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I<ť>dprndfljného mlHRta ID(rn:GPB02

Mmro a priezvlHko prnclajml Jul'Íčková Petra

1"870V predajnúho mieRta Ing. :)ušan Štf>fančH<-SA TMO

P07n1lrrilm Pr0vod - Akc:ia
Poé.et SIM knriof na ?mluvu 1

Inlr;fón 09054"724"12

Zm~uva O poskytovani ven~jných S~U!ŽRHb
uzavretá p~d~a §44, zakona é. 351/2011 Z.Z. O elektronickýGh I<omunlk;-íciúr:h llIodzi

SpOIOČI!10SťO!Ji Orange Slovensko, a. $., Prievozsl<á6/A, 82109 Bratislava, IČO: 3[; 69 72-'0,1(; DPIi: SK?020:110!,lB
zapíganá v Obchodnorn registri Okresného slldu Bratislava I, v ocldieli: Sa, va vložke 114?trl (d'alp.j ako "Podnik" nleho "Hpoloř:nosl' Omnrw")

a lúčasínílitom Právnic'cáosoba
Obc:hodnérneno (plElbopriezvl"kJ a mGno) Rekreať:né zariadenie MV sr~ TATRY

Mor-1o,obec: Starý Srnokovoc
pst: Ofi201 Pošla Star,i SrnokOVClC

UIiGilStarý Smokovec
Štátnfl prishll'nosl' Tol,,1611(aj 5 predvolllOU)

(;ír.:lo42

Fax (aj s pmdvorbou)

OP

E-mflil _

Platný do léO/R~dm~ {,fslo 42234433 1(; DI'lrlDIČ;< SK20234~1Il1 Gi.!
<1(:IlPH vyplnl t'lčnstnn"RkmlllČ [lPi-!bolopridelené.DiČ vyplnlt'lčm.lnll"Rkmli nobolopndelené IČ DPH "zámvOl' mlihola ,"ideloné DiČ.

Ac.tl'flSl1 zasj'elania pfsr.)mno,s.tl, vyúčtovaní a upom;erlok (Ion ak je iná ako a(lrBl<asídla / bydliska (J('antnlka)

Mr"slo, obec Ulic:a Číslo
PSČ Pošm

Štattltárny :tástupca
F'riHzvfsko/ n1HnO Ing. Igor Huščava

Drn'a:; SJ251283 Platný do 17.05,2015

8plfllomocmmá osoba 1 dlwnný ;cástupC'..a
f'riezvisko/rnono

Mflle uzatvoren(1 In(1 ,mluvu so SjJOIOUlOSl'OU Oranfle SlovcmsI<o, a. H.? nic

Hmlnú f.í510 580G18/-'07n

Sp.osob platby
J'rikaz na úhradu

OP/I"aR Plalný do Rodnó (;islo
Cud;zin~c Šfflf

I'as Plaln); rlo

Č. preul<. -- povolenio na pobyl pro (:ud~c:a

I\ontaktmá osoba jJl'l'kornunlk:\c:luli IJsekom sil/žlab zákaznlkom
Prlre7visko/rneno/lolefón _

Platnýrlo

F)rnohy
Dof~,umelllty litnahliadnutiu

f

(;Islo l)(:flstníkfl: 0000000000
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Kód predajného rnk'f1la JDO'7BGPB02 Pom,m1lw Pmvod. Af~cia

Zmluva O poskytovaní verejných sh.llžieb
- ,Informácie o poskytovaných službách:

CJčastnfk li společnost' OranHc sa m6žu dohodrnít'. na dorLJčovanf eleldronickej formy faktúry a olekfronickej fonne cforuť:ovania faldúry,
pričom tálo dohoda nell'Hlsi mat' pfsomnú formu. Spoloč:nosl' Orange je oprévnená v ňou urť:enýc:h prrpadoc:h élj bm~ pre(khádzajúcoj dohOdy
predldadat' LJč:aslnfkovi oIektronickú faktúru, pokiar lJť'~stnlk svojírn preuká7atel'n~'rn prej,wom v(lle noul'čí inHk. V prfpac!c, že 88 LJčm;(ní!< .
n spoločncmt' Oral1t1e (j,:)hodti na doru{:ovanl elcklronic:kE:j formy' faktúry B eleldroniclwj lorrne c!oruč.ovflnin lakfMy, olr:bo \I prlpndc
oor\J(:ov,mia elektroniclwJ faklúry Ů{:?stníkovi na 7[lk/adc ur(;nnia ~;polo{:nos1i Oran\jo rO(lI'a prGr!ch(](lz,'jl'J(x:j \;ety, Bil elr:l<tronid,l fakfi'mJ
považuje za predloženll a doruC'.enlJ Učastníkovi, ak bola odoslané na (I) na poslednll (~mai/(lVú adresu url\enll lJč:aslnikorn pl'C doru{;ovnnin
elektronickElj faktllry a a~; taká nie je z ak~'chkorvek déívodov k Oispozícil, (ii) na poslednú 7nfllnU Clnnilovt'i adresu oznérnenll spolol:llosli
Orange (Jčaslnlkon1 alei:lo (ili) forrr:0l.l intemetovej Iink)' cez 8M3, MMS aleho iným elekti'Onidcýrn spt\soi:lorn

n1'l telelónne (:fslc, t'H:aslnlka, pozadaní ktorej na intemel.e bude Uéastnřkovi sprlsl.upnená ťalcl.úra. E"1TI8i/ová adresa a lelefónno {;I:::lo sn popri admse na noruč;ovanic-,
plsomnosH sl.anOVenElj v ZmhN0 považuje za adresu pre zaHielani~l ťaktúr a písomno:::H v zmysle Vl;(~ohec:n\íc:h podmienolc V prlpade, 7.(; ~;il

tak spoločnosf Orange dohodne s trefouosobou, ktorá poskytuje Učaslníkovi svoje služtlY alebo lovary, je 8poločn081' Or8nno oprávnrmli nél
svojej falctúre lJčtovať ti'fj;;cenu, ktoní je lJčastnlk povinný platit'ta/cémutoI.ro,Uemu sIJb;ektu, rrlčom v lakom prlpadc.l.jH L){:astník povinný

plnl'il'dotknutll Clenu tretej owbe proslTednfctvom spoločnosti Orange a vYllčtovanie lejto ceny nB fak1úro vy~;lav(,maj spoloč:llosl'ou Omnne
a doručenej Ůčaslnf/covlna považuje za oznárnenie tejto skutočnosti Ůčastnfkovi.

5. Spoločnosl'Orange je oprl\vnená v prípador.h,ked' to umož,'uje zákon, pre rnohilnýtelefón aJebo Iné lariaclonie, ktoré od noj LJ/:a:;tník ,hk;J
(kCJpou, nájmorn, VýP02:íť:kou alebo na základe ínél10 právneho titulu) techniC'Jcy obmedzit' možnost' jeho vyu7.fvania v inej sinli, ako je

Sir:1'spolo{:nosti Orange (!zv blokovanie Zariadenia na siel' / SIM-JOCk) poéas doby stanovenej v PokynoGh spoločnosti OrangA. l"J(:nslník jr:
op,'{wnený požiadať O ()(Ihlokovan~ Zariadenia pre použltíe v inaj sieti, ako je

Siet' spoločnosti Orange až po uplynutí slanovenej c!ohy, H lnprostrednfctvom predajn€,í siet~ spoločnosti Orange. Úéastnlk prehlasuje, že sa ohoznámil s hore uvedenými skuločnosl'arni, a s IGh vedomllTl
kupuje l.ariadenie do sVI:>jho v1astnfctva alebo nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na základe iného právneho tihJlu. t'lt:aslník(>vi
nevznikajll z hore lJved~~nych dt'>vodov žíadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najrnt-i mu n{w7I1ikA: (a) právo

