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Clslo zmluvy: A8184961 Počet SIM kariet na zmluvu 1

Meno a priezvisko predajcu: Kurčlkovä Lucia Telefón: 0905808080
Názov predajného miesta: Anec Tel Fiľakovo, s.r.o.

Dátum: 5.12. 2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavreta podla § 44 zákona Č. 35112011 Z. z. o elektronrckych komunikáciach medzI

spoločnosťou Orange Slovensko, a. S.
so sídlom Metodava 8, 821 08 Bratislava, ICO 35697270. OIC' 20 20 31 0578, IC DPH SK 20 20 31 0578,
zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka čislo 114216 (ďalej len "spoločnosť Orange")

a účastníkom (ďalej len "účaslnik" alebo "ÚčastníkM). Právnrcka osoba

Meno, priez.... lsko. titul I Obchodne meno I Näzov:

Obecny úrad HAlle
Trvaly pobyt I Sidlo I Mieslo podnikania (mesto J obec, ulica, popisné člslo, PSČ, pošta):

Mieru 66, Halič, 98511 Halič

Telefónne tislo (aj $ pred1101'bou): Fax (aj s predvorbou):

E-mail: Mate u:r.atvorenu inu zmluvu so spoločnosťouOrange Slovensko, a. s.1

áno

Člslo.l platnost OP I pasu Št.itne občianstvo;

SR

Rodne čislo IIČO: IČ DPH I DIČ':

316091

Sposob platby

Iny spôsob platby

Statutamy zastupca:

Rehánek Vladimir

Rodmi číslo Člslo a platnosť OP , pasu I preuk. povol. na pobyt:

530212/231 SJ858960 03.02.2016

KontaktnA osoba pre komunikácIu a pre zasielanie ID kódu I hesiel II SMS alebo MMS (Meno. priezvisko, telefón):

- -
"Ile DPH vyplni učastník. ak mu IC DPH bolo pndelene OIC vyplm uČ8stnfk, ak mu nebolo pndelene IC DPH 8 zareve" mu bolo pndelene OIC

Prilohy
Dokumenty k nahliadnutiU: nie

Predmet zmluvy'

Telefonné člslo 0908962180

Člslo SIM karty 8942101 110126183573

Učastnickyprogram Mobilny internet Štart

Služby Trvalé blokovanie na audiotex, ,

Pndelena StM karta (Priezvisko I meno) Rehánek Vladimir

Typ telefónu

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čisla anov zozname učastnikov

Účastnik označenim položky "Súhlas udeľUJem" súhlasI s tým, aby spoločnosťOrange a ňou plsomne povereni sprostredkovatelia
spracúvali Jeho osobné údaje v rozsahu' pridelené telefónne člslo (pr/p. SN), meno, priezvIsko, titul, adresa. fakturačna adresa.
označenie poskytovanych slUŽieb, údaje o využivani, spotrebe a fakturácii slUŽieb, vrátane prevádzkových údajov, na marketingové
účely, najmä pre účely vývoJa nových slUŽieb, vratane slUŽieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie
IndiVIduálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvných vzťahov

Uéastnika so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončenI posledného zmluvného vzťahu. Účastnfk môže svoj súhlas
kedykoľvek odvolať. Poučenie ÚčastnIka o spracúvani osobných údaJov. o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalŠie súvisiace
Informacre sú uvedené v prlslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, pripadne na web stranke lNWW.orange.sk.

o Súhlas udeľujem
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1. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy v počte 1 ks.

2. SprístupnenIe SlužIeb Účastnikov! vykona SpoločnosťOrange aktivovanim pridelenej SIM karty I SIM ka~iet v Sieti bez
zbytočneho odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhraden! aktivačného poplatku podľa I?latného Cennika Učastnlkom,spravidla
do 24 hodín. Účastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka. pokiaľ medzi Učastnikom a Spoločnosťou Orange
nie Je dohodnuté inak.

