
Číslo zmluvy: A19254947    Počet SIM kariet na zmluvu:  1
Názov predajného miesta: SATMO s.r.o.    Kód:  ID078DSP02

Meno a priezvisko predajcu:  Hajdučeková Anna    Telefón: 0918411440
Poznámka: N   828   NORMA  050918

Dátum:  24. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
uzavretá podľa § 84 zákona č. 452/2021  Z. z. o elektronických ko-munikáciách medzi

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.
so sídlom  Metodova 8, 821  08 Bratislava,  lčo:  356 97 270,  DIČ: 20 20 31  05 78,  lč DPH:  SK 20 20 31  05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo  1142/8

(ďalej len "spoločnosť Orange")

a

účastnĺkom (ďalej len "účastnĺk" alebo "Účastnĺk"): Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov.
Štátny geologický ústav Dionýza štúra

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica,  popisné čĺslo,  PSČ,  pošta):
Mlynská dolina 1, Bratislava, 81704 Bratislava

Telefónne číslo (aj s predvoľbou): Fax (aj s predvoľbou):
0917862538 -

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

Číslo a platnost' OP / pasu: Státne občianstvo:
SR

Rodné čĺslo / lčo: lc  DPH / DIC*.
31753604 SK2020719646

Spôsob platby-

Štatutárny zástupca:
Slaninka lgor,  RNDr., PhD.

Rodné číslo: Číslo a platnost' OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie ID kódu / hesiel v SMS / MMS (Meno,  priezvisko, telefón):

*)  lč  DPH  vyplni  účastník,  ak mu  lč  DPH  bolo  pridelené,  DIČ vyplnĺ  účastník,  ak mu  nebolo pridelené  lč  DPH

a zároveň mu bolo pridelené DIČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu:

Predmet zmluvy:

Telefonné čĺslo 0918081151

Číslo SIM  karty 8942101160017945713

Účastnícky program Go Biznis 1  eur

Služby CLIP, Biznis lnternet v mobile 200 MB, Zasielanie informácie o aktuálnej
cene za minútu, Roaming, , , Prístup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko / meno) štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Typ telefónu

Žiadam o zverejnenie telefónneho
niečísla v zozname účastníkov

Čislo účastni'ka: 0009317587
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1         Potvrdzujem prevzatie sIM kariet podl'a zmluvy v počte  l  ks.
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3.       Ceny  Služieb  a  súvisiacich  plnení  sú  uvedené  v  platnom  Cenníku  v  členení  podľa  účastníckych  programov.  Samostatne  sú  uve-
dené ceny  Služieb podľa toho,  či  sú  používané v  rámci  predplatených  minút alebo  iných jednotiek alebo nad  ich  rámec.  Tarifikácia
je  realizovaná v  minútach,  sekundách  alebo v iných jednotkách  v zmysle  informácií  uvedených  v Cennĺku.  V Cenniku  sÚ  uvedené
aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada,  údaj,  ako si  Účastník môže vyžiadať infor-
mácie o aktuálnych  cenách  služieb  spoločnosti  Orange  a  pripadných  zľavách  z týchto cien,  a  výška  servisných  poplatkov,  ak také
Orange  účtuje.  Cenu  lných  služieb,  tj.  služieb  poskytovaných  tretĺmi  stranami  prostredníctvom  spoločhosti  Orange,  určujú  tretie
strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky-
tovanĺ verejne dostupných služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4.       Spôsob fakturácie:

E   Elektronická forma

Podrobnosti  týkajúcx3  sa  elektronickej  formy faktúry  (napr   e-mailová  adresa  pre  doručovanie faktúry)  sú  uvedené  v osobitnom
dokumente.   Súhlasim   s  poskytovanĺm  elektronickej  faktúry  v  zmysle  Podmienok  poskytovania   služby  elektronická  faktúra
zverejnených na www.orange.sk.

