
Dohoda o prevode telefónneho čísla
uzavretá medzi nasledovným i stranam i

Dátum: 20. 1. 2014

Odstupujúci účastník:

Priezvisko a m eno / Obchodné m eno ÚSTAV INFORMÁCIÍ A PROGNÓZ ŠKOLSTVA

Adresa Staré Grunty 52, 84104

Priezvisko a m eno podpisujúcej osoby Peter Jakub

Rodné číslo / IČO alebo IČ DPH / DIČ 00039691

Číslo OP / pasu

Telefónne číslo
0905307853,0915839482, 0917993286, 0918364568, 0917993086, 
0908291536

Č íslo SIM karty
 

Ú častnícke číslo 0023936842

Pristupujúci účastník:

Priezvisko a m eno / O bchodné m eno Centrum vedecko-technických informácií SR

Adresa Lamačská cesta 8/A, Bratislava, Bratislava 1, 81106

Rodné číslo / IČO alebo IČ DPH / DIČ 00151882

Číslo OP / pasu

Číslo zm luvy A7486041

Štatutárny zástupca 1 Turňa, Ján, prof. RNDr, CSc.

Číslo a p latnosť OP / pasu / ID EU EA000000 31.12.2020

Rodné číslo 111111/1111

Poskytovatel’ elektronických kom unikačných služieb (ďalej len "Poskytovatel’"):

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom M etodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom  registri O kresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B

1. O dstupujúci účastník sa tým to  podm ienečne  dohodo l s P oskytovateľom  na ukončení platnosti Zm luvy o poskytovan í vere jných služieb, 
na základe ktorej bola O dstupu júcem u účastníkovi p ride lená vyššieuvedená SIM karta a te le fónne číslo (ďale j len "Z m luva” ) v rozsahu,
v ktorom  sa Zm luva týka SIM  ka rty  a te le fónneho  čís la  uvedených v záh laví te jto  D ohody o prevode te le fónneho čís la  (ďale j len "D ohoda"). 
P latnosť Z m luvy v rozsahu, v k to rom  sa ukončuje, zan ikne  v deň prevodu, ktorý je  dohodnutý  v bode 10. te jto  D ohody (ďale j len 
"Deň prevodu"). Ukončenie p la tnosti Z m luvy však  nastane len za podm ienky, že sa na jneskôr ku Dňu prevodu usku točn ia  aj osta tné právne 
úkony, ktoré spolu tvoria prevod te le fónneho  čís la  (odkladacia  podm ienka). P revodom  te le fónneho čísla (ďale j len "P revod") sa rozum ie súbor 
úkonov, výs ledkom  ktorých bude taký  právny stav, že  zan ikne p latnosť Zm luvy vo vyšš ieuvedenom  rozsahu a zároveň nadobudne p la tnosť 
a účinnosť nová zm luva o poskytovan í vere jných  s luž ieb  na poskytovanie e lek tron ických  kom unikačných služieb, ktore j stranam i budú 
Poskytovate l’ a Pristupujúci účas tn ík  (ďale j len "N ová zm luva"), a ktorej p redm etom  bude poskytovan ie  e lek tron ických  kom unikačných služieb 
P ristupujúcem u účastníkovi p ros tredn íc tvom  SIM  karty  s prideleným  vyššieuvedeným  te le fónnym  číslom , obdobných tým , aké boli poskytované 
O dstupu júcem u účastníkovi, pok ia ľ ich v tom  čase P oskytova te l’ ponúka spo treb ite ľom , inak podľa dohody P oskytova te ľa  a P ristupu júceho 
účastníka) V  prípade, ak sa P revod neuskutoční ku Dňu prevodu, táto Dohoda sa považu je  za neplatnú a neúčinnú v dôsledku čoho p la tnosť 
Zm luvy pokraču je  ďalej bez zm eny.

