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Číslo zmluvy: A14581006 Počet SIM kariet na zmluvu: 4

Názov predajného miesta: KERAMON Trade, s.r.o. Kód: ID392DSPOS
Meno a priezvisko predajcu: Činčarová Lucia Telefón: 0917222210

Poznámka: N NORMA Šikovná volba le_080317

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podia ~ 44 zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi

Dátum: 6. 3. 2020

spoloČnosťou Orange Slovensko, a. a
so sidlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 2020 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len “spoločnosť Orange“)

a

účastníkom (d‘alej len “účastník“ alebo “Účastník“): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názo“:
Obec Lekárovce
Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PsČ, pošta>:
Lekárovce 505, Lekárovce, 07254 LEKAROVCE

Telef6nne Číslo (aj s predvolbou): Fax (aj s predvol‘bou):
0905481200 -

E-mail: lná uzatvorená zmluva s Orange Slovensko, a. s.?
obeclekarovce@lekosonline.sk áno
Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:

SR
Rodné číslo / IČO: IČ DPH / DIČ*:
00325422 2020740865
Spósob platby:

Štatutárny zástupca:
Ormezey Milan
Rodné Číslo: p. na pobyt:
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elanie ko, telefón>:

*) IČ DPH vyplní účastník, ak mu IČ DPH bob pridelené, DIČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené IČ DPH
a zároveň mu bob pridelené DIČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu:

Predmet zmluvy:

Teletonné Číslo 0908103643

Číslo SIM karty 89Cl 01 160015499010

Účastnicky program Program Šikovná volba za I euro

Služb CLIP, Zaslelanie informácie O aktuálnej cene za minútu, Roaming,,,~‘ Prístup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno) Obec Lekárovce

Typ telefónu

Žiadam o zverejnenie telefónneho nie
Čísla v zozname úČastnlkov

Číslo účastníka: 0018890053

Dokument je podpisaný elektronicky.



Telefonné číslo 0908103914

Číslo SIM karty 8942101 160015498954

Účastnicky program Program Šikovná volba za 1 euro

SI ~b CLIP, Zasielania informácie o aktuálnej cena za minútu, Roaming, ‚ ‚Ui y Pristup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko / meno) Obec Lekárovce

Typ telefánu

Žjadam o zverejnenie telefónneho
čísla v zozname účastnikov

Predmet zmluvy:

Telefonné čislo 0908104236

Číslo SIM karty 8942101 160015499036

Účastnicky program Program Šikovná volba za I euro

Služb CLIP, Zasielanie intormácie O aktuálnej cena za minútu, Roaming,,,~‘ Pristup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko I mano) Obec Lekárovce

Typ telefánu

Žiadam o zverejneníe telefánneho .

čísla v zozname účastnikov W

Predmet zmluvy:

Telefonné čislo 0908103721

Číslo SIM karty 8942101 160015498962

Účastnicky program Program Šikovná volba za I euro

Služb CLIP, Zasíelanie informácie o aktuálnej cane za minútu, Roaming,,,y‘ Pristup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvísko / meno) Obec Lekárovce

Typ telefánu

Žiadam o zverejnenie telefánneho .

čisla V zozname účastníkov nie

Predmet zmluvy:
op‘s
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1. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy vpočte 4 ks,

2. Spristupneníe Služieb Účastnikoví vykoná Spoločnosť Orange aktivovanim pridelenej SIM karty/ SIM kariet v Sjeti bez zbytočného
odkladu Po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného poplatku podlä platného Cenn[ka Učastníkom, spravidla do 24 hodín.
Učastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cennika, pokial‘ medií Učastníkom a Spoločnosťou Orange nie je dohodnuté inak.

