
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav
z cien elektronických komunikačných s!užieb

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

obchodné meno; Orange Slovensko, a, s,
so sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava
tČo: 35 697 27o
DlČ; 2O2O31O578
tčppl: SK2o2o31o578
zastúpená: Apha Pro Tel, s. r. o.,

obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a s., na základe plnej moci
bankové spojenie; Tatra banka, a s
číslo účtu: 2628005850/1100
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 1142lB
(d'aIej len,,spoločnost' Orange")

obchodné meno: Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s r.o.
so sídlom: Fučikova 4601254,925 21 Sládkovičovo
lČo: 36232751
DlČ:
tČoptt:
za ktorú koná: František Ruman
bankové spojenie:
čís|o účtu:
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11532lT
(d'alej len , Učastník")

Článox t.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy (d'alej |en ,,Zmluva")je dohoda spoločnosti Orange a Účastníka o podmienkach poskytovania
zliav z cien služieb a/alebo účastníckych programov alebo iných služieb uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,
poskytovaných Účastníkovi spoločnosťou Orange prostredníctvom ňou prevádzkovaných elektronických
komunikačných sietí (d'alej len ,,Služby")

Čtánox z.
Rozsah a výška zliav z cien elektronických komunikačných služieb

1 Spoločnosť Orange sa zavázuje poskytovat' Účastníkovi počas trvania tejto Zmluvy a za splnenia podmienok
stanovených v Zmluve zl'avy z cien Služieb podl'a platného Cenníka služieb, ktoryi je neoddelitel'nou súčast'ou
každej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi spoločnost'ou Orange a Účastníkom, na základe
ktorej spoločnosť Orange poskytuje Účastníkovi Služby (dalej len ,,Cenník"). Služby, z ceny ktorých bude
spoločnost' Orange poskytovať zl'avy, ako aj výška týchto zliav, je uvedená v Prilohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je jej
neoddelitel'nousúčasťou(d'alej len,,Zl'avy"), pokial'niejevtejtoZmluvevýslovneuvedenéinak

2 Výška Zliav 1e vyjadrená percentuálne alebo konkrétnou čiastkou vyjadrenou v eurách bez DPH, a takto určená
z|'ava bude v každom zúčtovacom období počas trvania tejto ZmIuvy uplatnená z ceny Služieb bez DPH určenej
podl'a platneho Cenníka vo faktúre, ktorou spoločnost' Orange pravidelne účtuje cenu Služieb Účastníkovi Cena
Služieb určená po zohl'adnení Zl'avy bude základom prevýpočet DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.

3 Spoločnost' Orange bude poskytovat' Účastníkovi Z|'avy na všetky Služby vymenované v Prílohe č ,l využívané
Učastníkom na základe všetkých zm|úv o poskytovaní verejných služieb, ktoré budú účinné počas trvania tejto
Zm|uvy, na základe ktorých Účastník užíva SIužby, ak budú sp|nené všetky podmienky na ich stanovené v tejto
Zmluve, a len na tie S|M karty, ktoré sú v technických systémoch spo|očnosti Orange registrované pod CN
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Účastníka uvedeného v Prílohe č 1 Zmluvy (d'alej len ,,CN"), prostredníctvom ktorých Učastník užíva Služby na
základe zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré budú v platnosti počas platnosti tejto Zmluvy

Zl'avy budú poskytované pre SllVl karty vedené pod CN Účastníka od najbližšieho zúčtovacieho obdobia
nasledujúceho po zúčtovacom období, v ktorom nadobudla platnost' a účinnost'táto Zmluva za predpokladu, že je
na predmetnej SlM karte aktivovaná Služba, na ktorú saZl'ava uplatňuje.

Pokial'sa zmluvné strany výsIovne nedohodnú inak, v prípade aktlvácie d'alších SlM kariet pre Účastníka zo strany
spoIočnosti Orange po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, pokia|' na nich bude aktivovaná niektorá zo Služieb a
zároveň budú registrované pod tým istým CN, ktoré je uvedené v Prílohe č 1 Zmluvy, budú pre tieto SlM kaňy
Účastníka bez d'alšieho poskytované Zl'avy.

