
Predajca : Tomeěek Tomáš
(lD kód) : lD392DSP02

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikaěných sluŽieb a o PoskYtovaní sluŽbY

na základe plnomocenstva
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK2911000000002623005720
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa vložka éíslo 1142lB
(d'alej len ,,spoločnosť Orange ")

a

obchodné meno:
sídlo:
tčo:
lčDPH;
zastúpená:

obchodné meno:
sídlo:
tčo:
Dlč/lčDPH:
zastúpená:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Navzáiom zadarmo vo lirme

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
sK202031 0578
KERAMoN Trade sro, obchodný zástupca spoločnosti orange Slovensko, a.s.,

obec varhaňovce
Varhanovce 56, 082 05
00327956

pankievičová l-ubica

Spoločnosť orange a tJčastník (d'alej spoločne aj ako ,,zmluvné strany") sa dohodli Podl'a.§ 269 ods. 2 Obchodného

zákonníka v znení neskorších pródpisov na 
'uzavietí tejto Zmluvy o poskytovaní osobitných zliav z.cien

áiáftronicrých komunikačnycn str.izieu a o poskytovaní službý Navzájom zadarmo vo firme (d'alej len ,,Zmluva") za

doleuvedených podmienok.

1.

Čtanor í. Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom predmete tejto Zmlgv,v, ktorým je závázok s_PoloČnosti Orange

;;;řriŇ"i'Úéá.iŇróui piá tú slM karty regi'strované v tóchnických systémoch. 1o!!!en9s11 
Orange na číslo

úeá*'tnlrá uvedené v prlbne č.1 Zmluvý (d,a-lej len ,,CN"), prostrédníctvom ktoných Účastník užíva niektoný z

účastníckych programov spoločnosti Orang'e, stúZOu Navájom zadatmo vo firme (d'alej len ,,sluŽba NZF" alebo

,,Služba NZF\ zá."ny uuád"né v prísluŠných ustanoveniách aktuálneho Cenníku služieb (súČasťou Cenníku

siužieb sú aj všetky jénó pritohy a'dodatky'k nemu) a závázok Účastníka uhradiť sPoloČnosti Orange vČas

" 
ii"on" 

""nú 
," uyi,áiuániá Služby NZF, aŘo aj ostatlrých elektronických komunikačných ďuŽieb, ktoré mu bude

spoločnosť orange pŇýtovať á zotrvať po celú Óobu platnosti a účinnosti tejto ZmluvY ako ÚČastnÍk

eiektronickýcn toňuníxae,Ílión ,tuzi"o a inýcň služieb na základe tejto Zmluvy a uzavretých zmlúv o PoskYtovaní
verejných štuzieo uzatvoreňlich v súlade só zákonom é.351t2O11 Z. z. o elektronických komunikáciách (d'alej len

,,,zaioÁ,). Cenníkom stuiientoola predchádzajúcej vety (d'alejtiež ako ,,Cenník") sa rozumie cenník sluŽieb, ktoný

j'e suea'stou tej istej zmtuŮy o poskytovaní veielnýcň stúZleU, ktorej súěasťou sú Všeobecné PodmienkY
poskytovania úerelnýcň erértroňictlióh komunikáčňých služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

ipotóenosti orangé btovenst<o, a,s. (d'alej tiež ako ,,Vr';, eosrytnutím služby sa 19z9ln!e tieŽ PoskYtnutie
moznosti užívať s-lužby v dohodnutom'rozsahu (napr. predplatenýóh minút volanÍ, SMS/MMS alebo dát alebo

dohodnutej výšky kreditu v rámci jednotlivých účástníciych'programov), a to bez ohtadu na to, Či tJČastniX trito

možnosť skutočne využije.

