
orange"'

Čĺslo zmluvy: A14932559 Počet SlM kariet na zmluvu: 1

Názov predajného miesta: Alpha Pro Tel s.r.o. Kod: ID390GPB1'ĺ
Meno a priezvisko predajcu: Kubina Milan TeleÍón: 0905065066

Poznámka: l 1 _MBB- Spec. ponuka-50%_050220

Dátum: 11.6.2020

ZmIuva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podla $ 44 zákonač.351ĺ2011Z.z, o elektronických komunikáciách medzi

spoločnostbu orange Slovensko, ä. S.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ 20 20 31 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142ĺ8
(d'alej len''spoločnosť orange'')

a

účastníkom len ''Účastník'' alebo ''Účastník''): Právnická osoba

-) lČ DPH vyplnĺ Účastník, ak m.9 lČ DPH bolo pridelené, DlČ vyplní účastnĺk, ak mu nebolo pridelené lČ DPH
azároveň mu bolo pridelené DlČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu: nie

Predmet zmluvy:

Číslo účastníka: 00854 6921 1
ililililIilIIiltliltil1ĺ3

Meno' priezvisko, tituli obchodné meno / Názov:
obec Krajné

Trvalý pobyt / Sĺdlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné čĺslo, PSČ, pošta):
Kľajné 52, Kra1né, 91 6í 6 Krajné

Telefónne čÍslo (aj s predvol'bou):
0908958479

Fax (aj s predvol'bou)

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

Čislo a platnosť oP i pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / lČo:
0031 17í5

lČ opH / DlČ-:

SpÔsob platby:

Štatutárny zástupca:
JUDr. Ján Konečník

Číslo a platnosť oP / pasu / preukazu p. na pobýRodné čĺslo

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie lD kódu / hesiel v SMS / MMs (Meno, priezvisko, telefón)

Telefonné číslo 0908053509

Čĺslo slrrĺl rarty 8942101 í600í4623388

Účastnícky program DATA Basic

SluŽby Blokovanie hovorov na ATX nad 1,- EUR' Dátorný benefit (ponuka bez
zariadenla), Blokovanie hovorov na ATX do 1,- EUR,

Pridelená SlM karta (Priezv+sko / meno) Rozhlas Janúšky

Typ telefónu ?

Žiadam o zverejnenie telefónneho
čĺsla v zozname účastníkov nie

ZL!LI.J\A

Dokument ie oodpĺsaný elektronickv,

44393375



1' Potvrdzujem prevzatie SlM kariet podlä Zmluvy v počte 1 ks.

2. Sprístupnenie SIuŽieb Učastníkovi vykoná Spoločnosť orange aktivovanĺm pridelenej 
-SlM 

karty'/ SlM.kariet v Sieti.bez zbýočného
oät<uoú po uzatvorenÍ Zmluvy a po uhradení aktivačneho poplatku podl'a platného Cennĺka Učastníkom, spravidla do 24 hodín.
Účastník'uhradí aktivačný popiatok V cene podl'a Cenníka, pokial'medzi Učastníkom a Spoločnosťou orange nie je dohodnuté inak.

3' Ceny SluŽieb a súvisiacich plnenĺ sú uvedené v platnom Cennĺku v členení podl'a účastní9ky9h pr9gramov..Samostatne sú uve-
dené ceny SluŽieb podl'a toňo, či sú pouŽívane v rámci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. TariÍikácia
je realizoúaná v minútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle informáciĺ uvedených v Cennĺku. V Cennĺku sú uvedené
ä;, ĺoa1e o bezplatnýóň sluznacn a o sluŽbách, zä t<tóre sa nepoŽaduie zvláštna úhrada, údáj, ako si Učastnĺk mÔŽe vyŽiadat' infor-
ňacie'o aktuálilych-cenách sluŽieb spoločnosti orange a prĺpadných zl'avách z týchto cien, a výška servisnÝc|t poplatkov, ak take
orange účtuje. ôenu lných sluŽieb, tj. sluŽieb poskytovaných tretími stranami prostrednÍctvom spoločnosti orange, určujú tretie
straný vo sv$icn cenníkóch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskýované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky-
tovaní verejných sluŽieb sú uvedené v takomto dodatku'

4. Spôsob fakturácie:

tr Elektronická forma

Podrobnosti ýkajúce sa elektronickej formy faktúry (napr. e-mailová adresa pre doručovanie faktúry) s-ú uvedené v osobitnom
dokumente. Súhlasím s poskýovaním elektronickej faktúry v zmysle Podmienok poskytovania sluŽby elektronická faktúra
zverejnených na www.orange.sk.

