
Zmluva o poskytovaní veľ/ejne dostupných služieb   G
uzavretá podl'a § 84 zákona č. 452/2021  Z. z. o elektronických komunikáciách medzi

ČÍ§lo zmluvy: A20068013    Počet SIM kariet na zmluvu:  1
Názov predajnél-o miesta: GHS Mobile, spol. s r.o.    Kód: lD391 DSP02

Meno a pri€izvisko predajcu: Kozák Tomáš   Telefón: 0905212201poznamkaN-82B;aNt:RH

1}/„2D

spoločnost'ou Orange Slovensko, a. s.
so sídlom  Metodova 8,  82108  Bratislava,  IČO:  356 97 270,  DIČ: 20 20 3105 78,  lč DPH: SK 20 20 3105 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisla`/a 1, oddiel: Sa, vložka čĺslo 1142/8

(ďalej len "spoločnosť Orange")

a

účastníkom (ďalej len "účastnĺk" alebo "Účastník"): Právnická osoba

*)  lč  DPH vyplní  účastník,  ak mu  IČ  DPH  bolo pridelené.  DIČ vyplní účastník,  ak mu  nebolo

a zároveň mu bolo pridelené DIČ.

Prilohy:
Dokunienty k namadnutiu:

Predmet zmluvy:

Telefonné číslo 0907376206

Čĺslo SIM  karty 8942101  160

Účastnícky program Go Biznis 1

Služby CLIP, Zasiel.zfakturácie,

Pndelená SIM kafta (Priezvisko / meno) Alarm

Typ telefónu

Žiadam o zverejnenie telefónneho
niečisla v zozname účastníkov

Číslo účastnika: 0392105219

pridelené  IČ  DPH

017950549

inie informácie o aktuálnej cone za minútu, Roaming, Zľava
Pristup k intemetu

1/3
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1.       Potvrdzujem prevzatie sIM kariet podľa zmluvy v počte l  ks.

2     :d::,::d:u:knp:o:r::zd;[u;,:;::u:č,ái;:.;ka:a:ií!i::d;Rd?;:fé?:s!T%:o:!;,::,ä!kv;odvEa:n#a!t;d:;;eág:c:ä.#:a:us'#::ľnd!::i:šn::äi:ádp:ehzd.ádbn2:4,oei#aľ;

3.       Ceny  Služieb  a  súvisiacich  plnení  sú  uvedené  v platnom  C€.nníku  v  členeni  podľa  účastnickych  programov.  Samostatne  sú  uve-
dené ceny Služieb podľa toho.  či sú  používané v rámci  pred[)latených  minút alebo irtých jednotiek alebo nad  ich  rámec.  Tarifikácia
je realizovaná  v minútach,  sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle  informácií  uvedených v Cennĺku. V Cenníku sú uvedené
aj:  údaj.e o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa "požaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Účastník môže vyžiadat' infor-
mácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti  Orange a  príi)adných zľavách z týchto cien,  a výška servisných  poplatkov,  ak také
Orange  účtuje.  Cenu  lných  služíeb,  ti.  služieb  poskytovaný(h  tretími  slranami  prostredníctvom  spoločnosti  Orange,  určujú  tretie
strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné bemfity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky-
tovani verejne dostupných služieb sú uvedené v takomto dod;atku.

4.       Spôsobfakturácie:

E   Elektronická forma
Podrobnosti týkajúce sa  elektronickej  fomy faktúry  (napr.  e-mailová  adresa  pre  doručovanie faktúry) sú  uvedené  v osobitnom
dokumente.   Súhlasím  §  poskytovaním  elektronickej  faktúry  v  zmysle  Podmienok  po§kytovania  služby  elektronická  faktúra
zverejnených na www.orange.sk.