Služba NZF je elektronická komunikačná služba, ktorá umožňuje navzájom, medzi jednotlivými ieleÍÓnnYmi

číslami v rám-ci jedného zákazníckeho čísla (CN) účastníka, uskuto_čňovať (i) volania na^ÚČastnícke ČÍsla do

mobilnej a pevné; siete spótóenosti Orange S6veňsko, a.s. v SR, a (ii) zasielať SMS a MMS na účastnícke ČÍsla

do mobilnei a pevnej sieie spoločnosti Ořange Slovensko, a,s. v SR, a to bez toho, aby za tieto volania a/alebo

ŠÚŠ)ÚÚŠpŮÍiÚeásinir, osobitné poplatkyJokrem aktivačného a mesačného poplatku, deíinovaného v Prílohe

č. ,1 Cenník'a - orange biznis službý, irre Šiuznu NZF. Takto zvýhodnené teleíonovanie a zasielanie SMS/MMS

sa netýka volaní aáslaných suŠlMus zo SlM kariet, ktoré nemajú aktivovanú.Službu NZF, aani volaní

á zasláných SMs/MMs na také SlM kaňy registrované na CN účastníka, na ktoných nie je aktivovaná SluŽba

NZF, osiatné druhy volaní, sMS/MMs a prenosu dát (ak sú takéto služby na prísluŠnej SlM karte PoskYtované),
sa spoplatňujti podl,a príslušných ustaňovení Cennika, platných. pre ten účastnícky Program, ktoný je na

preomeine; Situ rarte 
"xtiuou"ňy. 

CN je číslo pridelené účastníkovi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ako
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3.

4,

základný identifikátor, pod ktoným je účastník alebo jeho špecifická časť vedená v systémoch spoločnosti Orange
Slovensko, a,s, Účastník má zuyčajne jedno CN, avšak z dóvodov akceptovaných spoločnosťou Orange
Slovensko, a.s., móže táto účastníkovi prideliť aj viac CN. Spoločnosť Orange Slovensko, a,s. a účastník sa móžu
dohodnúť aj na tom, že Služba bude poskytovaná aj iným účastníkom a ich CN, pričom v takom pripade bude
tento závázok obsiahnutý v osobitnej písomnej zmluve, uzavretej medzi spoločnosťou Orange, Učastníkom
a prípadne d'alšími účastníkmi, V prípade, že rozsah využívirnia Služby účastníkom (na všetkých SlM kartách,
zaradených do Služby, alebo aj len na jednej konkrétnej SlM kafte) je taký, že ohrozuje elektronickú komunikačnú
sieť spoločnosti Orange, alebo v jeho dósledku móžu pol1esnúť kvalitatívne alebo kvantitatívne parametre
poskytovania služieb ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneuživanie služby a
spoločnosť Orange je oprávnená vykonať opatrenia na dočiarsné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania
služby účastníkovi, pričom je na rozhodnutí spoločnosti Orang;e, či takéto opatrenia uplatní voěi všetkým SlM
kartám, pre ktoré je Služba v rámci CN účastníka poskytovaná, alebo aj len voči konkrétnej SlM karte účastníka.

Služba NZF bude poskytovaná na CN t]Jčastníka od najb,ližišieho zúětovacieho obdobia nasledujúceho po
zúčtovacom období v ktorom nadobudla platnosť a účinnosť táto Zmluva. Podrobný popis Služby NZF, rozsah
poskytovania Služby NZF ako aj jej íunkcionality, ktoré budel poskytovať spoločnosť Orange Učastníkovi na
základe tejto Zmluvy a jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejnýr:h služieb je uvedený v Cenníku, v jeho Prílohe č.
1 - Orange biznis služby.

Pokial' sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, v prípadr: aktivácie d'alších SlM kariet pre tJčastníka zo
strany spoločnosti Orange po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, pokial' budú registrované pod tým istým CN,
ktoré je uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, bude pre tieto SlM kerrty Účastníka bez d'alšieho poskytovaná Služba
NZF, pokial'to bude technicky možné a za predpokladu poskylntttia potrebnej súčinnosti zo strany Učastníka.

Učastník je oprávnený aktivovať si a využívať aj službu Naulájom zadarmo vo firme EÚ (d'alej aj ako ,,Služba
NZF Et]'), ktorej parametre sú definované taktiež v Cenníku, v Prílohe č. 1 - Orange biznis služby.