reklamovat' v\r!;!;inuvedoné slwtočnosti na zakúpenom tovare (tJ) právo požadovat' z 110m uvedených dOvodov r.:ri'lVUz klJpneJ ceny, nájomnél10 alebo inej
odplaty 7.8 ZariRdenie, (c), právo z hore uvedenych d6vodov odslúpW od kllpnej, nájornnoj alobo inej príslušnoj zmluvy lyka,Íúcej sn lnriarfenla
(požadovat' vrátonie cnlej kľJpnej cenv 78pfatenej za Zariadenie), alnho akékolVel< inó právne nf1mky. I"(:a~.tnfk 78WVHň berie nf! VHrJoITlie, ;;" II
prlpade, ak bud o Zariarlonie odblokované l)častníkom pred upl\'llutřm dobl' joho blol<ovania po(11'8 lohto článlHl' a mimo pmda;ll('lj sic~lc
spoločnosli Orange, pov,;;žuje sa takéto konanie Z.8 neodborný zásah do Zarfadenia v rozpore R lýmto ť:lánkom, klorého nésledlwrn rnó7c byl'
vznik vad\, na Zariadení, ;;:8 ktorú společnost' Orange nebude niest' žiadnu zodpovodnost'.

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčit.ú, pokiar v dodatku k nej alobo v tnej dohode medzi LJČ8Rlnikoll1 a Pocfnlkorn nie je dohodnuté
inak. V prlpRde, ak LJČBHlnlkuzatvoril k lejto Zrn/uve dodalok, ktory lvorí j(;)j neortdelilernúsúčas1', I.ento rnMe obs8hovat' rninirnfllnepodrnienky POUŽfVélniaSlužby (napr. dobu viazanosti, povinnost' po celll dobu platnosti dodalklJ k Zl11luv~)

mat' aktivovnny I.lrčil~'konkrétn\,variant účastnickeho prowamu alebo úéastnicky program s rnesačným poplatkem'!, ktOlý neklesne pod ur(;ftú výšku, atd'.).

7,
Strany sa dohodli, že okf:llnihom nadobudnutia platnosti tejto 7rnluvysa menl zm>nie 7mluv)' ako c:ellw (pl"ičornr-;lrr-lIlYsi'l si vEldomé, 7.8 v;;rnVlc:le
uslanovení Zmluvy všeU;y zmluvy o poskytovanf verejných služleb, ktor~'Gh SÚČRSI'OU sú VŠeohE~Gf1é poomienky poskytovaniavereJn\fI:h
elektronických komllnikai:ných služieh prostredníctvom verejnc~j rnobilnej sieta spolol\f!osti OranuCl Slovensko, a.s. (rt'a/ej aJ alm "W;eoh(]cnr':
podmienky"), predstavujú časti tej istej zmluvy o poskytovanf verejn~'ch služieb medzi LJčasl'nikom a Podnikom, a 10 tak, 2.e všelky f,Pory,
klor.é modzi stranami vzniimli zo vzájomných zmluvnych vzl'al1ov exisllljúcich, ako aj zo zmlúv llzavreli'ch med?'i nimi v hudliGnosti (to

7/"1. vr.r.>II'\,zrnluvné vzl'ahy vzniknuté na základe Zrnluvy (zmltív o o poskytovanf vercjných služieh) a k neJ (II ním) vyhotoven~l(;h dodatkov) Il spory
s nlrnl sllvisiace (vrátanél spomv o platnost', výklad a zánik takejlo Zmluvy (zmlllV o poskylovanf v0r~in~'c:h služieb), sa rC>7Jlodrll'l

II rozhodC'.ovskom I<onanl pred stálym rozhodcovským slídorn, ktorý bude vybmný žalohGol11 700 zoznamu stálych roz.hodcovf;kýGh f;I'JÓOV

f vedeného Minislerstvol11 ~;pravodlivosti Slovenskaj republiky. Týmto nie je dolknulé právo žalobcu obrátil' sa s m.'lvrhorn na začatie Iwnani,) niJ.
prlslušný všeobecný sllci Slovenskaj republiky podra zákona Č. 99/196a Zb, Občiansky súdny poriadok v ;mení neskoršfch predpřsov. Strany sa
dohodli, že ukonéenie pla'nosti Zrnluvy alebo dodatku k nej sa netyka ustanovení tohto bodu, ktoré t>udt'Jtrve.ť aj po ukončeni platnoB1i Zmlllvy
alel)o dodalku k nej.