3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v členení podľa účastníckych programov. Samostatne sú uve
dené ceny Služieb podIa toho, či sú používané v rámci predplatených minút alebo mých jednotiek alebo nad ich rámec. Tarifikácia
je realizovaná v minútach, sekundách alebo v mých jednotkách V zmysle ínformácii uvedených v Cenniku. V Cenniku sú uvedené
aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Učastník může vyžíadať infor
mácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orange a pripadných zľavách z týchto cien, a výška servisných poplatkov, ak také
Orange účtuje. Cenu lných služíeb, tj. služieb poskytovaných tretimi stranami prostredníctvom spoločnosti Orange, určujú tretie
strany vo svojích cennikoch. Zvýhodnené ceny alebo mé benefity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky
tovaní verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4. Spůsob fakturácie:
~ Elektronická forma

Podrobnosti týkajúce sa elektronickej formy faktúry (napr. e-mailová adresa pre doručovanie faktúry) sú uvedené v osobitnom
dokumente. Súhlasim s poskytovanim elektronickej faktúry v zmysle Podmienok poskytovania služby elektronická faktúra
zverejnených na www.orange.sk.

D Papierová forma
5. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každému Účastníkovi, pričom jeho dížka nepresiahne tridsaťjeden za sebou idú

cich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradeně Učastníkovi začne plynúf od détumu vykonania prvého odpočtu poskytova
ných Služieb a skončí sa uplynutlm účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu
Učastníkovi Spoločnosťou Orange platí po celé obdobie platnosti Zmluvy, baže spoločnosť Orange jednostranne stanoví inak.
Spoločnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Učastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtova
cieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pra toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako Po skončeni zúčtova
cieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva z prislušných právnych predpisov,
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op ~s
(ďalej vyúčtovací doklad afaktúra spolu len ako “faktúra“), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých Služieb počas zúčtovacieho obdobia
vrátane súm zaplatených Učastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je opráv
nená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykol\‘ek počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny
alebo aj celej ceny Služby alebo lných služieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním požadovaných alebo vykonať kedykofvek počas
zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo lných služieb poskytnutých Učastníkovi alebo nim požadova
ných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických pričin nebolo možné vyúčtovať Po skončeni zúčtovacieho obdobia priradeného
Učastníkovi, vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledněho dňa zúčtovacieho obdobia prira
deného Učastnikovi, v ktorom služba Roaming bola poskytnutá. Učastnik a spoločnosť Orange sa mčžu dohodnúť na doručovani
elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mat‘ pisomnú formu. V pripade, že
sa Učastník a spoločnost‘ Orange dohodli na doručovanl elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, sa
elektronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Učastníkovi, ak bola odoslaná na (i) na poslednú emaílovú adresu určenú
Učastníkem pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie jez akýchkol‘vek dčvodov k dispozicii, (U) na poslednú známu emai
lovů adresu oznámenú spoločnosti Orange Učastnikom alebo (iU) formou internetovej linky cez SMS, MMS alebo mým elektronic
kým spčsobom na telefónne číslo Učastníka, po zadani ktorej na internete bude Učastníkovi spristupnená faktúra. E-mailová
adresa a telefánne číslo sa popri adrese na doručovanie písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr
a pisomnosti v zmysle Všeobecných podmienok. V pripade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje
Učastníkovi svoje služby alebo tovary, je spoločnosť Orange oprávnená na svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je Učastník
povinný platit‘ takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom pripade je Učastník povinný platíť dotknutú cenu tretej osobe prostrednic
tvom spoločnosti Orange a vyúčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Učastníkovi sa považuje
za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi.

6. Spoločnosť Orange je oprávnená v pripadoch, ked‘ to umožňuje zákon, pre mobilný telefán alebo mé Zariadenie, ktoré od nej
Učastník ziska (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe mého právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho využívania
v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SIM-lock) počas doby stanovenej v Pokynoch
spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený požiadať O odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti
Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to prostrednictvom predajnej siete spoločnosti Orange. Učastník prehlasuje, že sa obo
známil s hore uvedenými skutočnosťami, a s ich vedomírn kupuje Zariadenie do svojho vlastnictva alebo nadobúda Zariadenie do ~
svojej dispozičnej sféry na základe mého právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených dóvodov žiadne právne nároky ‚~

voči spoločnosti Orange, najmá mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo .E
požadovať z hore uvedených dčvodov zl‘avu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie, (c), právo z hore uve
dených dbvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inej prislušnej zmluvy týkajúcej sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ~
ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo akékol‘vek mé právne nároky. Učastník zároveň bene na vedomie, že v pripade, ak bude —~

Zariadenie odblokované Učastníkom pred uplynutím doby jeho blokovania podl‘a tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti ~
Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmto článkom, ktorěho následkom mčže byť 1~
vznik vady na Zariadení, za ktorú spoločnosť Orange nebude niesť žiadnu zodpovednost‘. !

7. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokial‘ v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Podnikom nie je dohod- ~
nuté inak. V pripade, ak Učastnik uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neoddelitel‘nú súčasť, tento móže obsahovať mini- ~
málne podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnosť Po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mat‘ aktivovaný ~
určitý konkrétny variant účastnickeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý neklesne pod určitú výšku,
atd‘.).

8. Neoddelitel‘nou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických ~
komunikačných služieb prostrednictvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (dälej len “Všeobecné pod- ~
mienky“), Cennik služieb (d‘alej len “Cennik“). Aktuálne Všeobecné podmienky a Cennik sú zverejnené na ~ww.orange.sk. Zmluva !~‚
je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastníka a jedno pre spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

g, Spoločnosť Orange týmto v súlade 5 ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Eurůpskej únie č. 531/2012 Účast- ~
níka informuje, že od 1. 7. 2014 byv pripade, ak by existoval alternatívny poskytovatel‘ roamingu (d‘alej tiež “APR“), ktorý so spoloč- ~
nosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom pristupe k roamingu a zároveň by na ‚základe tejto zmluvy už začal poskytovať ~
zákaznikom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastník mal právo na poskytovanie uve- ~
dených roamingových služieb týmto APR, a to prostrednictvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou Orange, a na
území členských štátov Eurčpskej úníe dohodnutých v zmluve O poskytovaníroamingu (d‘alej tiež “Zmluva oAR“) medzi Učast- ~
nikom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM karte Učastníka, skutočnosť, že ~
Učastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej SIM karte, Učastník uzavrel 5 APR ~
Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Učastník služby poskytované mu príslušnou SlM kartou využíva °
v sieťach. ktoré sú predmetom zmluvy o AR 5 APR. Učastník by bol v pripade podIa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť < APR
bezplatne a v ktoromkol‘vek momente, pokial‘ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V pripade uzavretia Zmluvy AR medzi Učast
níkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich Po uplynuti dňa, počas ktorého bola uzavretá
Zmluva AR. V pripade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej
poskytovania), Zmluva AR bez cfalšieho zanikne. V pripade, že Učastník prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR
roamin~ové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym
APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvolíť si alter
natívneho poskytovatel‘a roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytovaná alternativnymi poskytova
tel‘mi roamingu.

ic. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred volbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu infor
máciu O všetkých platných roamingových poplatkoch ziska účastník na stránke www.orange.sk.

ii. 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 prípade,
že sa tento z akéhokol‘vek zákonného důvodu 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 pripade, že sa tento z akéhokol‘vek zákon
ného důvodu 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, že žaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ktorým je
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OPIS
sidlo jeho advokátskej kancelárle ku dňu podania žaloby zaplsané V zozname SAK. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podanim žaloby a Činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 18,50 € (plus prislušná DPH)‘ Rozhodcovské konanie může
byť výlučne pisomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odůvodnenie, rozhodca však může v pripade potreby ústne pojednávanie
nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné
strany sa zároveň dohodV na torn, že rozhodca móže Po začati rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie V súlade
5 ust. ~ 22 a zák. č. 24412002 Z. z. O rozhodcovskom konaní.

El Súhlasim s dohodou D Nesúhlasim s dohodou

12. Podpisom tohto zrnluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovanim niektorej Z roamingových dopIn
kových služieb nebude v členských krajinách Eurůpskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoloČenstva, respektive
v tých Členských krajinách Európskej únie, ktorých sa lýka niektorá z aktivovaných dopInkových roamingových služieb, využivať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingovych clen je využivanie roarningových služieb v krajinách Európ
skej ůnie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnakě ceny ako v SR. Učastník může kedykoľvek požiadať
O prechod na regulované roamingové ceny.

Riaditeľka úseku B2B Marketing & Sales Orange
Slovensko, a. s.
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