2. Odstupujúci účastník sa zaväzu je :

a) uh rad iť ku Dňu prevodu vše tky  pop la tky za s lužby Poskytovateľa, ktoré sa v iažu na vyššieuvedené SIM  kartu a te le fónne číslo, ako aj 
osta tné d lhy súvisiace so Zm luvou  (jej zan ika júcou časťou), ktoré je  povinný uh rad iť v zm ysle  Zm luvy, s výn im kou  prípadov podlá  te jto  
Dohody

b) v prípade, že obdrží v nas ledovnom  m esiaci faktú ru  s konečným  vyúčtovaním , uh rad iť s tanovenú č iastku v uvedene j dobe splatnosti 
fak tú ry  na čis lo účtu spo ločnosti O range S lovensko, a. s. 

c) odovzdať SIM kartu P ris tupu júcem u účastníkovi, pok ia ľ sa P oskytovate l’ a P ris tupu júc i účastn ík  nedohodnú inak

d) v prípade uvedenom  v pos ledných dvoch vetách bodu 4 Dohody v celom  rozsahu uhrad it’P oskytova te ľov i kúpnu cenu zariaden ia, ktoré 
kúpil na základe dodatku k Z m luve  uvedeného v bode 4 Dohody, a to  tak, aby bo la dlžná sum a na účte P oskytova te ľa  na jneskôr
v p racovný ceň predchádzajúci Dňu prevodu
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Dátum: 20. 1. 2014

3. P ristupujúci účastník sa za vä zu je  uzavrieť Novú zm luvu s Poskytova teľom  na jneskôr v deň prevodu, pričom  práva  a povinnosti P ristupu júceho 
účastníka podlá  Novej zm lu vy  budú v súvislosti s vyšš ieuvedeným  te le fónnym  číslom  obdobné (s rozd ie lm i dohodnutým i v te jto Dohode a lebo 
vyp lýva júc im i z ustanovení Z m lu vy  alebo sam otne j podstaty veci), ako  boli práva a povinnosti O dstupu júceho účastn íka  podľa Zm luvy 
súvis iace s tým to te le fónnym  čís lom  v okam ihu zán iku  platnosti Zm luvy. P oskytova te l’ a P ristupujúci účastn ík  si však v Novej zm luve môžu 
výslovne dohodnúť aj iné o d lišn os ti od ustanovení Zm luvy.

4. V prípade, že v súvislosti s už ívan ím  služieb na zák lade  Zm luvy (jej zan ika júce j časti) uzavreli O dstupujúc i účastn ík  a Poskytovatel' dodatok 
(ďalej len "D odatok") k Z m luve  (a ten to  je  v okam ihu tesne pred zán ikom  platnosti Zm luvy p latný), v  zm ys le  kto rého  sa Odstupujúci účastník 
zaviaza l zo trvať ako účastn ík  S luž ieb  v dohodnutom  rozsahu a / a lebo štruktú re  po dobu dohodnutú v D odatku (ďa le j len "doba viazanosti"), 
ktorá k okam ihu zániku Z m lu vy  ešte  neuplynu la, P ris tupu júc i účastn ík  sa ku dňu prevodu stáva stranou D odatku nam iesto  O dstupujúceho 
účastníka a Dodatok sa stáva súčasťou Novej zm luvy, pričom  sa P ristupujúci účastník zaväzuje , že v sú lade s D odatkom  zotrvá ako účastník 
služieb v rozsahu resp. š tru k tú re  dohodnute j v D odatku po dobu, po ktorú mal O dstupujúci účastn ík  zo trvať bez prerušenia  ako účastník 
služieb pod lá  Dodatku, od oka m ihu  zán iku Z m luvy  až  do up lynutia doby viazanosti. O dstupujúci účastn ík  je  pov inný oboznám iť P ristupu júceho 
účastníka s obsahom  p revádzaných povinností vyp lýva júc ich  z D odatku, najm ä s rozsahom  a / a lebo š truktú rou  doby viazanosti
a podm ienkam i, ktoré sa k ne j v iažu.