6. Predmetom tejto Zmluvy je tiež dohoda spoločnosti Orange a Účastníka o podmienkach poskytovania zliav z cien
d'alších služieb a/alebo účastníckych programov alebo iných služieb uvedených vPrílohe č. 1 tejto Zmluvy,
poskytovaných Účastníkovi spoločnosťou Orange prostredníctvom ňou prevádzkovaných elektronických
komunikačných sietí. Uvedené služby, ako aj Služba NZF a ljlužba NZF EtJ, sa pre účely Zmluvy spoločne
označujú aj ako,,Služby".

članok 2. Povinnosti ljt;astníka

1 . t|Jčastník sa zavázuje, že počas doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy:

al zabezpeéí, aby obrat všetkých služieb poskytovaných mu spolo,lnosťou Orange prostredníctvom tých SlM kariet,
ktoré sú registrované na CN uvedené v Prílohe č, 1 tejto ilntluvy, určený cenou takýchto služieb bez DPH,
dosiahol v každom zúčtovacom období počas doby platnosti tt;jto Zmluvy sumu minimálne 120,- EUR (slovom
stodvadsať EUR);

b/ bude platiť včas cenu služieb, poskytovaných mu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a/alebo súvisiacich zmlúv
o poskytovaní verejných služieb, súčasťou ktorej je Cenník, tak, aby spoločnosti Orange nevzniklo v zmysle
platných právnych predpisov resp. VP právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie elektronických komunikačných
služieb prostredníctvom SlM kariet registrovaných pod CN uvedeným v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy;

c/ nebude využívať SlM karty na sprostredkovanie poskytovania elektronických komunikačných služieb spoločnosti
Orange tretím osobám.

Članor 3. Cena a platobnrá podmienky

1. Ceny za aktiváciu Služby NZF a jej využívanie ako aj cena eletktronických komunikačných služieb poskytovaných
v súvislosti s poskytovaním Služby NZF (d'alej len ,,Cena") Účastníkovi spoločnosťou Orange bola určená
dohodou zmluvných strán podl'a zákona č. 18/1996 o cenách v,platnom znení a je uvedená v Cenníku služieb.

2. Cenu dohodnutú podl'a bodu 1 tohto článku je tJčastník povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej
spoločnosťou Orange v zmysle YP, Za oneskorenú úhradu c,3rly, ktorú bol Účastník povinný uhradiť na základe
faktúry spoločnosti Orange za príslušné zúčtovacie obdobie, je Učastník povinný uhradiť spoločnosti Orange
úroky z omeškania vo výške podl'a platných VP. Cena je uhraclená včas a riadne, ak bude v plnej výške pripísaná
na účet spoločnosti Orange najneskór v posledný deň lehoty slrlatnosti tej ktorej faktúry.

3. Výška zliav zo Služieb je vyjadrená percentuálne alebo konl<rritnou čiastkou vyjadrenou v eurách bez DPH, a
takto určená zlava bude v každom zúčtovacom období počas ttvania tejto Zmluvy uplatnená z ceny služieb bez
DPH určenej podl'a platného Cenníka vo faktúre, ktorou spoločnosť Orange pravidelne účtuje cenu Služieb
Učastníkovi. Cena Služieb určená po zohl'adnení zl'avy bud,r základom pre výpočet DPH v súlade s platnými
právnymi predpismi.



4. Spoločnosť orange bude poskytovať tJčastník ovi Zl'avy na všetky služ.by, vymenované v.Prílohe Č. 1, a vYuŽÍvané

ÚBá.lňirorn n" ,átt"d"-ušetkých zmtúv o poskytovaňí verejných služieb, ktoré budú účinné POČa§ trvania tejto

Zmluvy, na základe ktoných tJčastník užíva služby, ak budú splnené všetky podmienky na ich stanovené v tejto

Zmluvé, a len na tie SlM kaňy, ktoré sú v technických systémoch spoločnosti Orange registrované pod CN
účastníka uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy (d'alej len ,,CN"), prostredníctvom ktoných Učastník užíva SluŽby na

základe zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré budú v platnosti počas platnosti tejto ZmluvY.

