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?oznámka Prevod - Akcia

Kód predajného miesta IG001 O00C5

A6092832

"očei S'M kariet na zmluvu 1

-e e'I)- 0905 907 908

Meno a priezvisko predaje� Čopik Jakub2

Názov predajného miesta ORANGE SLOVENSKO. a s

Zmluva o pripojení

uzavretá pod'a §43. zá,:J-ca č. 6' 0.2003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi
09 Bratislava, IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK2020310578
zapísaná v Obchodnorri 'eg s:r Okresného súdu Bratislava 1, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Pr,evozská 6/A. 821
Právnická osoba

a účastníkom

Obchodné meno (alebo priezvisko a meno, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Ulica Štefanovičova,P.O.BOX 82

Mesto, obec Bratislava

Pošta Bratislava 1

PSČ 81104

Fax (aj s predvoľbou)

E-mail _

Platný do

OP

Štátna príslušnosť

Telefón (aj s predvoľbou)

IČO/Rodné číslo 45736359

·1č: DPH vyplnl účastník, ak mu lé DPh bo c cr-oeteré. DIČ: vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené IČ: DPH a zárove� mu bolo pridelené DIČ:.
Adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (len ak je iná ako adresa sldla / bydliska účastnlka)
Mesto, obec
PSČ

Spôsob platby

Priezvisko / meno Muška Milan.Ing.

Platný do

Rodné člslo 530306/208

Splnomocnená osoba / zákonný zástupca
Zbudila Martin, Ing.

OP/Pas EB149036

Štát

Cudzinec

Pas

Číslo

Máte uzatvorenú inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.? nie

štatutárny zástupca

Priezvisko/meno

IČ DPH/Dlč• 2023345962

Ulica

Pošta

OP/Pas

Číslo 5

Platný do 24.05.2020

Platný do

Iný spôsob platby

(napr. platba v hotovosti)

Rodné číslo 740127/6168

Platný do

č. preuk. - povolenie na pobyt pre cudzinca

Kontaktná osoba pre komunikáciu s Úsekom služieb zákazníkom

Priezvisko/meno/telefón Zbudila Martin, Ing. / -

Prílohy

Iné potvrdenie právnej subjektivity

Dokumenty k nahliadnutiu

áno

Predmet zmluvy
Telefónne číslo

0905529327

Účastnícky program

Biznis 1OOO Svet+ nonstop

Číslo SIM karty

8942101 110004025136

Služby CLIP, SMS Notifikácia predpl. minút, Ahoj Európa+, , Internet v mobile 5000 MB+, SMS a MMS balík 400 +, Roaming - bez
blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu,

Pridelená SIM karta

Priezvisko / meno / iné

Typ telefónu

Zbudila Martin, Ing.

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla v zozname účastníkov.
Neoddeliternou súčasťou zmluvy o pripojení sú Všeobecné podmienky
poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom
verejnej telefónnej siete spoločnosti Orango Slovensko, a.s., Cenník služieb a
Informácie o poskytovaných službách. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jodno
vyhotovenie pre účastnika a jedno vyhotovenie pre spoločnosť Orange
Slovensko, a.s.
Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy v počte 1 ks.

nie

Žiadny

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange Slovensko, a. s s::�ac,...,.aa -::,: :�e,2,.:..-•::,,t ..�a.2 -,a
marketingové účely, najmä pre účely V'fVOJa nových s'už·e:; ,"á'.a-<:; s _f,e: s :'-:2--,: - -,:,:-o-::,__. 3:
ich uvedenia na trh. Za prevádzkové údaje sa považu;v .JJa,-e ::.-:2� ,., _:t: Sc -,a _,:-2s·.- •.a -"a ,,,..:,:e·_v
.
prenosu v sieti, alebo na účely fakturácie
Tento súhlas odmietam

Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa mení znenie Zmluvy ako celku (pričom strary s" s. ', ec:r-e :e , z-, s e _s:a -,: , e- - - , , , se··,
zmluvy o pripojení, ktorých súčasťou sú VP. predstavujú časti tej istej zmluvy o pripojení medzi Účastníkom a 0ocr •.c- t, 7, : a :2s'. z- ".·., a :: ·.a.• :e •'S-e�·,
·
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzáJomnych zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretyc:- -ecz. - - . _:_:-:s:
:: :- .se:c ::-,_·,-,e ,·;:--,.--,
:
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pripojeni, a , neJ ('< nirn, vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvis,ace • -a:a-e s:,:,:, : : e:-: s: ,·, •. e,c a :.e - ' :,a,,,,,,: :.- (zmlúv o pripojení)), sa rozhodnú v �ozhodco·.,rsk.:r- .;.:o"arí ::,rec s:á,yrr· �ozhodcovským súdom, ktoľ)' bude ,.r·:, :.:--a- � :2 :: :�:- :: :.: ::- ;;;- _ ':�2, :: ·:.:·-,:,:.::.> -- .::A<:·�
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