doručenej UčaJ,(ril«>vi sa p<>važW~ ~f::, zij oznámenie tejto skuločnostl Účastnlkovi. . ťť ,it\ ' ,,' , , J j !
fa:· Si,o/očnosť Orange je oprávnená v pripadoch, ked to Umož/i uje zákon, pre mob/Iný telefón alebo iné Zäfial!e nie, ktoré od iie/ ~r /¼Sin/k ziska (kúpou, nájmom, výpc»;čl<ou a/abo na základe iného právneho titulu) lechn/Cky Obmedz/f.llJOŽIO<lS !jeho využ/va.ôl~ ~
/'.· ;_ V'',inej sieti, ako je Sieť spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SIM-lock) počas doby stanovenej v Pokynoch· ii
t spoločnosti Orange. Účastník je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v in~j sieti, !=lko je ~if:!ť ~oločnosti: g
'';,. t;>flinge až po uplynuti stanovenej doby, a to prostrednlctvom ~daJ~J •ieh, spolo&,o,ti o,~ge, U~!"".cP,.~~~Ja,?! '!'.°bo]
i,,,i t~il , ho„ u_e_n9m1 sk~o!fuml, a ~ ích vedom,"! ~up~7 ~naden,,e d? SVOJho vlastn,"!va !"~bo ~!i/')!~ ~haäenie·.~~
i;n:r: š'1tijej dispozičnej sfery na zaklade ineho pravneho titulu. Ucastrnkov1 nevzrnkaju z hore uvedenych é!_o.votjo'.i( z_uir_t:lrie~P~élvne narok~t
' · ' · ;&; spoločnosti Orange, najmä mu nevzn iká, (a) právo rak/amovať vyššie uvedené skutočnosti na iakúponóm'liivare (b) p~

požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie;. (cfprávo z hore uve
dených dôvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmlyvy týkajúcej sa Zariadenia (požadovať y,,r~tenie ce!ej kúP.QeJf'' . ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo akékolvek Iné právne nároky. Učastn /k zároveň berie na vedomie, žo ~ pripade, ak bu~~
Zariadenie odblokované Účastníkom pred uplynutím doby jeho blokovania podľa tohto článku a mimo pred;:ij~-~':siete spoločn9.,sU

jr';,i_·,.''.]_1_._· Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmto článkom, ktorého· ná_Slédkom 'môže byť
, 'vinik vady na Zariadenl, za ktonj spo/očnosf Orange nebude niesľl,adnu zodpovednosť. .. ' ;

Ii, · Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , pok/eľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účaslnlkom a Podí'•.o,m nie je dohopi
·· · nuté inak. V prípade, ak Účastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú ~účasť, teritom~_že _obsahov~ť mi!;li~l
& "· millne podmienky použlvania Služby (napr. dobu via~nostl, povinnosť po celú ~obu platnosú dodatk~c.k 2"\lqve mať ~k~oy_an~
; · U\čitý konkrélny varia nt óčastnickeho programu aíebo učastn1cky program s mesacnym poplatkom, kto,y neflesne pod urcrtu "YSk.u,•1.: · atď.). · ·,
~. ' 1

Í&.: Neoddelíte/nou SÚčasfou zmluvy o poskytovan/ verejne dostupných služieb sú Všeobecné podmli>nkyi ~kytovania Verei.o~
l,'· ;;: d<½tupných elektron~kých komunikačných ~užieb pros ':ednlctvom ,verejnej !"obi/"!'j. siete ~poloč~"!'ti Or:'"l!I/J,!Ovehsko,, f"i'!
!,/11;:, ·@!lej len 'Všeobecné podmíenky"), Cen_nlk služieb (ďaleJ len "Ce~mk"). l\ktual~e Vs,eobecne podm(enky, a.ce~·"',!<,su zvera111<;~1
1J '' na www .orange.sk. Zmluva 1• vyhotovena dvoJmo, Jedno vyhotoven,e pre ucastn,ka a Jedno pre spo/ocnos) Oranse.S/ovensko, a .. s

1í . .ľ,~,;: '.';.. ., ',... ;.,, ·,. i.

.•· .\~'

,,r.•! .

lfÉ.!slo ·pčastníka: 0100369032
. t, l.l.JVt,

-~.\ ..~: -~- .
..~ ..,-..... ·~ .

• ' .••• - ·\i ·•/11 :.> "--~ ~ #
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9. Spoločnosť,0'range týmto účastníka informuje, že kvalita služieb poskytovaných v roamingu je objektívne závislá predovšetkým·na
dost~pnosti te?hnológií, pokrytia, územnom členení konkrétneho členského štátu Európskej únie alebo krajiny Európskeho hos
po~~rskeho P!'~storu (~EA), príč~~ tieto f~ktory_ f!J~žu mať vpl~y na rý~hlosť, latenciu (oneskorenie) a dostupnosť roamingových
síužleb v navštlvenom členskom state EuropskeJ urne alebo krajine Europskeho hospodárskeho priestoru (EEA). Konkrétne infor.~
mácie je možŕlé·nájsť na https://www.orange.sk/prevas/sluzby/roaming. ,::;,