Z|'avy budú poskytované pre SlM karty vedené pod CN Účastníka od najbližšieho zúčtovacieho obdobia
naslědujúcehó po 2rietovacom období, v ktorom nadobudla platnosť a účinnosť táto Zmluva za predpokladu, že je
na predmetnej SlM karte aktivovaná služba, na ktorú sa konkrétna zl'ava uplatňuje.

článox 4. zmena cien služieb

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenia nákladov spoločnosti Orange na poskytovanie SluŽieb, ktoných

cena (resp, vyŠka Zt'avy z ich ceny) je dohodnutá v Prílohe č. ,1 Zmluvy, alebo v prípade regulácie niektorej z cien
Služie'b uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy alebo niektorej ich zložky zo strany štátom na to oprávneného
príslušného orgánu, je spoločnosť Orange oprávnená požiadať počaŠ OoOy trvania tejto Zmluvy tJčastníka 

_o

uzavretie novéňo znenia irrílohy č. 1 zmlúvy, v ktorom sa primerane upraví výška zliav dohodnutých v pílo!9 č.

1. V prípade podl'a predch ádzďjúcejvety je spoločnosť Orange oprávnená písomne oznámiť úmysel upraviť Zl'avY
t]čas1níkovi Ópolu s popisom ňavrňovaných úprav Zliav,a to, pokial' je to možné od nej spravodlivo požadovať,

v primeranom' časovom predstihu pred'dňom účinnosti navrhovanej úpravy. V pípade, ak_ Účastník nebude
súhlasiť s navrhnutou úpiavou Zl'avy, je povinný najneskórdo 15 dní odo dňa doručenia oznámenia spoloČnosti
orange podl'a tohto bodu požiadať o záčatie rokovaní za účelom dohody o novom znení Prílohy č. 1 a spoloČnosť
oran§e je povinná tejto žiadosti vyhovieť. V prípade, ak Učastník nevyužije oprávnenie podl'a predchádzďlÚc$
vety, há sa za to, že navrhnutú Úpravu Prílohy č. 1 akceptoval bez výhrad a v plnom rozsahu a je Povinný
uzatvoriť jej znenie so spoločnosťou Orange bez zbytočného odkladu.

V prípade, ak sa Účastník a spoločnosť Orange nedohodnú na novej Prílohe č. 1 do 30 dní odo dňa, v ktoný

t]óasinix požiadal spoločnosť Orange o začatie rokovania o nej, je spoločnosť Orange oprávnená ukonČiť

platnosť tejto Zmluvy odstúpením od nej. Pokial' sa zmluvné strany v prípade podl'a bodu 1 tohto Článku

nedohodnďna primeianej úpiave Prílohy ě, 1 v lehote podl'a tohto bodu, považuje sa to za opakované poruŠenie

podmienky tejto Zmluvy,

ČtánoX 5. Zmena rozsahu a výšky zliav

V prípade, že sa spoločnosť Orange a Účastník dohodnú počas trvania tejto Zmluvy na zmene rozsahu a/alebo
vyŠrý ztiav, bude takáto zmena vykonaná podpisom novej Prílohy č. 1 oprávnenými zástupcami obidvoch
zintuvnycn strán. Za účelom rozlíšenia novej Prílohy č. 1 od predchádzajúcej prílohy, sa k číslovke 1 pripojí malé
písmeno abecedy príslušné podl'a chronologického poradia jej prijatia.