Glánok 3.
Podmienky poskytovaniaZliav z cien Služieb

Účastník sa zavázuje, že,.

a) bude mať so spoločnost'ou Orange v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy uzavreté zm|uvy o poskytovaní
verejných s|užieb, na základe ktoryich bude Účastník využívat'Služby z cien ktorých mu majú byť poskytované
Z|'avy, alebo že takéto zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavrie najneskór do 30 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy (d'alej len ,,zmluvy o poskytovaní verejných služieb");

b) zmIuvy o poskytovaní uzavreté podl'a písm. a) budú platné počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy,
a v prípade, že dójde k zániku niektorej z nich, nebude io mat'vplyv na dodržanie závázkov Učastníka podl'a
písm, c), d) alebo e) tohto bodu;

c) zabezpečí, aby obrat všetkých služieb poskytovaných Učastníkovi spoločnost'ou Orange na základe zmlúv
o poskytovaní verejných služieb (pre SlM karty pod CN uvedeným v Prílohe č 1), určený cenou S|užieb bez
DPH po uplatnení Zl'avy dosiahol v každom zúčtovacom období počas trvania tejto Zmluvy sumu minimálne 1O

EUR (slovom desat' eur), pričom v jednotlivom zúčtovacom období móže tento výnimočne klesnút' o 10%,,

d) zabezpeči, aby mal najneskór do konca druhého zúčtovacieho obdobia odo dňa, v ktoni nadobudne účinnost'
táto Zmluva, a po celý zvyšok doby účinnosti tejto Zmluvy aktivovaných spolu neustále minimálne 5 SlM kariei
spoločnosti Orange registrovaných na Učastníka (za jedno zúčtovacie obdobie sa pritom pre účely tohto
ustanovenia považuje aj čast' zúčtovacieho obdobia odo dňa, v ktoni nadobudla účinnosť táto Zmluva, do
posledného dňa zúčtovacieho obdobia), pre ktoré sa poskytujú Služby (ak je textové pole pre určenie počtu
S|M kariet prázdne, má saza to, že Učastník nie je povinný povinnost' podl'a tohto bodu dodržiavat');

e) zabezpečí, aby priemerný obrat ním využívaných Služieb poskytovaných mu spoločnost'ou Orange na základe
jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb pripadajúci na jednu SlM karlu spoločnosti Orange
registrovanú na Učastníka (d'alej |en ,,ARPU na jednu SlM kartu") doslahol v každom zúčtovacom období sumu
minimálne .. EUR bez DPH, slovom EUR bez DPH ARPU na jednu SlM kaňu sa vypočita ako podie|
celkového obratu všetkých Účastníkom využívaných elektronických komunikačných služieb poskytovaných mu
spoločnosťou Orange na základe jednotlivých zmlúv o poskytovaní verejných služieb (pre SlM karty pod CN
uvedeným v Prílohe č. 1), a počtu SlM kariet spoločnosti Orange Slovensko registrovaných na Učastníka,
prostredníctvom ktoryich sú mu poskytované elektronické komunikačné služby (pod CN uvedeným v Prílohe č
1) (ak je textové pole pre určenie výšky ARPU prázdne, má sa za to, že Učastník nie je povinný povinnost'
pod|'a tohto bodu dodržiavat').

V prípade, že Účastník v ktoromkol'vek zúčtovacom období nesp|ní ktorúkol'vek povinnost'podl'a bodu 1 písm c), d)
alebo e) tohto článku, je spoločnost'Orange oprávnená nepriznat' Účastníkovi v danom zúčtovacom období Zl'avy a
účtovat'mu za poskytnuté Služby plné ceny Služieb podl'a platného Cenníka

Účastník sa zavázuje, že Služby, z cien ktorých sú mu poskytované Z|'avy bude využívať len pre svoju potrebu, a
nebude ich poskytovat' tretím osobám.

