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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  
Číslo zmluvy: A3820867 ID predajcu: ID390GPB08  

Dátum: 2. 2. 2016  
ldent. kód dodatku:  8968500  
SIM karta s prideleným tel. číslom: 0918678869  

Orange Slovensko, a. s.  
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 0578, IČ DPH: SK 20 20 31 0578,  
zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/8  

(ďalej len "Podnik")  

a  

Účastník (Osoba: právnická / fyzická podnikateľ / fyzická nepodnikate!'): Právnická osoba  

Meno, priezvisko, titul/Obchodné meno / Názov:   

Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová  

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):  

Nemšová, Mierové námestie 21,91441, Nemšová   

Číslo a platnosť OP / pasu:  Štátne občianstvo:  

 SR  
Rodné čislo / IČO:  IČ DPH /OIČ:  

  

Zastúpený:   

  

I Rodné 
číslo:  

Čislo a platnosť OPi oasuLmeukazu p. na pobyt:  

(pod skratkou 
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na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len  
"Dodatok"; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako  
"Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania  
elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prípadne  
iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje,  
výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany")  

1.
1  

o  .o 
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dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky ~  
program (pokial' je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezme- 8  
nený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkol'vek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný  
danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokial' priamo v texte vzťahu-  
júcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)  -  

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je  

 I~p_a_n_te_r_3_5_e_u_r  _______________ ~  ______________________________________________ ~11)  
na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne čislo je uvedené v záhlaví tohto  
Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu  
straty. krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Učastníka, ktorej telefónne číslo je  
uvedené v záhlavi tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta").  

1.2  dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokia!' je v kolónke  
"Výrobné číslo MT" uvedené "+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne  
a jednoznačne určený svojim typom)  

    2) 
 _  Samsung a axy A3 black  .  

 I Výrobné číslo MT (IMEl)  353974075512367  \3)  

Číslo účastníka: 0179034103  1 /11 
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Dokument je podpísaný elektronicky.  
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Čl. 3 Záverečné ustanovenia  
3.1 V prípade. ak Kupujúci uzatvoril túto Dohodu v rámci režimu predaja na diaľku, neoddeliteľnou súčasťou  

Donody sú aj podmienky služby Nákup na diaľku a Kupujúci podpisom Dohody vyjadruje s nimi súhlas.  
 
 3.2  Dohoda nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ju podpíšu obe jej strany, ak sa strany ďalej  

nedohodli na odložení účinnosti niektorých ustanovení. Ak k jej podpisaniu nedôjde obidvomi stranami  
v jeden deň, nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ju podpíše oprávnený zástupca Podniku až  
po Kupujúcim.  

 
 3.3  Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorá uplynie zaplatením celej Kúpnej ceny Kupu-  

júcim. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dohody skončí pred uplynutím doby, na ktorú bola uzav-  
retá v zmysle tohto bodu, na základe rdOhOdY zmluvných strán, odstúpením od Dohody ktoroukoľvek  
zmluvnou stranou zo zákonných dôvod v, alebo odstúpením od Dodatku na služby tak, ako je uvedené  
v tejto Dohode.  

 
3.4  Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a Dodatku na  

služby, prípadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a Dodatku na služby z dôvodov na strane Účastníka  
a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a Dodatku na služby  
pripadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy, Dodatku na služby  
a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpe-  
niu od Zmluvy a Dodatku na služby nebolo došlo.  

3.5 Dohoda sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Kupujúceho a Podnik.  
 
3.6  Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Dohody bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho  

vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podľa neho zaviazal splniť,  
a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo  
povinnosti nesplní alebo poruší.  

 
3.7  Na vzťahy vyplývajúce z tejto Dohody, kde je to vzhľadom na predmet a účel Dohody možné, sa prime-  

rane vzťahujú nasledovné ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických  
komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.  
(ďalej len "Všeobecné podmienky"): ustanovenia čl. 1 - Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných  
pojmov, čl. 11 - Cena a platobné podmienky, čl. 13 - Ochrana a spracovanie osobných, prevádzkových  
a lokalizačných údajov, čl. 16 - Oznamovanie, čl. 17 - Príslušné právo a rozhodovanie sporov a čl. 18  
- Záverečné ustanovenia. Ustanovenia uvedených článkov, ktoré sa vzhľadom na svoj charakter vzťa-  
hujú výhradne na elektronické komunikačné služby, sa na vzťahy vyplývajúce z tejto Dohody neaplikujú.  
V prípade konfliktu medzi ustanoveniami tejto Dohody a Všeobecných podmienok majú prednosť usta-  
novenia tejto Dohody.  

 
3.8  Tie časti Všeobecných podmienok, ktoré sa v zmysle tejto Dohody na ňu vzťahujú, tvoria súčasť tejto  

Dohody. Platné Všeobecné podmienky aj Cenník všeobecných poplatkov sú zverejnené na  
www.orange.sk  

 
3.9  Bez ohradu na ostatné ustanovenia tejto Dohody platí, že v prípade, ak sa na túto Dohodu vzťahuje  

režim povinného zverejňovania zmlúv podľa § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor-  
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, táto Dohoda nado-  
budne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho  
zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jej ustanovení. Týmto  
ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacíe podmienky, ak sú dohodnuté v tejto  
Dohode.  

Dubnica nad Váhom, dňa 2. 2. 2016  
  

/  

 
•..................... ?Q.W,R?,.Q?.q9.:.~9 .......•..............................................•.....   

ladislav Palička  
Podpis a pečiatka účastníka  

 
Číslo účastníka: 0179034103  

 
 

 

 

4/4  



 

I  
 
N
e
m

ečková Zuzana  
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.  

 
Dokument je podpísaný elektronicky.  

 