E   Papierová forma

5.      Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnost' Orange každému  Účastni'kovi,  pričom jeho dížka  nepresiahne tridsaťjeden za  sebou  idú-
cich  kalendárnych  dnĺ.  Zúčtovacie  obdobie  priradené  Účastníkovi  začne  plynút' od  dátumu  vykonania  prvého  odpočtu  poskytova-
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cieho obdobia platia  ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie,  ktoré sa vykoná inokedy ako po skončenĺ zúčtova-
cieho obdobia) vyhotoví  vyúčtovací  doklad  alebo faktúru,  ak  povinnosť vyhotoviť faktúru  vyplýva z príslušných  právnych  predpisov,
(d'alej  vyúčtovací  doklad  a faktúra  spolu  len  ako "faktúra"),  ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých  Služieb počas zúčtovacieho obdobia
vrátane súm zaplatených Účastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnuté služby. Spoločnost' Orange je opráv-
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deného  Účastníkovi,  v ktorom služba  Roaming  bola  poskytnutá.  Účastník a  spoločnosť Orange sa  môžu  dohodnút' na  doručovaní
elektronickej fomy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusĺ mat' písomnú formu. V prípade, Že
sa  Účastnik  a  spoločnosť  Orange  dohodli  na  doručovaní  elektronickej  formy faktúry  a  elektronickej  forme  doručovania  faktúry,  sa
elektronická faktúra považuje za predloženú a doručenú  Účastníkovi,  ak bola odoslaná  na (i) na poslednú emailovú adresu určenú
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adresa a telefónne číslo sa popri adrese. na doručovanie pĺsomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr
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za oznámenie tejto skutočnosti  Učastnĺkovi.

6.       Spoločnosť  Orange  je  oprávnená  v  prĺpadoch,  keď  to  umožňuje  zákon,  pre  mobilný  telefón  alebo  iné  Zariadenie,  ktoré  od  nej
Učastník získa  (kúpou,  nájmom,  výpožičkou  alebo  na  základe  iného právneho titulu) technicky obmedzit'  možnosť jeho využívania
v  inej  sieti,  ako  je  Si?t'  spoločnosti  Orange  (tzv.  blokovanie  Zariadenia  na  sieť  /  SIM-lock)  počas  doby  stanovenej  v  Pokynoch
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voči  spoločnosti  Orange,  najmä  mu  nevzniká:  (a)  právo  reklamovat'  vyššie  uvedené  skutočnosti  na  zakúpenom  tovare  (b)  právo
požadovať z  hore  uvedených  dôvodov  zľavu  z  kúpnej  ceny,  nájomného  alebo  inej  odplaty  za  Zariadenie,  (c)  právo  z  hore  uve-
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Orange,  považuje sa takéto  konanie za  neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmto článkom,  ktorého následkom  môže  byt'
vznik vady na Zariadení, za ktorú spoločnosť Orange nebude niest' žiadnu zodpovednosť.

7        Tátozmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú, pokial'v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi účastníkom a podnikom nieje dohod-
nuté inak.  V prípade,  ak Účastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok,  ktorý tvorí jej  neoddelitel'nú  súčast',  tento môže obsahovat' mini-
málne  podmienky  používania  Služby  (napr.  dobu  viazanosti,  povinnosť  po  celú  dobu  platnosti  dodatku  k Zmluve  mať  aktivovaný
určitý konkrétny variant Účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom,  ktorý neklesne pod určitú výšku,
atď.).

8.       Neoddeliteľnou   súčast'ou   zmluvy  o   posknovani   verejne   dostupných   služieb   sÚ   Všeobecné   podmienky  poskytovania   verejne
dostupných  elektronických  komunikačných  služieb  prostredníctvom  verejnej  mobilnej  siete  spoločnosti  Orange  Slovensko,  a.  s.
(ďalej  len  "Všeobecné  podmienky"),  Cenník  služieb  (ďalej  len  "Cenník").  Aktuálne Všeobecné  podmienky  a  Cenník  sú  zverejnené
na www.orange.sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre Účastnĺka a jedno pre spoločnost' Orange Slovensko, a. s.

Číslo účastnĺka: 0009317587



9.       Spoločnosť orange týmto 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 poskytovateľ roamingu  (d'alej tiež "APR"),  ktorý so spoloč-
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níkom  a  APR.  Podmienkou  je  aktivovaná  služba  Roaming  spolóčnosti  Orange  na  príslušnej  SIM  kahe  Účastníka,  skutočnosť,  Že
Účastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej  SIM karte,  Účastník uzavrel  s APR
Zmluvu  o AR v súvislosti  s prislušnou  SIM  kahou  a  skutočnost',  Že  Účastnik služby poskytované mu  príslušnou  SIM  kaftou  využíva
v siet'.ach,  ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR.  Účastnĺk by bol v prípade podl'a prvej vety tohto bodu oprávnený prejst` k APR
bezplatne a v ktoromkol'vek momente,  pokiaľ sú  splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi  Učast-
nikom  a  APR  sa  uskutoč.ní  prechod  k APR  do  troch  pracovných  dní  nasledujúcjch  po  uplynutí  dňa,  počas  ktorého  bola  uzavretá
Zmluva  AR.  V  prípade,  ak  Učastníkovi  prestane  bw  poskytovaná  služba  Roaming  spoločnost'ou  orange  (vrátane  prerušenia jej
poskytovania),  Zmluva  AR  bez  d'alšieho  zanikne.  V  prípade,  že  Učastnĺk  prenesie  číslo,  v  súvislosti  s  ktorým  mu  poskytuje  APR
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natívneho poskytovateľa roamingu  a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované altematívnymi  poskytova-
teľmi  roamingu.