H   Papierová forma

5      Z,€gokvai:Ledärbndyoci,ed 3Ír."žggtgvsapc::ošg3Sťb,gr3:rgaedš:Šdégáust::ičkaosvťžkaočvJ:p5|;:Tť Jgäodgt:kmaun;ypkr3:áanh,äept:giátiá#čŤua ;gg#ä:

r}ých  Služieb  a  skončí  sa  uplynutim  účastníkovi  pridelenéht)  zúčtovacieho  obclobia.  Zúčtovacie  obdobie  priradené  konkrétnemu
Učastnikovi  Spoločnost'ou  Orange  plati  po  celé  obdobie  platnosti  Zmluvy,  ibaže  spoločnost'  Orange  jednostranne  stanoví  inak.
Spoločnost' Orange po skončení zúčtovacieho obdobia prirac eného Účastnikovi  (v prípade,  ak vykoná vyúčtovanie  počas zúčtova-
cieho obdobia  platia  ustanovenia tohto bodu  primerane aj  pre toto vyúčtovanie.  ktoré sa vykoná  inokedy ako po skončeni zúčtova-
cieho obdobia) vyhotovi vyúčtovací doklad  alebo faktúru,  ak i)ovmnosť vyhotovit' faktúru vyplýva z príslušných  právnych  predpisov,
(ďalej vyúčtovaci doklad a faktúra spolu km  ako "faktúra"),  k{i)rou  vyúčtuje ceny poskytnutých Služieb počas zúčtovacieho obdobia
vrátane súm zaplatených Účas{nikom ako zábezpeka alebo Freddavok na cenu za poskytnuté služby. Spoločnost` Orange je opráv-

!:eä?voaaí:;eeTeof!e:b:0%nbs::Tžťitčä,Lgvg:o:i:in:é:iuažJy:u:ft:o?vsai?u:§:uh#ak::h;ť#SFgsiuzí,šmbož.i3;#nvä,Fš;R|áä!:ono%;#aľ:čb?vd:ľniä:či#d:e#a!
r)ých.  Cenu  služby  Roaming,  ktorú  z technických  pričin  nebi)Io  možné  vyúčtovať po  skončeni  zúčtovacieho  obdobia  priradeného
Učastnikovi,  vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne,  spravicla  do troch  mesiacov od  posledného dňa zúčtovacieho obdobia  prira-
deného  Účastníkovi,  v  k(orom  služba  Roaming  bola  poskytnutá.  Účastnik a  spoločnosť Orange  sa  môžu  dohodnúť na  doručovaní
elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania  .aktúry, pričom táto dohoda nemusí mať pÍsomnú forniu. V prípade, že
sa  Účastnik a  spoločnost' Orange dohodn  na  doručovani  elektronickej  fomy faktúry  a  elektronickej forme  doručovania  faktúry,  sa
?lektronická faktúra považuje za predloženú a doriičeni'i  Účastníkovi, ak bola odoslaná na  (i) na  poslednú ernailovú adresu  určenú

!yšÉs;n!r:e:sgb!:engnägtngevi:p:änFoeg:e3:s:%r:a:n:ät;:k#;ía"Sto:,!:d#i:rtei,,znf:Tnc::u:n::íäe#ut;#áYak:%:ä::jí;gii,!!uE:se?:S,b;gdkT,n:yrána:ET:#:?;c;:
adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie piscimností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr

ôgásstonTknoov:t''s:á,gysi'uež#eaqg3%ntýocvha#J:'3g3ŕ.čvn3:|paod,á,ní'?soapt,aá*ep:áočnnaoss'J3=;n,äew#ehoúdän3át,r:,teožugsnoub,o#,tupr,ipôsäť#Jii

tpvoov|n3#:aé:'é3ttéoTä;og:mat'amú:.t::äJne,étťé|?ončáTyvntaaíaokTúf:Í:;;gtea%nue:assj3iščpnoová:oní8',aat:'gdeo:käätíč=nneľúeáeát:?ko.bv:3áo;;r;adžnjf:
za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi.

6.       Spoločnost'  Orange  je  oprávnená  v  prípadoch.  keď  to  umožňuje  zákon,  pre  mobilný  telefón  alebo  iné  Zariadenie,  ktoré  od  nej
Učastník získa  (kúpou,  nájmom,  výpožičkou alebo  na základa  iného právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho využivania
v  inej  sieti,  ako  je  Sigt'  spoločnosti  Orange  (tzv.  blokovanie  Zanadenia  na  sieť  /  SIM-lock)  počas  doby  stanovenej  v  Pokynoch
spoločnosti  Orange.  Učastník je  oprávnený  požiadať o  odblokovanie  Zariadenia  pre  použilie  v  ingj  sieti,  ako je  Siet'  spoločnosti
Orange až po uplynuti stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Učastník prehlasuje, že sa obol