Dňom, v ktorom nová Príloha č. 1 nadobudne platnosť a účinnosť, táto nová Príloha č, 1 v plnom rozsahu nahradí
jej bezprostredne predchádzajúcu prílohu, a týmto dňom sa stane neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

Článot 6. Osobitné dojednania

Spoločnosť Orange je oprávnená počas doby platnosti Zmluvy upraviť Cenu, a to spósobom a za podmienok

sňnovených v prislušných ustanoveniach VP pre zmenu ceny poskytovaných služieb, resp. spósobom Podl'a
Zmluvy,

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je v okamihu, v ktoný nadobudla platnosť táto Zmluva, medzi
tJčastníkom a spoločnosťou Orange platná niektorá z nasledujúcich zmlúv:

a) Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnená Biznis Skupina od 1. sekundY
b) Zmluva o poskytovani služQv Zvýhodnená Biznis Skupina od 1. Sekundy
c) Zmluva o poskytovaní elekÍronickej komunikačnej služby Zvýhodnené íiremné hovory
d) Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené íiremné hovory
e) Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory Plus
í) Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory plus

s) Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnená Biznis Skupina
h) Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnená biznis skupina
i) Zmluva o poskýtovaní elektronickej komunikačnej s|užby Rozšírená Zvýhodnená Biznis Skupina
j) Zmluva o poskytovaní služby Rozšírená Zvýhodnená Biznis skupina
kl Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb

a táto zmluva sa vzťahuje na SlM karty, registrované v technických systémoch spoločnosti Orange pod CN
účastníka, uvedené v piilohe č. 1 Zmluvy, zanikne platnosť predmetnej zmluvy ku dňu, v ktorý nadobudla
platnosť a účinnosť táto Zmluva,

1.

2.

1,

2.

,1.



3, Zmluvné strany sa v súlade s § 17 a nasl. a § 271 Obchodnrlho zákonníka zavázqú zachovávať mlčanlivosť o
skutočnostiach, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy alebo o kkrných sa dozvedeli v súvislosti s jej uzavieraním
a/alebo uplatňovaním. Zmluvné strany sa zavázujú nesprístuprliť text Zmluvy ako ani jednotlivé údaje tvoriace
obsah Zmluvy ako ani iné skutočnosti týkajúce sa druhej zmlu,unej strany, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s jej

uzavieraním a/alebo vykonávaním práv a povinností podl'a Zmluvy, (d'alej spoločne tiež ako ,,Predmet
mlčanlivosti") žiadnej tretej osobe (za sprístupnenie tretej orsobe sa nepovažuje sprístupnenie skutoČností
tvoriacich Predmet mlěanlivosti zamestnancovi zmluvnej strany v súvislosti s plnením povinností alebo
vykonávaním práv podta tejto Zmluvy), pokial' nie je nižšie v tomto bode uvedené inak, Zmluvné strany sú
povinné zabezpečiť, aby povinnosť zachovávať mlčanlivosť v z:mysle predchádzajúcich ustanovení tohto bodu
dodržiavali aj ich zamestnanci, a to aj po skončení pracovttého pomeru so zmluvnou stranou. Povinnosťou
mlčanlivosti je v rovnakom rozsahu povinná ktorákoívek zmlu,rná strana zaviazať aj svojho zmluvného partnera,
podiel'ajúceho sa na plneniach podl'a tejto Zmluvy. Zmluvnr! strany sa dohodli, že skutočnosti, na ktoré sa
vzťahuje povinnosť zachovania mlčanlivosti podl'a ustanovení tohto bodu, možno zverejniť alebo inak sprístupniť
tretej osobe iba na základe písomného súhlasu druhej zmluvnttj strany alebo v prípade, ak povinnosť zverejniť
alebo inak sprístupniť tretej osobe Predmet mlčanlivosti alebo |eho časť stanovuje všeobecne závázný právny
predpis platný v Slovenskej republike, a to v prípade ak k sprístupneniu Predmetu mlčanlivosti došlo v rozsahu
a spósobom, ktoný neprekračuje rozsah a spósob sprístupnenia vyžadovaný podl'a tohto všeobecne závězného
právneho predpisu. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčernlivosť o Predmete mlčanlivosti sa nepovažuje
zverejnenie alebo iné sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti tretej osobe v prípade, ak je takého sprístupnenie
predmetu mlčanlivosti podmienkou pre nadobudnutie platnosti alebo účinnosti Zmluvy alebo jej časti alebo iného
zmluvného dokumentu súvisiaceho so Zmluvou alebo práverrrri a povinnosťami v nej dohodnutými, avšak len