Článok +,

zmena cien služieb

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenia nákladov spoločnosti Orange na poskytovanie Služieb, ktorých
cena (resp. výška Z|'avy z ich ceny) je dohodnutá v Prilohe č 1 ZmIuvy, alebo v prípade reEulácie niektorej z cien
Služieb uvedených v Prílohe č 1 Zmluvy a|ebo niektorej ich zložky zo strany štátom na to oprávneného
prísIušného orgánu, je spoločnost' Orange oprávnená požiadať počas doby trvania tejto Zmluvy Učastníka o
uzavretie nového znenia Prílohy č 1 Zmluvy, v ktorom sa primerane upraví výška Zliav dohodnutých v Prilohe č 1
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V prípade podl'a predchádzajúcej vety je spoločnosť Orange oprávnená písomne oznámit' úmysel upraviť Zl'avy
Učastníkovi spolu s popisom navrhovaných úprav Zliav, a to, pokial' je to možné od nej spravodlivo požadovat',
v primeranom časovom predstihu pred dňom účinnosti navrhovanej úpravy V prípade, ak Účastník nebude
súhlasit' s navrhnutou úpravou Zl'avy, je povinný najneskór do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia spoločnosti
Orange podl'a tohto bodu požiadať o začatie rokovani za účelom dohody o novom znení Prílohy č. 1 a spoločnost'
Orange je povinná tejto žiadosti vyhovieť. V prípade, ak Účastník nevyužije oprávnenie podl'a predchádzajúcej
vety, má sa za to, že navrhnutú úpravu Prílohy č. 1 akceptoval bez výhrad a v plnom rozsahu a je povinný
uzatvoriť jej znenie so spoločnost'ou Orange bez zbytoěného odkladu,

V prípade, ak sa Účastník a spoločnost' Orange nedohodnú na novej Prílohe č. 1 do 30 dní odo dňa, v ktorý
Účastník požiadal spoločnosť Orange o začatie rokovania o nej, je spoločnost'Orange oprávnená ukončit'platnost'
tejto Zmluvy odstúpením od nej. Pokial'sa zmluvné strany v pripade podl'a bodu 1 tohto článku nedohodnú na
primeranej úprave Prílohy č 1 v lehote podl'a tohto bodu, považuje sa to za opakované porušenie podmienky tejto
Zmluvy,

Čtánot< s.
Vznik a zánik nároku na poskytovania Zliav

Nárok na poskytovanie Zliav vzn|ká Účastníkovi prvým dňom zúčtovacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho
po zúčtovacom období, v ktorom boli splnené všetky podmienky podl'a článku 3 bod 'l tejto Zmluvy.

Nárok na poskytovanie Zliav Účastníkovi zaniká;
a) zánikom zmluvy o poskytovaní verejných služieb, na základe ktore1 spoločnost' Orange poskytuje Účastníkovi

Služby, na ktoré sa poskytujú Zl'avy a to v deň, v ktorom zanikla platnost' takejto zmluvy o poskytovani
verejných služieb, pričom nárok na poskytovanie Zliav zaniká iba vo vzťahu k Službám poskytovaným na
základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorá zanikla;

b) zánikom tejto Zmluvy, a to v deň, v ktorom zanikla.

Clánok 6.
Zmena rozsahu a výšky Zliav

V prípade, že sa spoločnosť Orange a Účastník dohodnú počas trvania tejto Zmluvy na zmene rozsahu a/alebo
výšky Z|iav, bude takáto zmena vykonaná podpisom novej Prílohy č 'l oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných 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. 'l v plnom rozsahu nahradí
jej bezprostredne predchádzajúcu prílohu, a týmto dňom sa stane neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy.