M Papierová forma

5. Zúčtovacie obdobie prirad'uje spoločnosť orange kaŽdemu Účastnĺkovi, pričom jeho dĺŽka nepresiahne tridsat]jeden za sebou idú-

cich kalendámych dňí. Zúčĺovacie obdobie priradené Úč'astníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvéh9 odpočtu poskytova-
ných Služieb á skončĺ sa uplynutĺm účastnĺkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu
Účastnĺkovi Spoločnosťou oránge platí po celé óbdobie platnosti Zmluvy, ibaŽe spoločnosť orange jednostranne stanoví inak.
Spoločnosť oŕange po skončení}úEtovaóieho obdobia priradeného Učastníkovi (v pĺípade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtova_

ci'eho obdobia pla1ia'ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako po skončení zúčtova-
cieho obdobia)'vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru Vyplyv'-a z prĺslušných pĺávnych predpisov,
(dälej vyúčtoväcíaonao á faktúra spolu len ako ''faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskýnutých SluŽieb počas zúčtovacieho obdobia
vrátahe'súm zaplatených Učastnĺkoin ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za poskýnute 9|!aby. Spolo_čnoď orange-je opráv-
nená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykolVek počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny
alebo ajcelejceny SluŽby aläbo ln;icn sluŽieb poskytnuých Účastnĺkovialebo nĺm poŽadovanýcn.9]eb9 vykonať.kedykolVek počas
zúčtováciehó obdbbia vyiičtovanie'preddavku na cénu SluŽby alebo lných sluŽieb poskýnutých U-častníkovi alebo.nĺm poŽadova-

ných. Cenu sluŽby Roa'nring, ktorú'z technických prĺčin nebolo moŽné vyúčtovať po skončenĺ zúčtovacieho obdobia priradeneho

Učastníkovi, vyúčíuje Spoloónosť orange dodátočne, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia prira-

deného ueásthĺlovĺ, v Ŕtorom sluŽba Ŕoaming bola poskytnutá. ÚčastnÍk a spoločnosť orange sa môŽu dohodnúť na doručovaní
elektronickej formy faktúry a elektronickej formé doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusÍ mať písomnú fo1mu. V pĺĺpade, Že
sa Účastník a spáočnost orange aonoóli na doručovanĺ elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, sa
elektronická fakiúra povaŽuje zá predloŽenú a doručenú Účastníkovi, ak bola odoslaná na (i) na poslednÚ emailovÚ adresu určenú
Učastníkom pre dorúčovani'e eleŕtronickej faktúry a ak taká nie je z akýchkolVek dôvodov k dispozícii, (ii) n.q poslednú známu emai-
lovú adresu bznámenú spoločnosti oranóe Učastníkom alebo (iii) formou internetovej.linky cez sMs, MMS alebo iným elektronic-
kým spôsobom na telefónne čĺslo Účaslnĺka, po zadaní ktorej na internete bude Učastníkovi sprĺstupnená faktúra. E-mailová

aär"sá a telefónne čĺslo sa popri adrese na doručovanie pĺsomností stanovenej v Zmluve povaŽuje za adresu pre zasielanie faktúr

a pĺsomnostív zmysle Všeo'be'cných podmienok. V prípade, Že sa tak spoločnosť orqn_g9 dohodne s tretbu osobou, ktorá poskýuje
U|astníkovi svoje'služby alebo ĺovary, je spoločnosť orange oprávnená na svojej faktúre účtovať tieŽ cenu, ktorú je Učastník
povinný platiť takémuto tietiemu subjeĺ<td, priEom v takom prĺpade je Učastník povinný platiť dotknutú 

-cenu 
t1$ejo9.obe prostredníc_

t'ĺom s!ónenosti orange a vyúčtovahie tejio ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou orange a doručenej Učastníkovi sa povaŽuje

za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi.