10. Podpisom tokttľzmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že obdržal úplné informácie o roamingových službách, ä'tc:í
predovšet~ým·informácie o platných roamingových poplatkoch, o podmienkach a kvalite roamingovej služby, ako aj o druhoch
služleb, ktoré.·.\11ÔŽu podliehať zvýšeným poplatkom počas roamingu, pričom podrobné informácie sú uvedené v platnom éer:i11íŔ~:J
Aktuálne i~formácie _o všetkých platných roamingových poplatkoch sú uvedené na stránke www.orange.sk. ·• !\{ .: ,iii.ii/

·11'. V prípade/~~ j~ Účastníkovi doručovaná zásielka kuriérom na ním uvedenú adresu alebo je doručovaná kuriérom na p?edáW;~
miesto (predajňu) spoločnosti Orange, ak si Učastník pri uzatváraní zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov·spo[oč-i
nosti Orange 9bjednal doručenie zásielky na predajné miesto spoločnosti Orange (tj. osobný odber), je spoločnosť Orange 'opráv,
nená účtovať Učastníkovi poplatok za doručenie zásielky podľa platného Cenníka. ·

12. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovaním niektorej z roamingových dopln~
kových služi~b nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), respektíve
v' tých člén!,kych krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektorá z aktivovaných doplnkových roamingových služieb; v~užh/~1.1
regúlóvanEf r(1amingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinác~· Eur9p.:
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) za rovnaké ceny ako v SR. Účastník môže kedykoľvek pbžiaďä1ll
o prechod ·na''ŕ~gúloiiäné roamingové ceny. , ,-,'.\'.'·

: ·,.::?Ir·r r,: · · · .. . .....
13. Zmluv_né st~~ľ.lY, ~~ dohodll, _že ~šetky spory z tejto. zmluvy, alebo s ňou súvisiace, ~ozhodne v rozhodc~vskom konaní pán ~~~

Andrej Gunpl:il,~advokát zaprsany v zozname advokatov vedenom Slovenskou advokatskou komorou pod c. reg. 7042, a v pnpatte;
že ~a ter'ltô'?-

1
äkéihokó1Vek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.O., advokát ?äpísäfiy

v zozriame:_:atlilokatov·~edenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že sa tento z akéhokqľve~'Zá~Qiji
nétió'dovdétčPŕoihodcq"rh nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SloV~nsk0U
ad\iokátskou~kc;,moról., pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ~ŕRIÝ;'!iiiti
sídlo jeho.'.c1cl,v.cikátskej. kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname SAK. Odmena za rozhodcovské konanie j~

1
.spl~!ll~.

p9danlm žalôby ~ čin/ 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konatti~ :m9~1;,
byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môže v prípade potreby ústne pojednávariie.
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:·sufatta
s ust. § 22a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. :: ;ivi:;

,·.. • ·':,,,<.\11: •,. ;, ·'·'·. '"./:.:.!i
· . .' ,.,\.·., ... :. O Súhlasím s dohodou 0 Nesúhlasím s dohodou iWi

14. Podpisom totiio imluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že mu pred podpisom tohto zmluvného dokumentu boli na trv?tnl_iv~rjli
nosiči PodHikóm,;pos'~ytnuté jasné a zrozumiteľné informácie podľa§ 84 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických·komoňi~
kácläch v.pl~tnor.ri znení a zhrnutie zmluvy podľa§ 84 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v 81atr:imp
znení' a ,z~ŕoM~ň";učastník potvrdzuje, že mu bolo umožnené oboznámenie sa s uvedenými informáciami. Poskytnuté informMir,
a zh'rnutie:in:ľiú~)iľf!a stirivajú neoddeliteľnou súčasťou tohto zmluvného dokumentu. · · i!·~'.'.:

15. Po~~ltie t~ľ~r~H~ého čísi~ na účely priameho marketingu: · · · ; · : ;•0H~
SpoÍoč'ripsf_ŕ Qf~r:f!Je ·siovensko, a. s. týmto v súlade s § 116 ods. 13 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunt~~_''v. z~ehí .rľt1~~r~i9~ Pť.édpisov informuje účastníka, že pridelené t~lefónne ~islo nie je možné_p~>Ližívať na účely pr!~me~-~-,:; ,,,_, ,,;
tingu.Priämyif) ·m_arké~ihgom sa na účely vyššie uvedeného rozun:i1e akákolv~k forma prez~nta;1e tovarov al~bo sluz1eb vpi~Oľl)J1~!
forme alebo :ystri~j forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredmctvom verejne dostupnej sluzby, a teda prideleného telefonnť~p,
čísla, priamo.Jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom. :r• .J:lŕ:,
Týmto ako·úč.~stník vyhlasujem, že som bol spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. v súvislosti s poskytnutím telefónneho'čísl~fO@
z~klade zmluv.y Q. poskytovaní verejne dostupných služieb preukázateľne informovaný o skutočnosti, že pridelené telefónne c1s.lo
nie je·možné_používať na účely priameho marketingu. · ·.. ,,·,

,,,. : . •:,;j:.

· ~<'.: ntru.. . . pre deti a rodiny Trentín :ina~11°~á predaJilm -._;:-,. ,éif
Alg'la PIOTel. 11,f,0, .. ťľi„. ·. ·i :+: · \t ,,,. Jllemnl~!(éhft"40 ,. ,/ o , A~•·'"A -' . : . ~;:t'~'~!~ ~·:.11:.~.... .. . ~~-;,- é.'· ;,
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