10.    Podpisom  tohto zmluvného  dokumentu  Účastník súčasne  potvrdzuje,  že  pred  voľbou  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 získa Účastník na stránke www.orange.sk.

11      V  prípade,  ak je  Účastnikovi  doručovaná  zásielka  kuriérom  na  ním  uvedenú  adresu  alebo je  doručovaná  kuriérom  na  predajné
miesto (predajňu) spoločnosti Orange, ak si  Účastník pri  uzatváraní zmluvy na dialku alebo mimo prevádzkových  priestorov spoloč-
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12.    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  všetky  spory  z  tejto  zmluvy,  alebo  s  ňou  súvisiace,  rozhodne  v  rozhodcovskom  konani`  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 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 akéhokol'vek 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, že žaloba sa podáva na adresu  sidla rozhodcu,  ktorým je
sĺdlo jeho advokátskej  kancelárie ku dňu  podania žaloby zapísané v zozname SAK.  Odmena za  rozhodcovské konanie je splatná
podaním žaloby a činí  5 °/o z hodnoty predmetu  sporu,  minimálne však  16,50 € (pliis prislušná  DPH).  Rozhodcovské konanie môže
byt' výlučne  pĺsomné a  rozhodnutie  nemusí  obsahovat' odôvodnenie,  rozhodca  však  môže v prĺpade  potreby  Ústne  pojednávanie
nariadiť.  Zmluvné  strany  výslovne  žiadajú  o  doručovanie  na  poštovú  alebo  e-mailové  adresy  uvedené  v  tejto  zmluve.  Zmluvné
strany  sa  zároveň  dohodli  na  tom,  že  rozhodca  môže  po  začatí  rozhodcovského  konania  nariadit'  predbežné  opatrenie  v  súlade
s ust. § 22a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

E Súhlasím s dohodou                         E Nesúhlasím s dohodou

13.    Podpisom  tohto  zmluvného  dokumentu  účastník  potvrdzuje,  že  bol  informovaný,  Že  aktivovaním  niektorej  z  roamingových  dopln-
kových  služieb  nebude  v  členských  krajinách  Európskej  únie  a  krajinách  Európskeho  hospodárskeho  spoločenstva,  respektíve
v  tých  členských  krajinách  Európskej  únie,  ktorých  sa  týka  niektorá  z  aktivovaných  doplnkových  roamjngových  služieb,  využívať
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o prechod na regulované roamingové ceny.

14.    Podpisom  tohto zmluvného dokumentu  účastnĺk  potvrdzuje,  že  mu  pred  podpisom  tohto zmluvného dokumentu  boli  na  trvanlivom
nosiči  Podnikom  poskytnuté jasné a zrozumiteľné  infomácje  podl'a  §  84  ods.  3 zákona  č.  452/2021  Z.  z.  o  elektronických  komuni-
káciách  v  platnom  znení  a  zhrnutje zmluvy podl'a  §  84  ods.  8 zákona  č.  452/2021  Z.  z.  o  elektronických  komunikáciách  v platnom
znenĺ  a  zároveň  účastník  potvrdzuje,  že  mu  bolo  umožnené  oboznámenie  sa  s  uvedenými  informáciami.  Poskytnuté  informácie
a zhrnutie zmluvy sa stávajú neoddelitel'nou súčast'ou tohto zmluvného dokumentu.

15.    Použitie telefónneho čísla na účely priameho marketingu:

Spoločnosť  Orange  Slovensko,  a.  s.  týmto  v  súlade  s  §  116  ods.13  zákona  č.  452/2021  Z.  z.  o  elektronických  komunikáciách
v znení  neskorších  predpisov  informuje  Účastníka,  že  pridelené telefónne  číslo  nie je  možné  používat'  na  účely  priameho  marke-
tingu.  Priamym  marketingom sa na Účely vyššie uvedeného rozumie akákol'vek forma prezentácie tovarov alebo služieb v pĺsomnej
forme alebo Ústnej forme,  zaslaná  alebo  prezentovaná  prostredníctvom  verejne  dostupnej  služby,  a teda  prideleného telefónneho
čĺsla,  priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užĺvatel'om.

Týmto ako účastni'k vyhlasujem,  že som  bol  spoločnosťou  Orange Slovensko,  a. s. v súvislosti  s poskytnutím telefónneho čísla na
základe zmluvy  o  poskytovanĺ  verejne  dostupných  služieb  preukázateľne  infomiovaný o skutočnosti,  že  pridelené telefónne  číslo
nie je možné použĺvat` na účely priameho marketingu.

I