6. Spoločnosť orange je oprávnená v prípadoch, keď to umoŽňuje zákon, pre mobilný telefÓn alebo iné Zariadenie, ktoré od nej

Učastnĺk získa (kúpou, näjmom, v1ipdzičxou alebo na základe iného právneho titulu) techn'lcky obmedziť moŽnosť jeho vyuŽívania
v inej sieti, ako'je'Sieť sioločnosií orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SlMJock) počas.doby stanovenej v Pokynoch
spoločnosti oraňge. učaštnĺx je oprávneňý |oŽiadať o odblokovanie Zariadenia pľe použitie v inej sieti,.ako je Sieť spoločnosti
cirange aŽ po upýnutí stanovenej 

'doby, 
a io'prostrednícfuom predajnej siete spoločnosti prange' Učastnĺk {!n!a9q9' Že sa.obo-

známJl s hoie uúehenými skutočnbsťaňi, a s ich vedomĺm kupuje Zariadenie do svojho vlastnĺctva alebo nadobúda Zariadenie do
svojej dispozičnej sfeý na základe iného právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú 1 h9re uvedených dôvodov Žiadne právne nároky
voeĺ ópolóčnosti 

'oran!e, 
najmä mu nerzhiká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare -(b) 

právo
poŽadovať z hore uvedenýih dôvodov z|avu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie, (c), právo z hore uve-
äených dÔvodov odstúpiť óa tĺpnej, nájomnej alebo inej prís|ušnej zmlgYy ýk'ajúcej sa Zariadenia (poŽad.ovať vrátenie celej kúpnej

cený zaplatenejzaZaiĺiadenie), alébo áreroľveĺ< iné právne nároky. Učastnĺk zároveň berie na vedomie, Že v prĺpade, ak bude
zaráoeňie odbĺokované Učast'ňíkom pred uplynutÍm doby jeho blokovania podľa tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti
orange, povaŽuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s ýmto článkom, ktorého následkom mÔŽe byt

vznik vady na Zariadenĺ, za ktorú spoločnosť orange nebude niesť Žiadnu zodpovednosť.

7 ' Táto Zmluva sa uzafuára na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Podnikom nie je dohod-
nuté inak. V prípade, ak Účastník uzafuoril k tejto Zmluve dodatok, ktoý tvoríjej neoddeliteľnú súčasť, tento môŽe obsahovať mini-
málne podmienky používania SluŽby (napr' dóbu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný
určiý kônkrétny úaiiant účastníckehó programu alebo účastnĺcky program s mesačným poplatkom, ktoý neklesne pod určitú uýšku'
atď.).