Š3á,T,"d:sE3iič:#énrn'asžäi3ačá::íiĽä,fräv'::hv.#uťuĺmúä:gtunJFkozv:rLaedánn,,:a:3žvhoá?::taátähc,t:äáevboodä:dž?abdúndea.zÉ':genná:.ft;
voči  spoločnosti  Orange,  najmä  mu  nevzniká:  (a)  právo  reklamovat. vyššie  uvedené  skutočnosti  na  zakúpenom  {ovare  (b)  právo
požadovať z  hore  uvedených  dôvodov zl'avu  z  kúpnej .ceny.  nájomného  alebo  inej  odplaty za  Zariadenie,  (c)  právo  z  hore  uve-

g::ýczhag%g?n:JVzoads2äR'áqoednľeú,?:tä,bnoáJaokT[3j,va::P:én;iápvris:u:äreákzyTIEťaš#,aJúzcáe,J.;äňzabne:,%e:áajg3áamd,gYažt:vvti;e,r;:dcš,'eákkúbpunde:
Zariadenie  odblokované  Učastníkom  pred  uplynutím  doby jeho  blokovanía  podl.a  tohto článku  a  mimo  predajnej  siete  spoločnosti
Orange,  považuie sa takéto konanie za neodbomý zásah do Zariadema v rozpore s týmto článkom,  ktoi-ého následkom  môže byt.
vznik vady na Zariadení. za ktorú spoločnost' Orange nebude niesť žiadnu zodpovednost'.

7.      Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiar v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi účastníkom a podnikom nieje dohod-
nuté inak. V prípade, ak Účastník uzatvonl k tejto Zmluve do(latok,  ktorý tvori jej neoddeliteľnú súča§ť,  tento môže obsahovat' mini-
málne  podmienky  používania  Služby (napr.  dobu  viazanosti   povinnost'  po  celú  dobu  platnosti  dodatku  k  Zmluve  mat. aktlvovaný
určitý konkrétny variant účastnĺckeho pľogramu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý neklesne pod určitú výšku,
atď.).

8.       Neoddelitel'nou   súčast.ou   zmluvy  o   poskytovanĺ  verejne   d]stupných   služieb   sú  Všeobecné   podmienky  poskytovania  verejne
dostupných  el6ktronických  komunikačných  služieb  prostredt`ictvom  verejnej  mobilnej  siete  spoločnosti  Orange  Slovensko,  a.  s.
(ďalej  len  "Všecibecné  podmienky").  Ceriník služieb  (ďalej  len  "Cenník").  Akluálne Všeobecné  podmienky a Cenník sú  zverejnené
na www.orange.sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhtttovenie pre účastníka a jedno pre spoločnost' Orange Slovensko, a. s.

Číslo účastnĺka: 0392105219 '`,.  1  3 llllllllmllllllm
59181555
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9.       Spoločnost' Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia l=urópskeho pariamentu a Rady Európskej únie č.  531/2012  Účast-
nika informuje, že od  1. 7. 20M by v pripade, ak by exlstoval alternatĺvny poskytovateľ roami'ngu (ďalej tiež "APRff),  ktorý so spoloč-

:gíá3:Í3orin3:Ísi:3víe;ezgT!äYänoý#igsg;ý#nso#spá,sáäpoewtmm,o:,:gnug3vzýá:oš,eužbbáymn'aúÉak:inq,it;,áp;rgJuoviaužpá3kä#gnien:g'

g2:#Íhč,reonasmk;ncgho#ácthovs,É:,ábps%t3ntepgáhaoá:upúocĺtrvedzn+;:vvoenos:ľskk#ánkítor#a#,:gbuo,taďaTä,d;:ežn€Zsmp,:,voačnoosÁ,3#,%ráäg,eúä:t=
r)ikom  a  APR.  Podmienkou je  aktivovaná  služba  F`oaming  spol:)čnosti  Orange  na  príslušnej  SIM  karte  Účas"ka,  skutočnost',  Že

žii:tnuíkooxRn:bsoJ:,§Poos'tťšn3ri:Puuš:or:ng,eMPíárriuošue:ésR%ä%vs:,r::esúuábsxnpko3#žnbgyn.?gt;s,:uvšanneásJľ#s|:Š:.#sšfltkrazíš[etsuipv:

šesz:|'átcnhéát:ritsruoĽríť#eeío#ozmme':t#:rss:psB,ng:3s;;kš,:y,,:%'dve::taoddem?eondí';.pv",e|ížäťet:::ovrbe?,áuzomp,ruá}n;nRý#reeážíbápsp_

ž'#iuTaaAARPRVŤr#et,oáRÍBäcs:#okviA.Prgstdaongobcy|,BgsckoyY:#:ádäíu2iá'eŔäáú:,,:t::oig:ynnoustíoduňaórg3ä3s,5:3tá::g3t:ušš:ľare,,e:
poskytovania),  Zmluva  AR  bez ďalšieho zanikne.  V  pripade,  že  Účastník  prenesie  čislo,  v súvislosti  s  ktoúm  mu  poskyluje APR
roamin.gové služby,. k inému operátorovi,  tento iný operátor nie j€! povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym
APR.  Učastnik  svoiim  podpisom  tohto  zmluvného  dokumentu  výslovne  potvrdzuje.  že  bol  informovaný  o  možnosti  zvoljť sj  alter-
nativneho poskytovatel.a  roamingu a teda o možnosti zvolit` si oc delené roamingové služby poskytované altematívnymi  poskytova-
tel'mi roamingu.

io.    Podplsom  tohto zmluvného  dokumentu  účastnik  súčasne  potvrclzuje,  že  pred  vorbou  eurotanfy  alebo  osobltnej  roamingovej  tafify
obdržal  úplné infomácie o platných  roamingových  poplatkoch,  najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu  infor-
máciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastiiík na stránke www.orange.sk.

11.    V  pripade,  ak je  Účastnikovi  doručovaná  zásielka  kuriérom  na  ním  uvedenú  adresu  alebo je  doručovaná  kuriérom  m3  predajné
miesto (predajňu) spoločnosti Orange, ak si  Úča§tník pri uzatvár€ini zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových  priestorov spoloč-

:g:`áE:fonvga:,3b±esdt:atodv,rpuoč;,ä,t%kzaá,á,šĽ33nf=ezdáajreikľgá,aspF;ä#š:%Säeonrna,Eg:,"sobnýodber"espo,očnost,orangeoprav-
12.    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  všetky  spory  z  lejto  zmluvy.  alel)o  s  ňou  súvisiace,  rozhodne  v  rozhodcovskom  konani  pán  Mgr.

Andrej Gundel, advokát zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v pripade.
že  sa  tento  z akéhokol'vek zákonného  dôvodu  rozhodcom  rieslane,  tak  pán  JUDr.  Bc.  Manin  Kulhánek,  Ph.D.,  advokát zap(saný
v zozname advokátov vedenom Slovenskou aclvokátskou komori)u 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  johodli, že Žaloba sa podáva na adresu sidla  rozhodcu,  ktorým je
sídlo jeho advokátskej  kancelárie ku dňu podania žaloby, zapisa ié v zoznanie SAK. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty preclmetu  sporu,  minirnálnc> však 16.50 € (plus príslušná DPH).  Rozhodcovské konanie môže
byť výlučne  pÍsomné a  rozhodnutie nemusí obsahovat. odôvodí enie,  rozhodca však môže v prĺpade potreby ústne pojednávanie
nariadiť.  Zmluvné  strany  výslovne  žiadajú  o  doručovanie  na  ptištovú  alebo  e-mailové  adresy  uvedené  v  tejto  zmluve.  Zmluvné
s{rany sa  zároveň  dohodli  na  tom,  že  rozhodca  môže po začatí  rozhodcovského  konania  nariadiť predbežné opatrenie  v súlade
s ust. § 22a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

D Súhlasím s dohodou                           EZ]  Nesúhlasím s dohodou

13.    Podpisorn  tohto  zmluvného  dokumentu  účastnik  potvrdzuje,  že  bol  informovaný,  že  aktivovaním  niektorej  z  roamingových  doplm
kových  služieb  nebude  v  členských  krajinách  Európskej  únie  a  krajinách  Európskeho  hospodárskeho  spoločenstva,  respektive
v  tých  členských  krajinách  Európskej  únie,  k{orých  sa  týka  nieltorá  z  aktivovaných  doplnkových  roamingových  služieb,  využivať

á?gľ'3:%nákoräJTn'ägfvEéucbegsykeph#oaš3äJáeBgmuk'ä#nsýpcoh,orgeanms,t,g,,zťcEvcáeankéecš#ávkaon,vešoRa.mú:g3ľnýí:hmsáužž:ekbeáykkráíJneákcBOEťaráai
o prechod na regulované roamingové ceny.