S trany te jto  Dohody sa dohod li, že ak je  súčasťou Dodatku príloha, k tore j obsahom  je  dohoda o poskytovan í z ľavy  alebo iného zvýhodnen ia  
O dstupu júcem u účastníkovi, P oskytova te l' nie je  povinný poskytovať tie to  zvýhodnen ia  P ris tupu júcem u účastn íkov i po nadobudnutí platnosti 
a účinnosti Novej zm luvy, k to re j súčasťou sa v  zm ys le  te jto  D ohody stal aj D odatok (avšak nam iesto  O dstupu júceho  účastníka sa stal jeho  
stranou Pristupujúci účastn ík), avša k  má právo poskytovať ich P ris tupu júcem u účastn íkovi (toto ustanoven ie  je  tak to  dohodnuté z technických 
dôvodov, ktoré môžu pri n iek to rých  zvýhodnen iach  zabrán iť ich riadnem u poskytovan iu  P ristupu júcem u účastn íkov i). Odstupujúci účastník 
vyh lasu je , že v prípade, ak P ris tupu júc i účastn ík poruší svoje povinnosti pod lá  Dodatku takým  spôsobom , že  Poskytova teľov i vznikne právo 
na zap la ten ie  zm luvnej poku ty  a Pristupujúci účastn ík  túto zm luvnú pokutu nezapla tí Poskytova teľov i na zák lad e  jeho  výzvy včas, riadne 
a v ce lom  rozsahu, O dstupu júc i účastn ík  je  na výzvu P oskytova te lä  povinný uhrad iť tom uto  p redm etnú zm luvnú  pokutu (prípadne jej 
neuhradenú časť) za P ris tupu júceho účastníka (podrobnosti ručenia sa spravujú pod lá  ustanovení § 546 a nasl. O bčianskeho zákonníka). 
Pokiaľ O dstupujúc i účastník uh rad í v zm ysle  svo jho  vyh lásen ia  o ručení zm luvnú pokutu za P ris tupu júceho účastn íka  Poskytovateľovi, m á voči 
P ristupu júcem u účastníkovi p rávo  na náhradu za p lnen ie  poskytnuté P oskytova teľovi.

5. S trany D ohody sa dohodli, že , pok ia ľ povinnosti O dstupu júceho účastníka z Dodatku na základe te jto  D ohody a osta tných úkonov, z ktorých 
pozostáva Prevod, p rechádzajú  na P ris tupu júceho účastníka, ktorý ich je  povinný ďale j plniť, O dstupujúc i účastn ík  nie je  povinný uhradiť
z dôvodu predčasného uko nčen ia  platnosti Z m luvy  zm luvnú pokutu, pok ia ľ by na ňu P oskytova teľovi vzn ik lo  na základe Dodatku právo; 
tým však n ie je  dotknutá m o žnosť P oskytova te lä  vyzva ť O dstupujúceho účastníka na úhradu zm luvne j poku ty nam iesto  P ristupujúceho 
účastníka z dôvodu podlá bodu 4.

6. Táto D ohoda nadobúda p la tnosť dňom  je j podpisu všetkým i trom i s tranam i, úč innosť však nadobudne iba v prípade, ak sa vykonajú všetky 
úkony tvo riace  Prevod do konca  dňa prevodu (za vykonané  sa považujú tie to  úkony aj v prípade, že sa dohodli v rám ci te jto Dohody
a nadobudnú účinnosť až nadobudnu tím  účinnosti te jto  Dohody ako celku). Úkonm i tvoriac im i Prevod sa rozum ejú : ukončenie platnosti Zm luvy, 
uzavretie  Novej zm luvy a pok ia ľ bol k Zm luve uzavre tý  Dodatok a doba viazanosti ešte neuplynu la, tiež  prevod povinností O dstupujúceho 
účastn íka dohodnutých v D oda tku  a dosia ľ nesp lnených na P ris tupu júceho účastníka v zm ysle  te jto  Dohody. D ňom  prevodu sa stáva účinnou 
aj Nová zm luva  uzavretá m edz i P oskytova teľom  a P ristupujúcim  účastníkom . P ristupujúci účastn ík vyh lasu je , že v prípade, ak Odstupujúci 
účastník nesplní riadne, ce lkom  a lebo včas svo ju  pov innosť podlá  bodu 2 písm . a) te jto  Dohody, na výzvu P oskytova te lä  splní túto povinnosť 
za O dstupu júceho účastníka) P ok ia ľ P ristupujúci účastn ík  uhradí v zm ys le  svojho vyh lásenia  o ručení uvedeného  v predchádzajúcej vety  dlh 
podlá bodu 2 písm. a) te jto D oho dy  za O dstupu júceho účastníka P oskytova teľovi, m á voči O dstupujúcem u účastn íkovi právo na náhradu 
za p lnen ie  poskytnuté P oskytova te ľov i (podrobnosti ručenia sa spravu jú  pod lá  ustanovení § 546 a nasl. O bč ia nskeho  zákonníka).