3. Ceny Služieb a súvisiacich plneni sú uvedené v platnom Cennfku v členeni podľa účastnlckych programov. Samostatne
sú uvedené ceny Služieb podľa toho. či sú používané v ramci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec.
Tanfikacl8 Je realtzovana II mrnulach. sekundách alebo v Inych jednotkách v zmysle Informácii uvedených v Cenniku. V Cenniku
sú uvedené aj: údaje o bezplatnych službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvléštna úhrada, údaj, ako SI Účastník môže
vyžiadať Informácie o aktuálnych cenách služieb spoločnostI Orange a prfpadnych zľavách z týchto cien, a výška servisných
poplatkov. ak také Orange účtuJe. Cenu Inych služieb, tj. služieb poskytovaných tretImi stranami prostrednlctvom spoločnosti

Orange, uréuJú tretie strany vo svojich cennikoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskytované na zaklade dodatku
uzatvoreného k zmluve o poskytovanI vereJnych služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4 Zúčtovacie obdobie pnraďuje spoločnosťOrange každému Účastnfkovi, prtčom Jeho dfžka nepresiahne tndsafjeden za sebou
IdÚCiCh kalendárnych dnI. Zúčtovacie obdobie priradené Účastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu
poskytovanych SlUŽieb a skonči sa uplynutím účastnikovi prideleného zúčtovaciehoobdobia. Zúčtovacie obdobie priradené
konkrétnemu Účastnikovi Spoločnosťou Orange plati po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaže spoločnosťOrange jednostranne
stanovi Inak Spoločnosť Orange po skončeni zúčtovaCieho obdobia pnradeného ÚčastnIkovI (v prípade, ak vykona vyúčtovanie

počas zúčtovaCieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu pnmerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako
po skončeni zúčtovaCieho obdobia) vyhotovi vyúčtovacídoklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplyva
Z prlslušných právnych predp,sov, (dalej vyúčtovacl doklad a faktúra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých
Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených ÚčastnIkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu
za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovaniacien kedykoľvek počas

zúčtovaCieho obdobia vykonal' vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých ÚčastníkovI
alebo nim požadovanych alebo vykonať kedykoľvekpočas zúčtovaciehoobdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo
Inych služieb poskytnutych Účastnikovi alebo nim požadovaných. Cenu služby Roaming, ktorú z technlckych pričm nebolo
možné vyúčtovat" po skončení zúčtovacieho obdobia pnradeného ÚčastnikovI, vyúčtuje SpoločnosťOrange dodatočne, spraVidla
do troch meSiacov od posledného dňa zúčtovaCiehoobdobia priradeného ÚčastnikovI, v ktorom služba Roaming bola
poskytnutá. Účastník a spoločnost' Orange sa môžu dohodnúťna doručovaní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme
doručovania faktúry. pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. SpoločnosťOrange je oprávnená v ňou určených

pripadoch aj bez predchádzajúcej dohody predkladať Učastnlkovlelektronickú faktúru. pokiaľ Učastnlk svojim preukázateľným
prejavom vôle neurčí mak. V prípade, že sa Účastník a spoločnosť Orange dohodli na doručovaní elektronickej formy faktúry
a elektronickej forme doručovania faktúry, alebo v prípade doručovania elektronickej faktúry Účastnikovi na základe určenia
spoločnosti Orange podľa predchádzajúcej vety, sa elektronická faktúra považuje za predloženú a doručenú ÚčastnikOVI, ak bola
odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú Účastníkom pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie
je z akychkoľvek dôvodov k dispozIcii, (il) na poslednú známu emailovú adresu oznámenú spoločnostiOrange Účastníkom alebo
(iii) formou internetovej linky cez SMS, MMS alebo iným elektronickym spôsobom na telefónne čislo Účastníka, po zadaní ktorej
na mternete bude Účastníkovi sprístupnená faktúra. E-mailová adresa a telefónne čislo sa popri adrese na doručovanie

písomností slanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a pfsomnostl v zmysle Všeobecných podmienok.
V pripade, ie sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje ÚčastnikovI svoje služby alebo tovary.
Je spoločnost' Orange opravnená na svojej faktúre účtovať tJež cenu, ktoru je Uéastnik povinný platiť takémuto tretiemu subjektu,
pričom v takom prípade je Účastníkpovinný platiť dotknutú cenu tretej osobe prostredníctvom spoločnostiOrange a vyúčtovanie
tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Úéastnlkovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti 
ÚčastnIkovI.