v prípade, že takéto sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti alebo jeho časti svojim rozsahom alebo spósobom
vykonania nepresahuje rozsah alebo spósob vyžadovaný v l,ejto súvislosii platnými právnymi predpismi alebo
dohodou Zmluvných strán. Za porušenie povinnosti zacllovávať mlčanlivosť o Predmete mlčanlivosti sa
nepovažuje zverejnenie alebo iné sprístupnenie Predmetu mlč;anlivosti tretej osobe v prípade, že sa jedná o také
údaje alebo iné skutočnosti tvoriace súčasť Predmetu mlčanlivosti, ktoré sú verejne známe alebo dostupné
z iných všeobecne dostupných zdrojov. Za porušenie povinnolsti zachovávať mlčanlivosť o Predmete mlčanlivosti
sa ňepovažuje sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti tretej osolre v prípade alebo ak zmluvná strana, ktorá takéto
údaje alebo iné skutočnosti sprístupnila tretej osobe, vie preukázať, že predmetné údaje alebo iné skutočnosti
získala v súlade s platnými právnymi predpismi inak ako v súvislosti s uzavieraním resp. uplatňovaním Zmluvy.
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Predmete rnlčanlivosti sa nepovažuje sprístupnenie Predmetu
mlčanlivosti v nevyhnutnom rozsahu tretej osobe, prostrední,:§lom ktorej zmluvná strana plní svoje povinnosti
podl'a Zmluvy alebo uplatňuje svoje práva podl'a nej alebo ktorá sa iným spósobom s vedomím tejto zmluvnej
strany podiel'a na plnení povinností alebo uplatnení práv podl'a Zmluvy,

Čtánor 7. Právny rcžim

Na právne vzťahy súvisiace s poskytovaním Služby NZF podla tejto Zmluvy, v rozsahu a za podmienok v nej

uvedených, ako aj na vzťahy, ktoré v nej nie sú výslovne upravené, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného
zákonníka. Na právne vzťahy zmlúv o poskytovaní verejnýclr služieb, ktoré boli uzatvorené v súvislosti s touto
Zm|uvou, sa použijú ustanovenia tejto Zmluvy a príslušných VP ir Zákona,

Zánikom tejto Zmluvy nezaniká platnosť jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb uzatvorených medzi
spoločnosťou Orange a tiJčastníkom.

článor 8. Závereěné us;tanovenia

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určilú 24 mesiacov oC nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Zmluva
nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, Bez
ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platí, že v prípade, ak sa na túto Zmluvu vzťahuje režim povinného
zverejňovania zmlúv podla § 5a zákona č. 21112000 Z. z, cl slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tálo Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občiarrslteho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli
na odložení účinnosti niektorých jej ustanovení. Týmto rlstanovením nie sú dotknuté ódkladacie alebo
rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tejto Zmluve. ;, ), _, |"

Ak žiadna zo strán tejto Zmluvy neoznámi druhej strane najneskór v lehote 30 dni pred koncom jej účinnosti, že
nemá záujem na predlžení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, platnosť a účinnosť Zmluvy sa automaticky predlži
vždy o dva roky. Na platnosť takéhoto oznámenia sa vyžaduje, aby bolo vyhotovené v písomnej íorme a včas a
riadne doručené druhej zmluvnej strane. Vyššie uvedeným r;pósobom sú strany Zmluvy oprávnené predlžovať
platnosť Zmluvy aj v dobe, na ktorú už bola táto jej platnosť predlžená, a to na neobmedzený čas jej platnosti.