7. P ristupu júci účastník a O dstupu júc i účastník berú na vedom ie, že Prevod sa neuskutoční a p la tnosť te jto  D ohody ako aj Novej zm luvy zan ikne, 
ak kedykoľvek v čase od dá tum u podpisu te jto  D ohody až  do nadobudnutia  je j účinnosti dô jde k zm ene p revádzaného  te le fónneho čísla, 
vým ene S IM  karty, podpisu inej dohody a lebo D odatku k Zm luve O dstupujúc im  účastníkom  alebo ak dô jde k dočasném u obm edzeniu alebo 
prerušeniu služieb poskytovaných Poskytova teľom  O dstupujúcem u účastníkovi.

8. P oskytova te l'je  povinný usku to čn iť  úkony vo svo jich  systém och a ďa lš ie  úkony po trebné pre vykonan ie  P revodu za podm ienky splnenia 
všetkých povinností P ris tupu júceho účastníka a O dstupujúceho účastníka podľa te jto  Dohody, avšak len za podm ienky, že tu nie je  dôvod
v zm ysle  platných právnych predp isov, na základe ktorého by Poskytova te l’ bol oprávnený odm ie tnuť uzavretie  zm luvy o poskytovaní verejných 
služieb (N ove j zm luvy) s P ris tupu júc im  účastníkom  a zároveň tu nie je  iná prekážka technického, adm in is tra tívneh o  alebo iného charakteru 
(vrátane oprávnených pochybnos tí o úm ysle a lebo schopnosti p ln iť povinnosti dohodnuté v Dodatku P ris tupu júc im  účastníkom ), ktorá by 
bránila vykonan iu  Prevodu.

9. Tento dokum en t je  vyho tovený v troch exem plároch, po jednom  pre O dstupu júceho účastníka, P ris tupu júceho účastn íka a P oskytova te lä)

10. S trany te jto  Dohody sa dohod li, že  Deň prevodu je  26. 1. 2014
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D á tu m : 2 0 . 1 . 2 0 1 4

11. Pristupujúci účastník vyh lasu je , že  si je  vedom ý d ĺžky  doby v iazanosti, ktorá, pokia ľ nedoš lo  resp. nedôjde k je j prerušeniu z dôvodov podľa 
Dodatku, up lyn ie 15. 12. 2011

Odstupujúci účastník:

ÚSTAV IN FO RM ÁC IÍ A PR O G N Ó Z Š K O LS TV A  

Pristupujúci účastník:

C entrum  vedecko-techn ických in fo rm ác ií SR

Pristupujúci účastník (meno, priezvisko):

Turňa , Ján, prof. RNDr., CSc.

O range S lovensko, a. s.