5. Spoločnosť Orange je oprávnena v prípadoch, keď to umožňuje zákon, pre mobilny telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej
Účastník Ziska (kupou, nájmom, VÝPOžičkou alebo na základe Iného právneho titulu) technicky obmedzil' možnosťJeho
využlvama v Inej slell, ako je Siel' spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť I SIM-Iock) počas doby stanovenej
v Pokynoch spoločnosti Orange. Účastník je oprávneny požiadaťo odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako Je Slef
spoločnostiOrange až po uplynutI stanovenej doby, a to prostrednfctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Účastník

prehlasuje. že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnosťami,a s ich vedomfm kupuje Zariadenie do svojho vlastnictva alebo
nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na zaklade Iného právneho titulu. ÚčastnIkovi nevzníkajú z hore uvedenych
dôvodov žIadne pravne nároky voči spoločnostIOrange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovaťvyššie uvedené skutočnosti

na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedenych dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty
za Zariademe, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiťod kúpnej, näjomnej alebo Inej prlslušnej zmluvy týkajúcej
sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo akékoľvek iné právne nároky. Účaslnik
zároveň berie na vedomie, že v pripade, ak bude Zanadenie odblokované Účastnikompred uplynutlm doby jeho blokovania
podra tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia
v rozpore s tymto článkom, ktorého následkom mOže byť vznik vady na ZariadenI, za ktorú spoločnosť Orange nebude niest'
žiadnu zodpovednost.

6_ Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurČitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkoma Podnikom nie
)e dohodnuté mak. V prlpade, ak Učastnlk uzatvani k tejto Zmluve dodatok. ktorý tvori jei neoddeliteľnú súčasť, tento môže
obsahovaťminimálne podmienky použivania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve
mat aktivovaný určlty konkrétny variant účastníckehoprogramu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý
neklesne pod určitú v'{šku, atď.).
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7 V pripade, ak VYjadril Účastník svoj súhlas označenIm položky "Súhlasim s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom
tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzajomných zmluvných vzťahov

eXistujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy vznIknuté na zaklade Zmluvy
a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), sa rozhodnú
v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybrany žalobcom zo zoznamu stálych
rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky_ Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť

sa s návrhom na začatie konama na prislušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny pOriadok v zneni neskoršich predpIsov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka
ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončeni platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

8. Neoddeliternou súčasl'ou zmluvy o poskytovani verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných
elektronických komunikačnýchslužieb prostrednictvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. S., Cenník
služieb a Prlloha k zmluve o poskytovani verejnych služieb s názvom "Súhlasy". Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno
vyhotovenie pre účastnika a jedno pre spoločnosťOrange Slovensko, a. s.

9. Spoločnost Orange tymto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č. 531/2012
Účastniil.a InformUJe, ze od 1. 7. 2014 by v pripade, ak by eXIstoval ahemativny poskytovater roamingu (ďalej tiež -APR"), ktorý
so spoločnostou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom pristupe k roamlOgu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal

poskytovat zákaznIkom prístup k regulovanym hlasovým, SMS a datovým roamingovým službám, Účastnik mal právo
na poskytovanie uvedenych roamingovych služieb lýmto APR, a to prostrednictvom SIM karty, ktorä mu bola pridelená
spolotnostou Orange, a na uzemi členských štátov Európskej unie dohodnutých v zmluve o poskytovani roamingu (ďalej tiež
"Zmluva o AR") medZI Účastnikom a APR. Podmienkou je aktivované služba Roaming spoločnostiOrange na prfslušnej SIM
karte Účastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločnosťouOrange prerušené poskytovanie služby Roaming na prislušnej
SIM karte, Účastník uzavrel s APR Zmluvu o AR v SÚVislosti s prlslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Účastník služby
poskytované mu prislušnou SIM kartou využíva v sieťach. ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. ÚčastnIk by bol V prlpade
podra prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkoľvek momente, pokiaf su splnené vyššie uvedené
podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Účastnfkoma APR sa uskutočni prechod k APR do troch pracovných dni
nasledUjúcIch po uplynutf dňa, počas ktorého bola uzavreta Zmluva AR. V pripade, ak Účastnikoviprestane byť poskytovana
služba Roaming spoločnosťouOrange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V pripade,
že Účastník prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k inému operátorOVI, tento iný operátor
níe Je povinný podporovaťroamingové služby poskytované konkrétnym APR. Účastnik svojim podpisom tohto zmluvného
dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol Informovaný o možnosti zvoliť si aUernatlvneho poskytovateľa roamingu a teda
o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované altematfvnymi poskytovateľmiroamingu.

10. Podpisom tohto zmluvného dokumentu úČ8stnrk súčasne potvrdzuje, Že pred voľbou eurotarify alebo osobItnej roamingovej tarify
obdržal úplné Informácie o platných roamlngových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informaciu o všetkych platných roammgových poplatkoch ziska účastnik na stránke www.orange.sk.

o Súhlasim s dohodou
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•
PRILOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANí VEREJNÝCH SLUŽiEB - SÚHLASY

Č. zmluvy: A8184961

Dátum: 5. 12.2014

uzatvorená medzI poskytovaterom vereJnych elektronických komunikačných služieb a účastníkom

Účastník'

Pnezvisko a meno I Obchodné meno Obecný úrad HALIČ

Účastnieke člslo 0006219950

Adresa Mieru 66, Halič, 98511, SR

Rodne tislo IIČO 316091

lé DPH I OIC

Stalutamy zastupca J Splnomocnená Rehanek Vladimirosoba (Meno, priezvisko)

3) Súhlasy uvedené vyššie sa udefuJu na dobu trvania zmluvnych vzt'ahov Účastnfka so spoloénosťou Orange a obdobie 1 roku
po ukončeni posledného zmluvného vzťahu. Účastník môže vyššieuvedené súhlasy kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastnika

o spracúvaní osobných udajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu, ako aj ďalšie SÚVISiace Informácie sú uvedené v príslušných
ustanoveniach Všeobecných podmienok, pripadne na web stránke www.orange.sk.

Poskytovateľverejnych elektronických komunikačnýchslužieb:

Orange Slovensko, a. s.
so sidlom Metodava B, B21 OB Bralislava, ICO 35697270. OIC 202031 05 7B. IC DPH: SK 20 20 31 057B.
zapisana v Obchodnom regIstri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka čislo 114218
(dale) len ·spolofnosr Orange Slovensko")

1) V prípade. ak Účastnik v Zmluve v častI Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne tisla súhlasil so zvereJnenlm svojich osobných
údaJov v telefónnom zozname, Účastnik týmto určuje, že v telefónnom zozname majú byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom
rozsahu:

o Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzIckú osobu, alebo obchodné meno, pripadne názov, ak ide o fyzIckú
osobu podnikateľa alebo pravnlckú osobu.

O Telefónne člsla, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, pripadne názov, ak Ide o fyzickú
osobu podnlkatefa alebo pravnlckú osobu, adresa

2) Ďalej Účastnik označenim položky "Súhlas udeľujem" súhlasI s poskytnutím jeho osobných údaJov v rozsahu meno, pnezvIsko,
titul, adresa, telefónne tislo a adresa elektronickej pošty, ako aj údaJov uvedených v predchádzajúcom bode. ak Ich účastnik

poskylo1 tret1m stranám pre účely zasielania komerčných ponúk produktov a služieb treUch stran ÚčastnIkovi.

,

li:) Súhlas odmietamo Súhlas uderujem
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