Túto Zmluvu nie je oprávnená skončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodla jej platnosť podl'a bodu 1 alebo
na ktorú sa jej platnosť predlžila podl'a bodu 2 tohto článku jednostranne žiadna z jej strán s výnimkou odstúpenia
od nej z dóvodov podstatného porušenia ich zmluvných povinrro:stí podl'a Zákona, iných právnych predpisov alebo
podl'a tejto Zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy nezetniká nárok oprávnenej zmluvnej strany na zmluvné
pokuty dohodnuté touto Zmluvou a nárok na náhradu škody. Za porušenie závázku podl'a ustanovení prvej vety
tohto bodu sa považuje tiež vykonanie úkonu, ktorého tičelom je ukončenie platnosti Zmluvy v rozpore
s ustanovením prvej vety tohto bodu, a to bez ohl'adu na to, či vzhl'adom na platný právny stav skutočne dójde
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4.

k ukončeniu platnosti Zmluvy alebo predmetný úkon z akéhokolVek dóvodu nebude mať za právny následok

ukončenie platnosti Zmluvy.

V prípade, ak t]častník poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 2 bod 1 písm, a/ alebo c/ tejto ZmluVY je Povinný
,"biáiř,óoročnosti oránge zaxázáejednotlivé porušenie zmluvnej povinnostizmluvnú Pokutu vo výŠke 500,-

EUR (slovom páťstoEUR).

V prípade, ak t]ěastník poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 8 bod 3 tejto Zmluvy alebo svoju Povinnosť
uvedenú v č|ánku z ooá t pism. 'u iejto Zmluvy je povinný zaplatiť spoločnosti Orange za kaŽdé jednotlivé

ňoiusáni" zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu vb vyiSXe-rovnajúcej sa. súčtu sumY 1700,- EUR (slovom

iisícsedemsto EUŘ; a úhrnnej zl,avy, kiorou sa pró potreby iejto ZmluvY rozumie súČet vŠetkých zliav

ň;]ÓŇtý;ř úeá"iíriroui na z-áklade ustanovení tÓlto zmtuvy a Óúvisiacich zmlúv o poskYtovaní verejných

služieb.

Zaplatením akejkolVek zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy nezaniká právo, poŠkodenej.zmluvnej strany na

náirradu škody ú ptnom roziahu,'ktorá jej vznikla pórušením §ovinnosti, na ktorú je viazaná táto zmluvná Pokuta.

Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonatel'ným, zostáva Platnosť ostatných

ustanovení Zmluvy nedotknutá.'V prípad'e, že nastáne sltuácia podl'a predchádzajúcej.vetY, zmluvné stranY sa

uáiiuvtoeneno oórtadu dohodnú na nahradení takéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext

a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy.

Spory a nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami vyplývajúce.. z tejto Zmluvy sa budú . rieŠiť v Prvom rade

"iaiorňýri 
rokovaniami v dobrej vieré, Ak sa ich nepóiári vyriešiťaňi po takýchto rokovaniach a to najneskór do

go t<ateňaarnych dní oJo dňa ióh zahájenia, budú'sa spory medzi zmluvnými stranami rieŠiť súdnou cestou,

pričom pre teňto účel platí, že bude vždy príslušný súd podta sídla spoloČnosti Orange.

9, Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa móžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán a to v

písomnejforme.

10.Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých Po ich PodPise oPrávnenými

zástupcami obidvoc'h zmluvnych strán jeden dostane tJčastník a jeden spoloČnosť Orange.

11. príloha č. 1 tejto Zmluvy tvorí jej neoddelitel'nú súčasť. V prípade akéhokolVek rozdielu medzi textom tela tejto

Zmluvy a textom jej piirórr1l reÓ§. prílorr majú prednosť ustaňovenia tela tejto Zmluvy. V prípade akéhokolVek

rozdielu medzi textom tejto2mlrivy'a textom Ve malu prednosť ustanovenia tejto ZmluvY Vrátane jei Príloh, ak je

to aplikovatel'né.

11,Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vÓl'u, Že zmluvné PrejavY sú

dostatočne určité a zrozumitel,né a že zmluva neoolá uzatvorená v tiesni prípadne za nápadne nevýhodných

podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Zmluvy ju oprávnený zástupcovia obidvoch zmluvných strán

podpisujú.

