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PočetSIM kariet na zmluvu

Telefón 0905 400 400

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
PRE"~;O'';, Važecká 3

Došlo: 1 O -11- 2011
.:10 ~/,jt,/l.n /)

j'
ri

Čŕslo:

Pridelené

1111111111111
Kód predajnéhomiesta ID392GPB04

Menoa priezvisko predajcu Rokytová Monika

Názovpredajnéhomiesta KERAMON Trade, s.r.o.
- _ ..._._ .. _-_--_.---._._-~_-~---_-_ .. _------------------- ~--

Zmluva o pripojení
uzavretá podl'a §43, zákona Č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO: 356972 70, IČ DPH: SK2020310578
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B

a účastníkom Právnická osoba

Obchodnémeno(alebopriezviskoa meno) Centrum sociálnych služieb

Mesto,obec Prešov

PSČ 08005 Pošta Prešov 5

Ulica Važecká
Štátnapríslušnost Telefón (aj spredvoľbou)

Číslo 3

Fax (aj spredvoľbou) E-mail

OP Platný do IČO/Rodnéčíslo 00691968 IČ DPHIDIČ'

Mesto,obec Ulica

"IČ DPH vyplni účastnik, ak mu IČ DPH boío pridelené, DiČ vyplni účastník, ak mu nebolo pridelené IC DPH a zároveň mu bolo pridelené DiČ.

Adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (len akje iná ako adresasídla / bydliskaúčastníka)
Číslo

Máte uzatvorenúinú zmluvuso spoločnosťouOrangeSlovensko,a. s.? ánoPSČ Pošta

Štatutárny zástupca
Priezvisko/ meno Poptrajanovski Slavko

OP/Pas 111 IJSt Platnýdo 22.11.2016

Splnomocnená osoba I zákonný zástupca
Priezvisko/meno

RodnéČíslo"'l4rjiil!JI!!l!I.'-.!it••

OP/Pas

Cudzinec

Platnýdo Rodnéčíslo

Štát
Pas Platnýdo

Č preuk.- povoleniena pobytpre cudzinca

Kontaktná osoba pre komunikácius Úsekomslužiebzákazníkom
Priezvisko/meno/telefónPoptrajanovski Slavk

Platnýdo

l
Spôsob platby

Iný spôsob platby

(napr. platba v hotovosti)

Prílohy
--_._-_._- ._._- ..-.--~-..-". -~--_.-

Dokumenty k nahliadnutiu

Číslo účastníka: o •• !•.,
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Zmluva o pripojení
Informácie o poskytovaných službách

Predmet zmluvy
Telefónne číslo 0917665827 Čislo SIM karty LAS •••
Účastnícky program Biznis 150 Svet + deň

Služby CUP, Blokovanie hovorov na ATX do 1,- EUR, Blokovanie hovorov na ATX nad 1,- EUR, Ahoj Európa +, Internet v mobile 100
MB +, Roaming - bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu,

Pridelená SIM karta
Priezvisko I meno I iné Poptrajanovski

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla v zozname účastníkov.

Typ telefónu
HTC Wildfire S dark grey

áno
Súhlasim s tým. aby spoločnosť Orange Slovensko. a. s. spracúvala moje prevádzkové údaje na
marketlngové účely, najmä pre účely vývoja nových služieb vrátane služieb s pridanou hodnotou a
ich uvedenia na trh. za prevádzkové údaje sa považujú údaje vzťahujúce sa na účastníka na účely
prenosu v sieti, alebo na účely fakturácie.

Neoooenternou súčasťou zmluvy O pripojenf sú Všeobecné podmienky
poskytovania verejných elektronických kornunlkačnych služieb prostrednfctvom
verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Cenn fk služieb a
Informácie o poskytovaných službách. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno
vyhotovenie pre účastnfka a jedno vyhotovenie pre spoločnosť Orange
Slovensko, a.s.

Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy v počte 1 ks. D Tento súhlas odmietam

Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa mení znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú si vedomé, že v zmysle ustanovení Zmluvy všetky
zmluvy o pripojení, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časti tej istej zmluvy O pripojení medzí Účastníkom a Podnikom, t.j. tvoria časť Zmluvy), a to tak, že všetky
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pripojení) a k nej (k ním) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto Zmluvy
(zmlúv o pripojení)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd
Slovenskej repubiiky podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znen i neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo
dodatku k nej sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

Centrum sociálnych služieb
"Slnečný dom"

Važecká 3
080 05 PREŠOV
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Číslo účastnika: iiP ;,p.