Inform ácie o predajnom m ieste:

Dátum, pečiatka, podpis: 

20. 1. 2014

Dátum, pečiatka, podpis: 

20. 1. 2014

Dátum, pečiatka, podpis: 

20. 1. 2014

Dátum, pečiatka, podpis: 

20. 1. 2014

'  '

N ázov pred a jn éh o  m iesta:

HTK Mobile s.r.o.
Kód p red a jn éh o  m iesta :

ID374DSP16
Tel.:

M eno a p riezv is ko  preda jcu , ktorý o v e ril to to žn o s ť  ú ča s tn íka :

Helleschová Dianal
Fax:

0220812021
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Číslo zmluvy: A7486041 Počet SIM kariet na zmluvu: 6 
Meno a priezvisko predajcu: Helleschová D ianat Telefón: 

Názov predajného m iesta: HTK Mobile s.r.o.

orange
D á tu m : 20 . 1. 2 0 1 4

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektron ických kom unikáciách medzi 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri O kresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len "spoločnosť Orange")

a účastníkom  (dálej len "účastník" alebo "Účastník"): Právnická osoba

M eno, p riezv isko , titu l / O b ch o d n é m en o  / N ázov:

Centrum vedecko-technických informácií SR
T rv a lý  po b yt / S íd lo  / M iesto  p o d n ik an ia  (m e s to  / obec, ulica, p o p isn é  č ís lo , PSČ, pošta):

Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 81106 Bratislava 1
T e le fó n n e  č ís lo  (aj s p redvoľbo u): Fax (aj s p red v o ľb o u ):

E -m ail: M áte u za tvo ren ú  inú zm lu vu so  s p o lo č n o s ťo u  O ran g e S lo ven sko , a. s.?

- ano
Č ís lo  a p la tn o s ť  O P /  pasu: Š tá tn e  o b č ian s tvo :

SR
R o dné č ís lo  / IČO: IČ D P H  / D IČ *:

00151882 2020798395
S p ôsob  p latby:

Príkaz na úhradu
Š ta tu tá rn y  zástupca:

Turňa, Ján, prof. RNDr., CSc.
R o dné č íslo : Č ís lo  a p la tn o s ť  OP / pasu / p reu k . p ovo l, na pobyt:

111111/1111 EA000000 31.12.2020
K o n ta k tn á  oso b a pre kom un ikác iu  a pre za s ie la n ie  ID kódu / hes ie l v S M S alebo  M M S (M en o , priezv isko , te le fón ):

RNDr. Turňa Ján -
*) IČ DPH vyplní účastník, ak mu IČ DPH bolo pridelené, DIČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené IČ DPH a zároveň mu bolo pridelené DIČ.

Prílohy:
Dokum enty k nahliadnutiu:

Predm et zmluvy:

Telefonně číslo 0908 291 536

Č íslo SIM karty

Účastnícky program Mobilný internet Klasik

Služby ,

P ridelená SIM karta (P riezvisko / m eno) voľný

Typ te lefónu Žiadny
Žiadam  o nezverejnenie te le fó nn eho  čís la  
v zoznam e účastníkov áno

Číslo účastníka: 0169113156
Kód predajného miesta: ID374DSP16 Strana
Poznámka: Prevod - Internet 1 / 4 A 7486041



Predm et zmluvy:

Telefonně číslo 0905 307 853

Č íslo SIM karty

Ú častnícky program Denný internet 0 EUR

S lužby ,

Pridelená SIM karta (P riezv isko  / m eno) voľný

Typ  te lefónu Žiadny
Žiadam  o nezverejnenie te le fó nn eho  čísla  
v zoznam e účastníkov áno

Predm et zmluvy:

Telefonně číslo 0915 839 482

Č íslo  SIM karty

Ú častnícky program Denný internet 0 EUR

Služby ,

Pridelená SIM karta (P riezvisko  / m eno) voľný

Typ telefónu Žiadny

Žiadam  o nezverejnenie te le fó nn eho  čísla  
v zoznam e účastníkov áno

Predm et zmluvy:

Telefonně číslo 0917 993 086

Č íslo  SIM karty

Ú častnícky program Mobilný internet Klasik

Služby ,

Pridelená SIM karta (P riezvisko  / m eno) voľný

Typ telefónu Žiadny

Žiadam  o nezverejnenie te le fó nn eho  čísla  
v zoznam e účastníkov áno

Predm et zmluvy:

Telefonně číslo 0917 993 286

Č íslo  SIM karty

Účastnícky program Denný internet 0 EUR

Služby ,

P ridelená SIM karta (P riezvisko  / m eno) voľný

Typ telefónu Žiadny

Žiadam  o nezverejnenie te le fó nn eho  čísla  
v zoznam e účastníkov áno
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Predm et zmluvy:

Telefonně číslo 0918 364 568

Č íslo SIM karty

Účastnícky program Mobilný internet Klasik

Služby ,

Pridelená SIM karta (P riezvisko / m eno) Peter Jakub

Typ telefónu Žiadny
Žiadam  o nezverejnenie te le fó nn eho čísla  
v zoznam e účastníkov áno

Účastník označením  položky "Súhlas udeľujem " súhlasí s tým, aby spoločnosť O range a ňou písom ne poverení sprostredkovatelia 
spracúvali jeho osobné údaje v rozsahu: pridelené te le fónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, fakturačná adresa, 
označenie poskytovaných služieb, údaje o využívaní, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových údajov, na m arketingové 
účely, najmä pre účely vývoja nových služieb, vrátane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie 
individuálnych ponúk nových tovarov a s lužieb spoločnosti Orange. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zm luvných vzťahov 
Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončení posledného zm luvného vzťahu. Účastník môže svoj súhlas 
kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace 
inform ácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podm ienok, prípadne na w eb stránke w w w .orange.sk.

□  Súhlas udeľujem 0  Súhlas odm ietam

1. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zm luvy v počte 6 ks.

2. Sprístupnenie S lužieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním  pridelenej SIM karty / SIM kariet v Sieti bez 
zbytočného odkladu po uzatvorení Zm luvy a po uhradení aktivačného poplatku podľa p latného Cenníka Účastníkom, spravidla 
do 24 hodín. Účastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokia ľ medzi Účastníkom  a Spoločnosťou Orange
nie je dohodnuté inak.

3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom  Cenníku v členení podľa účastníckych programov. Sam ostatne
sú uvedené ceny Služieb podľa toho, či sú používané v rámci predplatených m inút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. 
Tarifikácia je  realizovaná v m inútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zm ysle in form ácií uvedených v Cenníku. V Cenníku 
sú uvedené aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Účastník môže 
vyžiadať inform ácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orange a prípadných zľavách z týchto cien, a výška servisných 
poplatkov, ak také Orange účtuje. Cenu Iných služieb, tj. služieb poskytovaných tretím i stranam i prostredníctvom  spoločnosti 
Orange, určujú tretie strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo iné benefity poskytované na základe dodatku 
uzatvoreného k zm luve o poskytovaní verejných služieb sú uvedené v takom to dodatku.