6. Neoddeliternou SLíčast'C1lJ zmluvy o poskytovaní verejných služieb stí Všeobecné podmienlcy rosk~1fovania v()re.in~IGh elAktronick\JCh
kornunikačných sllJžleb prostrednlctvom verejnej mobllnej sieta společnosti Orange Slovensko, a.s., Cennfl< 8111žieb 8 Príloha k tmluvc
C)poskytovaní verejných sužieb s názvorn .Súhlasy". ZrnlLJvf1je vyholovená dvojmo, Jedno vyhotovenie pre úc:astnilca a jerjno pre spolo{;nosl'
Orange Slovonsko, a.s.

14.03.2012
14.0~'-?(~~?""''''':''..1I. ..::. i:.Spoločno!;!O

,~!lkfl'ía1!' . fl a POdPI,
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IJéastnfk, dátum, peéialJm
"

podpis
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Kód JH'1dajllóllomíusta ,IDOI8CPB02 Poznámlla Prevod -Akcia

ZmhJva O poslkytov3ni verejných služieb
lraformácie (llposkytovaných službách

'feldól'lllfJ čislo 09053!5lj)120

Predmet zmluvy
(:1810SII\IIkarty 8942101 110040620478

Ú.č"j';l11id(yprogram Bin is bOOSvet + nonstop
:;~lt1:by SlVJS Notifjl<~lda- /ál<azník chce dostávat SMS o dosiahnutí predplaténeho objemu dat, , Internet v mobile 2000 MB +, 8M3

a lVlMS balfk 100 +, Roaming -bez hlokovan'ia prichádzajúcich hovorov v roamingu,

Pridelen.í Sll\lJ ~mrta
Pri<JLV~l;l(() III1lJnO I iné

TypteleUmu

Žiadny

ŽkHJJam o nezv'lrejnenie te'I«fóflnel1o čísla v :zoznama účastníkovo áno
U(;;J,;lnil<označoním položl<y "Sliř1J<mudel'ujOlf1"súhlasl s týnl, aby spoločnmsf Orange a !JOUpísomne poverenl sprostredkovatelia spracúvali jeho
o:;o!JIIÓ údaje v rozsahu: prkleklf1é t<3lefól1ne i:íslo (príp. SN), rneno, priezvisko, titul, adresa, fa!lturačná adresa, označeni,.) poSI<ytovllných alužieb,
iJclDje o využívaní, spolrebe a falllurácii služielJ, vrátane prevádzl<ových údajov, f1B rnarl<etíngové účely, najmii pre účely vývoj a nových služieb,
\fr~118IH.):;hJž.ieb s prídrlllou ho:Jnotou a Ich uvedenia na trh al<o aj pre vypracovanie indívíduálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange,
lonto SÚI118:~ sa IJdel'uje na dobu trvanía zrnluvných vzť}lhov Uc'.a5tnfka 50 spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončení posíedného
l.f:niuvnótm vzl'anu. Účastníll 'nože svoj súhlas I<edykorvek odvolať. Poučeníe ÚČ8stnll<a o spracúvaní osobných údajov, o spósobe odvolania tohto
siJillat;u, al<o aj ďalšie slJIJisiaG0 informácié sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prfpadne na web stránka
www.omnne.sj(.

IXISúhlas udefujern I I SLlhlas odrnielarn

i. PotvrdzujOln prevzatie Sl'VI kariet podfa Zmluvy v počte 1 ks.

2. Sprrt,lupnenie Služíeb lJóastnils.ovi vykol1~ Spoloi~nosť Orange akllyovanírn prido)enej SIM kartylSIM kariot y Sieti bez zbyločného odkladu po
lJzatvorenl Zmluvy a po uhradení ektivačneho.poplatku podfa platného Cennlka Učastnikom, spravidla do 24 hodin. Účastnik uhradl al<tjvačný
popla!ok v (Xmo podfa Cennlka, pokiaf medzj Učastnlkom a Spolo(':nosfou Orange nje je dohodnuté inak.

