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orange

A6094353
Poznámka

Kód predajného miesia ID390DSP03

Počet SIM kariet na zmluvu

Turčeková Stanislava 1
Alpha PľO Tel S.r.O.

Meno a priezvisko predajcu
Názov predajného miesia

N _N O R M A _0107
1

0907 887 750

Telefón

Zmluva o pripojení
uzavretá podľa §43, zákona č. 610/2003 Z.z. □ elektronických komunikáciách medzi

spoločnosťou Orange Slovensko, a. S., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK2020310578
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B

a účastníkom Právnická osoba
Obchodné meno (alebo priezvisko a meno)
Mesto, obec
PSČ 91451

Mesto Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice
Pošta Trenčianske Teplice

Ulica

M.R.Štefánika

Fax (aj s predvoľbou)

číslo

4

Telefón (aj s predvoľbou) 032/552231

Štátna príslušnosť
E-mail

OP

IČO/Rodné číslo 00312088

Platný do

IČ DPH/DIČ'

"IČ DPH vyplní účastník, ak mu IČ DPH bolo pridelené, DIČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené IČ DPH e zároveň mu bolo pridelené DIČ.

Adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (len ak je iná ako adresa sídla / bydliska účastníka)
Mesto, obec

Ulica

PSČ

Pošta

Číslo

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

Štatutárny zástupca

Spôsob platby

Priezvisko / meno
OP/Pas

áno

Platný do

Iný spôsob platby
(napr. platba v hotovosti)

Rodné číslo

Splnomocnená osoba I zákonný zástupca
Priezvisko/meno
OP/Pas

Platný do

Cudzinec

Rodné číslo

štát

Pas

Platný do

Č. preuk. - povolenie na pobyt pre cudzinca

Platný do

Kontaktná osoba pre komunikáciu s Úsekom služieb zákazníkom
Priezvisko/meno/telefón

Prílohy

Dokum enty k nahliadnutiu

Predmet zmluvy
Telefónne číslo

0915394317

Účastnícky program

Číslo SIM karty

8942101 110078272853

Volania do všetkých sietí 50+ zvýhodnené

Služby CLIP,, Roaming - bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu,
Pridelená SIM karta
Priezvisko / meno / iné

Typ telefónu

Mesto T renčianske T e

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla v zozname účastníkov.
Neoddelilefnou súčasťou zmluvy o pripojení sú Všeobecné podmienky
poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom
verejnej talefónnej siele spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Cenník služieb a
Informácie o poskytovaných službách. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno
vyhotovenie pre účastníka a jedno vyhotovenie pre spoločnosť Orange
Slovensko, a.s.

Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy v počte

1

ks.

áno
Súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange Slovensko, a. s. spracúvala moje prevádzkové údaje na
marketingové účely, najmä pre účely vývoja nových služieb vrátane služieb s pridanou hodnotou a
ich uvedenia na trh. Za prevádzkové údaje sa považujú údaje vzťahujúce sa na účastníka na účely
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 strany sú si vedomé, 2e v zmysle ustanovení Zmluvy všetky
zmluvy o pripojení, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časti tej istej zmluvy o pripojení medzi Účastníkom a Podnikom, t.j. tvoria časť Zmluvy), a to tak, že všetky
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pripojení) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto Zmluvy
(zmlúv o pripojení)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd
Slovenskej republiky podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti i?nluvy alebo
dodatku k nej sa netýka ustanovení tohto bodu, ktorá budú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

Jj

10.01.2012

10.01.2012
Účastník, dátum, pečiatka a podpis

.

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s, dátum, pečiatka a podpis

Číslo účastníka:

0022464606
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