14.    Podpisom  tohto zmluvného dokumentu  účastník potvrdzuje, že  mu  pred  podpisom  tohto zmluvného dokumentu  boli  na trvanlĺvom
nosiči  Podnikom  poskytnuté jasné a zrozumiteľné  informácie podľa  § 84 ods.  3 zákona č. 452/2021  Z. z.  o elektronických  komuni-
káciách v platnom  znení a zhrnutie zmluvy podla §  84 ods.  8  zékona č.  452/2021  Z. z.  o elektronických  komunikáciách v platnom
zneni  a  zároveň  účastník  potvrdzuje,  že  mu  bolo  umožnené  o[ioznámenie  sa  s  uvedeným  informáciami.  Poskytnuté  infomácie
a zhrnutie zmluvy sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tohto zmlii /ného dokumentu.

15.     Použitie telefónneho čísla na účely priameho marketingu:

Spoločnost' Orange  Slovensko,  a.  s.  tymto  v  súlade  s  §  116  ods.13  zákona  č.  452/2021  Z.  z.  o  elektroníckých  komunikáciách
v znení  rieskorších  predpisov  informuje  účastníka,  že  pridelené telefónne  číslo  nie je  možné  použivať  na  účely  priameho  marke-
tingu. Priamym marketingom sa na Účely vyššie  uvedeného rozumie akákorvek forma prezentácíe tovarov alebo služieb v pisomnej
forme alebo  ústnej  forme,  zaslaná alebo  prezentovaná  prostrecliiictvom  verejne dostupnej  služby,  a  teda  pn.deleného telefónneho
čisla,  priamo jednému alebo viacerým Účastnikom alebo uŽívateľ/]m.

Týmto ako účastník vyhlasujem.  že som  bol spoločnost'ou Oran!ge  Slovensko,  a.  s.  v súvislosti s poskytnutím telefónneho čisla  na
základe  zmluvy o  poskytovaní  verejne  dostupný.ch  služjeb  preii {ázaterne  informovaný  o  skutočnosti,  že  pridelené  telefónne  čislo
n:^  i^  r-^ťr`J`  r`^. .J=í. ,-0  -^   .'.1_1 ...... =__.  _ ._  _nie je možné používať na účely priameho

Podpis a

marketjngu.

pečiatka účastníka

Číslo účastníka; 0392105219 3/:)

Tomáš Kozák
spoločnost' Orange Slovensko, a. s.

dátum, pečiatka, podpjs

mlllllmmlllllll
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Orange Slovensko, a. s.

Zvýhodnené SIM karty s bonusom

so sídlom  Metodova 8,  82108 Bratislava,  IČO:  356 97 270,  DIČ: 20 20 3105 78,  lč DPH:  SK 20 20 3105 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisla`/a 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/8

Účastník (zákazník):

Priezvisko a meno / Obchodné meno Základná

Adresa M. R. Štef:92001Hlo

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby

Rodné čĺslo / IČO alebo lč DPH / DIČ 36080403
Číslo OP / pasu

Pridelené číslo 09073762(
Číslo SIM karty 16001795(

Účastnícke číslo 03921052`

anika 30
hovec

Týmto žiadam  spoločnosť Orange  Slovensko,  a.  s.  v rárnci  ponuky Zvýhodnené SIM  kariy s  bonusom  platnej
od 22. 9. 2021  o poskytnutie Kreditu na úhradu služieb (poskytovaného vo forme zľavy z fakturovanej sumy).

dátum, pečiatka, podpis

lnformácie o predajnom mieste:

Názov predajného miesta:
GHS Mobile, spol. s ľ.o.

Meno a prjezvlsko predajcu, ktorý overil to{ožnosť účastí
Tomáš Kozák

1/1

spoločnost' Orange Slovensko, a.s.
dátum, pečiatka, podpis

predajného miesta: Tel.:
1DSP02 0905212201

líka: Fax:
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