8. Neoddeliteľnou súčastbu žmluvy o poskytovanĺ verejných sluŽieb sú Všeobecné podmienky poskýovania verejný'ch elektronických
komunikačných sluŽieb prostreóníitvom verejnej mobilnej siete spoločnosti orange Slovensko, a. s. (d'alej len ''Všeobecné pod-
mienky''), Cénník sluŽieb (d'alej len ''CenníK')''Alituálne Všeobecné podmienky a Cennĺk sÚ zverejnené na Www.orange.sk. Zmluva
je vyhótovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastníka a jedno pre spoločnosť orange Slovensko, a. s.
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Čĺslo účastnĺka: 00854 6921 1 213
zHLUV/.
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,,poločnosť orange ýmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie č. 531/2012 Účast-
nĺka informuje, Že od 1 . 7 ' 2014 by v prípade, ak by existoval alternatĺvny poskytovatel' roamingu (ďalej tieŽ ''APR'), ktoý so spoloč-
nostbu orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prĺstupe k roamingu a zároveň by na ŕáklade tejto zmluvy uŽ začal poskytovať
zákazníkom prĺstup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým sluŽbám, Učastník mal právo na poskytovanie uve-
dených roamingových sluŽieb ýmto APR, a to prostrednĺctvom SlM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou orange,. a na
územĺ členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskýovanĺ roamingu (d'alej tieŽ "Zmluva o AR'') medzi Učast
níkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti orange na prĺslušnej SlM karte Učastníka' skutočnosť, Že
Účastnikovi nebolo spoločno'stbu orange prerušené posryÍovanie sluŽby Roňing ňa prĺslušhej SlM karte, Účastnĺk uzavrel s APR
Zmluvu o AR v súvislosti s prĺslušnou SlM kartou a skutočnosť, Že Učastnĺk sluŽby poskytované mu príslušnou SlM kartou využíva
v sĺetach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR' Účastnĺk by bol v prĺpade podl'a prvej veý tohto bodu oprávnený prejsť k APR
bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial'sú splnené vyššie uvedené podmienky' V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učast-
níkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dnĺ nasledujúcich po uplynutí dňa' počas ktoreho bola uzavretá
Zmluva AR. V prÍpade, ak Účastnĺkovi prestane byt poskýovaná sluŽba Roaming spoločnosťou orange (vrátane prerušenia jej
poskýovania), Zmluva AR bez dalšieho zanikne. V prĺpade, Že Učastnĺk prenesie číslo, v súvislosti s ktoým mu poskytuje APR
ioamingové sluŽby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové sluŽby poskýované konkrétnym
APR. Účastnĺk svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu uýslovne potvrdzuje, Že bol informovaný o moŽnosti zvoliť si alter-
natĺvneho poskýoVatel'a roamingu a teda o moŽnosti zvoliť si oddelené roamingové sluŽby poskýované alternatĺvnymi poskytova-
tel'mi roamingu.

1o. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník sÚčasne pofurdzuje, Že pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingovej taĺiý
obdžal úplné infoľmácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotariÍe a SMS eurotarife. VŽdy aktuálnu infor-
máciu o všetkých platných roamingouých poplatkoch získa účastnĺk na stránke www.orange.sk.

11' 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 prĺpade,
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 kancelárié ku dňu podania Žalo6y zapísané v zozname SAK' odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podaňĺm Žaloby a činí 5 o/, z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môŽe
byľ v.yluene píšomné a rozhodnutie-n'emusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môŽe v prĺpade potreby ústne pojednávanie
näĺaóiľ' Zmiuvné strany výslovne žiadajÚ o doručovanie na poštovÚ alebo e-mailové adresy uvedene v ĺejto zmluve. Zmluvné
strany sa zároveň dohodli ira tom, Že rozhodca môŽe po začatí rozhodcovského konania nariadiť predbeŽné opatrenie v súlade
s ust' $ 22 a zák. č' 24412002 Z. z. o rozhodcovskom konaní'

tr Súhlasím s dohodou M Nesúhlasĺm s dohodou

12' Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, Že bol informovaný, Že aktivovaním niektorej z.roamingouých dop_ln-

koqých sĺužieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstv_a, respektíve
v tý"ch členských krajinách Eurófskej ĺňie, xtoýctr sa ýka niektorá z aktivovaných doplnkorných roamingových sluŽieb, vyuŽĺvať
regiulované róamingóve ceny' Pôdstátou reguloÝaných roamingoqých cien je využĺvanie p-amjngový-ch služie.b v krqinách Euĺóp-
s1ó; ĺnie a krajináčh Európšt<eho hospodáňkeho špoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastnĺk môŽe kedykofuek poŽiadať
o prechod na regulované roamingové ceny.

h-
.?.9?9;99;Ll.Lli??....

JUDr. Ján Konečnĺk
Podpis a pečiatka Účastnĺka

lilltililtillllllilil
Číslo účastníka: 00854 6921 1
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NemečkováZuzana
Riaditel'ka úseku B2B Marketing & Sales orange

Slovensko, a. s.
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