13.Táto Zmluva tvorí neoddelitel,nú súčasť zmluvy/zmlúv o poskytovaní verejných sluŽieb uzatvorených medzi

spoločnosťou or"ng" 
" 

Ůtáitnib. s tým, že bez platného uzátvorenia zmluvy/zmlúv o PoskYtovaní verejných

služieb je neplatná.

14.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace so Zmluvou sa budú zasielať na adresu, ktorú má

zmluvná strana uvedenú ako adresu svojho sídla v príslušnom registri. Písomnosť sa bude PovaŽovat .za
doručenú, ak bude zmluvnej strane zasiálaná dopoiučenou zásielkou, aod jej odoslania uPlYnie 10.dnÍ,
písomnosť podl,a tohto bodu sa považuje za doručěnú desiaty deň odo dňa jej odoslania aj v PríPade, ak sa

zásielka vráti odosielate|,ovi ako nedoruěená (a je pritom irelevántné z akého dóvodu), alebo aj v prípade, ak sa

o nej adresát nedozvie.

6.

7.

o.

Tomeěek Tomáš
Obchodný zástupca
KERAMON Trade sro

a výške zliav z ceny elektronických komunikačných služieb

PRíLoHA č. 1
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V Prešove , dňa.18,06.2020



Spoločnost' Orange Slovensko, a. s,, so sídlom Metodova ti, 821 08 Bratislava, lČO: 35 697 270, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, ,llrlžka číslo 1142lB, zasIúpená KERAMON Trade
sro, obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na z,álilade plnej moci (d'alej len "spoločnost'Orange")

a obec Varhaňovce, so sídlom Varhanovce 56, O82 05 lČo: OO3271)56

sa ako strany Zmluvy o poskytovaní osobitných zliav z cien elelclronických komunikačných služieb a o poskytovaní
služby Navzájom zadarmo vo firme, ktorá nadobudla platnost'a účinnosť dňa 18,06,2020 (d'alej len,,Zmluva"),
dohodli nasledovne;

1 . Zmluvné strany sa podl'a článku 1 a nasl. Zmluvy dohodli rtia tomto rozsahu a výške zliav z cien elektronických
komunikačných služieb, ktoré bude spoločnost'Orange ptlls<ytovat'Účastníkovi za podmienok stanovených
Zmluvou:

C N t)častn íka, pre ktoré budú poskyto v ané Zl' avy, je nasledo,rn é : 00 1 7469990

Táto Príloha ě. 1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpi§u obidvoma zmluvnými stranami.
AkékolVek zmeny a doplnenia tejto prílohy budú vykonarré v súlade s článkom 5 Zmluvy, Táto príloha je
vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pojednom pre každú zmluvnú stranu.

Tomeček Tomáš
Obchodný zástupca
KERAMON Trade sro
na základe plnomocenstva

2,

3.

)ruhy a rozsah zliav
ll'ava sa poskytuje na
predmet zl'avy)

/ýška
:l'avy

vok

zerčiatok účinnosti
rc,skytovania zl'avy

)ížka obdobia
poskytovania zl'avy

Administratívny poplatok /ykonanie zmien v syst. ,0 tletjbližšie fa obdobie )oba platnosti zmluvy

Aktivácia SlM karty \ktivačný poplatok ,0 tlttjbližšie fa obdobie )oba platnosti zmluvy

Navzájom zadarmo vo íirme ulesačný poplatok )9 tlarjbližšie fa obdobie )oba platnosti zmluvy

Navzájom zadarmo vo íirme \ktivačný poplatok )9 !eqbližšie fa obdobie )oba platnosti zmluvy

Go Biznis 30 ulesačný poplatok 5 !erjbližšie fa obdobie )oba platnosti zmluvy

súhrná íaktúra ilesačny poplatok )9 (erjbližšie fa obdobie )oba platnosti zmluvy

V Prešove dňa 18.06.2020