4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spo ločnosť Orange každém u Účastníkovi, pričom  jeho dĺžka nepresiahne tridsaťjeden za sebou 
idúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie  obdobie priradené Účastníkovi začne plynúť od dátum u vykonania prvého odpočtu 
poskytovaných Služieb a skončí sa uplynutím  účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené 
konkrétnemu Účastníkovi S poločnosťou Orange platí po celé obdobie platnosti Zm luvy, ibaže spoločnosť O range jednostranne 
stanoví inak. Spoločnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie 
počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako
po skončení zúčtovacieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva 
z príslušných právnych predpisov, (ďalej vyúčtovací doklad a faktúra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtu je ceny poskytnutých 
Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Účastníkom  ako zábezpeka alebo preddavok na cenu 
za poskytnuté služby. Spoločnosť O range je oprávnená okrem alebo nam iesto pravidelného vyúčtovania cien kedykoľvek počas 
zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny S lužby alebo Iných služieb poskytnutých Účastníkovi 
alebo ním požadovaných alebo vykonať kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo 
Iných služieb poskytnutých Účastníkovi alebo ním požadovaných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebolo 
možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi, vyúčtuje Spoločnosť O range dodatočne, spravid la 
do troch m esiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi, v ktorom  služba Roam ing bola 
poskytnutá. Účastník a spo ločnosť O range sa môžu dohodnúť na doručovaní elektronickej form y faktúry a elektronickej form e 
doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí m ať písomnú formu. Spo ločnosť O range je  oprávnená v ňou určených 
prípadoch aj bez predchádzajúcej dohody predkladať Účastníkovi elektron ickú faktúru, pokia ľ Účastník svojím  preukázateľným  
prejavom vôle neurčí inak. V prípade, že sa Účastník a spoločnosť O range dohodli na doručovaní elektronickej form y faktúry 
a elektronickej form e doručovania faktúry, alebo v prípade doručovania elektronickej faktúry Účastníkovi na základe určenia 
spoločnosti O range podľa predchádzajúcej vety, sa elektronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bola 
odoslaná na (i) na poslednú em ailovú adresu určenú Účastníkom pre doručovanie e lektron ickej faktúry a ak taká nie 
je z akýchkoľvek dôvodov k d ispozícii, (ii) na poslednú znám u em ailovú adresu oznám enú spoločnosti O range Účastníkom alebo 
(iii) formou internetovej linky cez SMS, MMS alebo iným elektronickým  spôsobom  na te le fónne číslo Účastníka, po zadani ktorej 
na internete bude Účastníkovi sprístupnená faktúra. E-m ailová adresa a te le fónne číslo sa popri adrese na doručovanie 
písomností stanovenej v Zm luve považu je za adresu pre zasielanie fak tú r a písomností v zm ysle Všeobecných podmienok.
V prípade, že sa tak spoločnosť O range dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje Účastníkovi svoje služby alebo tovary, 
je  spoločnosť O range oprávnená na svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je  Účastník povinný platiť takém uto tretiemu subjektu,
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pričom v takom  prípade je  Účastník povinný platiť dotknutú cenu tretej osobe prostredníctvom  spoločnosti O range a vyúčtovanie 
tejto ceny na faktúre vystavenej spo ločnosťou O range a doručenej Účastníkovi sa považuje za oznám enie te jto  skutočnosti 
Účastníkovi.

5. Spoločnosť O range je  oprávnená v  prípadoch, keď to um ožňuje zákon, pre m obilný te le fón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej 
Účastník získa (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe iného právneho titu lu) techn icky obmedziť m ožnosť jeho 
využívania v inej sieti, ako je  S ieť spo ločnosti O range (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SIM -lock) počas doby stanovenej
v Pokynoch spoločnosti O range. Ú častník je  oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť 
spoločnosti O range až po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom  predajnej sie te spoločnosti Orange. Účastník 
prehlasuje, že sa oboznám il s hore uvedeným i skutočnosťam i, a s ich vedom ím  kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo 
nadobúda Zariadenie do svojej d ispozičnej sféry na základe iného právneho titulu. Účastníkovi nevznikajú z hore uvedených 
dôvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti O range, najmä mu nevzniká: (a) právo reklam ovať 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 uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej, nájom nej alebo inej príslušnej zm luvy týkajúcej 
sa Zariadenia (požadovať vráten ie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo akékoľvek iné právne nároky. Účastník 
zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak bude Zariadenie odblokované Účastníkom  pred uplynutím doby jeho blokovania 
podľa tohto článku a m imo predajnej siete spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia 
v rozpore s tým to článkom, ktorého následkom  m ôže byť vznik vady na Zariadení, za ktorú spoločnosť O range nebude niesť 
žiadnu zodpovednosť.

6. Táto Zm luva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohode m edzi Účastníkom a Podnikom  nie 
je dohodnuté inak. V prípade, ak Účastník uzatvoril k te jto Zmluve dodatok, ktorý tvorí je j neoddeliteľnú súčasť, tento môže 
obsahovať m inim álne podm ienky používania S lužby (napr. dobu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zm luve 
mať aktivovaný určitý konkrétny varian t účastníckeho programu alebo účastnícky program  s mesačným poplatkom , ktorý 
neklesne pod určitú výšku, atď.).