3. Ceny Služ/ob a SI:tvísiaciGh plnonl sú uvedené v plalnom Cenn!ku v členení podfa účastnlckych programov. Samostatne sú uvedené ceny
Slui:ieb polifa toho, i:i };ú používané v rámci predplatených minút f.llebo Iných jednotiel< alebo nad ich rámec, Tari1'il<ácialje realizov@ná
v l11il1tJtach,:;l~kl.mdádlf;llebov inýdl jodnotkách v zrnYl:lle infonnádl uvodenýd) v Cenníku. V Cenn!ku Sil uvedené aj: údaje o bezplatných
službách u () shržbách, 2.8 ktoré sa nepož.aduje zvláštna úhrada, IJdaj, al<o si UČ8stník mOže vyžiadaf informácieo aktuálnych cenách služieb
t,poločnosli Orange a prípadných zféw<'Jchz týchto den, a výška sfJrvisných poplatkov, al<také Orange účtuje. Cenu Iných sh.r2ieb, tj, služiob
pOl~kytovaných tretrmistl.snamiprostmdnídvorn spoločnosti Oral190, urcujú tretie strany vo svojich cennlkoch. Zvýhodnené ceny alobo ině
bOl1ofiJ:yposkytované na :-~l~klad0 dodatllu llzatvoreného k zmluvC:Jo posl<ytovanl verejnýcll služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4. 7IJi';lovcu:ie obdobio priraďuj<1 SPOIOÓIO"f Omnge každému Učaatnlkovi, pričom jeho dlžka nopmsialme tridsafjedlen za sebou kh:1Cich
kalendafl1ych dnI. ZúČtoVl.'lc4fl obdobia priradené Účastníkovi zaene plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytovaných Služi(3b
(;I skončí sa uplynulfm úC:astníkovi prídl~leněho zúčtovacieho obdobia. ZúčtovaGie obdobie priradené konkrétnemuÚčastnfl<oviSpoločnosťou
Omr1Uo platl po celé {)IJdobíe pla~os'~ Zmluvy, ibaže spoločnosť Orangejednostranne stanov! inak. Spoločnosť Orange po skončeni
Lúčtovadllho obdobia pr radtll1ého UČ3stnlkovi (v pripad(~, ak vykoná vyúčtovanie poi',as zúčtovacíeho obdobia platía ustanovenia tohto bodu
prilTlm'l-JrlH aj pro toto vyÚi5tovanie,ktoll~sa vykoná inokedyako po skončení zúčlůvacíeho obdobia) vyhotov( vyú<:1ovacl doklad alebo faklúl'U, ak
pO\l;nnosr. vyhol:oviť I'aklúru vyplývf.l z prfslušných právnych pmdpisov, (d'all~j vyúčtoval!l doldad a faktúra spolu len ako .,faktůra"), ktorou VYI)čtuje

GellY poskytnutých Slu;'.í,~b počas LúčlovaGieho obdobia vrátane súm zaplatených UČ8slnfl<om ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za
poskytnuté služby, Spoločnosť Or-aoge je oprávnellá okrem ulebo narníasto pravidelného vyúčtovlil!1ia cien I<edykol'vek počas zůčlovacieho
období:::! vykonať vyúčlov;lIlie častí ceny alebo aj colaj ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých UČ8slnfkovi alebo nim požadovaných alabo
vykonať l<edykofvel< pOÓJS zúčtovacieho obdobia vyúčtovania preddavku na c(mu Služby alebo Iných s!užieb posl<ytnutých Účastnlkovi al(~bo
1!lm požadovaných, Cem, služby H03l1ling, klorú z technických prlčln nebolo možné vyúčtoval' po skončeni zúčlovacioho obdobía priradenóho

"

l}ča~tníko\/l, vyúi:tuje Spo!<x;nosl'Oran!~e dOdatocn0, spravídla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia priradeného
i' UI:astníkov~, v l<torol11slu:>:tla Roarnil1!~ hola posl<ytnutá

Glslo ůčasb,lka: 0000000000 ;> ! 3