7. V prípade, ak vyjadril Účastník svoj súhlas označením  položky "Súhlasím  s dohodou" uvedenej nižšie v tom to bode a podpisom 
tohto Dodatku, strany Zm luvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranam i vzniknú zo vzájom ných zm luvných vzťahov 
existujúcich, ako aj zo zm lúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zm luvné vzťahy vzniknuté na základe Zm luvy
a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zm luvy), sa rozhodnú 
v rozhodcovskom  konaní pred stá lym  rozhodcovským  súdom, ktorý bude vybraný žalobcom  zo zoznamu stálych 
rozhodcovských súdov vedeného M inisterstvom  spravodlivosti S lovenskej republiky. Tým to nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť 
sa s návrhom  na začatie konania na príslušný všeobecný súd S lovenskej republiky podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov. S trany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zm luvy alebo dodatku k nej sa netýka 
ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Zm luvy alebo dodatku k nej.

0  Súh lasim  s dohodou □  Nesúhlasím  s dohodou

Neoddeliteľnou súčasťou zm luvy o poskytovaní vere jných služieb sú V šeobecné podm ienky poskytovania verejných 
elektronických kom unikačných s lužieb prostredníctvom  verejnej m obilnej siete spoločnosti O range Slovensko, a. s., Cenník 
služieb a Príloha k zm luve o poskytován i verejných služieb s názvom "Súhlasy". Zm luva je  vyhotovená dvojm o, jedno 
vyhotovenie pre účastníka a jedno pre spoločnosť O range Slovensko, a. s.

Podpis a pečiatka účastníka Diana H elleschová 
spoločnosť Orange Slovensko, a. s

dátum, pečiatka, podpis
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB -  SÚHLASY
č. zmluvy: A7486041

orange
Dátum: 20. 1. 2014

uzatvorená m edzi poskytovateľom  vere jných e lektron ických kom unikačných služieb a účastníkom  

Účastník:

P riezvisko a m eno / O bchodné m eno Centrum vedecko-technických informácií SR

Ú častnícke číslo 0169113156

Adresa Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 81106, SR

Rodné číslo / IČO 00151882

IČ DPH / DIČ 2020798395
Štatutárny zástup ca / Sp lnom ocnená  
osoba (M eno, priezv isko) Turňa, Ján, prof. RNDr., CSc.

Poskytovatel’ verejných elektronických kom unikačných služieb:
Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom  registri O kresného súdu Bratis lava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 
(ďalej len "spoločnosť O range S lovensko")

1) V prípade, ak Účastník v Zm luve v časti Predm et zm luvy pre jednotlivé te le fónne čísla súhlasil so zverejnením  svojich osobných 
údajov v telefónnom  zoznam e, Účastník tým to určuje, že v telefónnom zoznam e majú byť zvere jnené jeho údaje v nasledovnom  
rozsahu:

0  Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.

□  Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, adresa.

2) Ďalej Účastník označením  položky "Súhlas udeľujem " súhlasí s poskytnutím  jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, 
titul, adresa, te le fónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených v predchádzajúcom  bode, ak ich účastník 
poskytol, tretím  stranám pre účely zasie lania kom erčných ponúk produktov a služieb tre tích strán Účastníkovi.

□  Súhlas udeľujem 0  Súhlas odmietam

3) Súhlasy uvedené vyššie sa udeľujú na dobu trvania zm luvných vzťahov Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku 
po ukončení posledného zm luvného vzťahu. Účastník môže vyššieuvedené súhlasy kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastníka
o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace inform ácie sú uvedené v príslušných 
ustanoveniach Všeobecných podm ienok, prípadne na web stránke w w w .orange .sk.

Účastník Diana Helleschová 
dátum, pečiatka, podpis spoločnosť Orange Slovensko

dátum, pečiatka, podpis

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8. 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, www.orange.sk S t r a n a
IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78 . .
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 1 / 1
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