článok z.
Odstúpenie od Zmluvy

Spoločnosť Orange je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, okrem prípadu jej odstúpenia podl'a článku 4 bod 2 tiež
v prípade jej opakovaného porušenia alebo podstatného porušenia (ktoré nemusí byt' opakované) zo strany
Účastníka Na úč.ely tejto Zmluvy sa jej podstatným porušením zo strany Účastníka rozumie najmá:
a) omeškanie Účastníka s úhradou ceny Služieb poskytnutých Účastníkovi spoločnosťou Orange na základe

zm|úv o poskytovaní verejných služieb o viac ako 30 dní po lehote ich splatnosti;
b) porušenie povinnosti Účastníka zabezpečit'v každom zúčtovacom období minimálny obrat vo výške uvedenej v

č|ánku 3 bod 1 písm. c) tejto Zmluvy, po zohl'adnení jeho prípustného poklesu, ak k porušeniu tejto jeho
povinnosti dójde vo viac ako dvoch bezprostredne za sebou nasledujúcich zúčtovacích obdobiach alebo v
úhrne vo viac ako troch zúčtovacích obdobiach počas trvania tejto Zmluvy,

c) porušenie povinnosti Účastníka zabezpečiť minimálny počet SlM kariet podl'a článku 3 bod 1 písm. d) tejto
Zmluvy;

d) porušenie povinnosti Účastníka zabezpečit' minimálnu výšku ARPU na jednu SlM kaňu podl'a článku 3 bod 1

písm, e) tejto Zmluvy v prípade, ak k porušeniu tohto závázku dójde vo viac ako dvoch po sebe nasledujúcich
zúčtovacích obdobiach alebo v úhrne vo viac ako troch zúčtovacích obdobiach počas platnosti tejto Zmluvy;

e) porušenie niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcej mu z niektorej zo zmlúv o poskytovaní verejných
služieb uzatvorených so spoločnosťou Orange, ak pójde o porušenie takej jeho povinnosti, ktoré podl'a takejto
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zmluvy o poskytovaní verejných služieb zakladá právo spoločnosti Orange prerušit' Učastníkovi poskytovanie
elektronických komunikačných služieb alebo právo ukončiť príslušnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb,

l) porušenie povinnosti Účastníka podl'a článku 3 bod 3 Zmluvy.

Účastník je oprávnený odstúpit'od tejto Zmluvy v prípade jej opakovaného podstatného porušenia zo strany
spoločnosti Orange. Na účely tejto Zmluvy sa jej podstatným porušením zo strany spoločnosti Orange rozumie:
a) porušenie jej povinnosti poskytovat' Služby, na ktoré je Učastníkovi podl'a tejto Zmluvy povinná poskytovat'

Zl'avy,,
b) porušenie povinnosti spoločnosti Orange poskytovať Učastníkovi Zl'avy v rozsahu a vo výške podl'a tejto

Zmluvy,
atoza predpok|adu, že spoločnosť.Orange nezačne s plnením povinností podl'a písm a) a b) tohto bodu aj napriek
predchádzajúcej písomnej výzve Učastníka v dodatoěnej primeranej lehote poskytnutej na tento účel vo výzve
Učastníka, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní,

Odstúpenie podl'a bodu 1 a 2 tohto článku je účinné dňom doručenia písomného oznámenia strany odstupujúcej od
Zm|uvy o jej odstúpení od Zm|uvy dru.hej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy má spoločnost' Orange
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Učastníkom podl'a článku 8 tejto Zmluvy.

čtánok 8.
Zmluvné pokuty

Spoločnost' Orange má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Účastníka:
a) vo výške 5OO EUR, slovom páťsto eur, v prípade porušenia povinnosti Účastníka zabezpečiť v každom

zúčtovacom období minimálny obrat podl'a článku 3 bod 1 písm. c) tejto Zmluvy, po zohl'adneni jeho
prípustného poklesu, a lo za každé jednotlivé porušenie zm|uvnej povinnosti (za jedno porušenie sa považuje
nedodržanie dohodnutého obratu počas jedného zúčtovacieho obdobia);

b) vo výške 1OOO EUR slovom tisíc eur, v prípade porušenia povinnosti Účastníka zabezpečit'minimálny počet
SlM kariet spoločnosti Orange registrovaných na Učastníka podl'a článku 3 bod 1 písm d) tejto Zmluvy, a to za
každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti (za jedno porušenie sa považuje nedodržanie dohodnutého
počtu SlM kariet počas jedného zúčtovacieho obdobia; ak je textové pole pre určenie výšky pokuty prázdne,
má sa za to, že zmluvné strany sa na pokute nedohodli);

c) vo výške EUR, slovom eur, v prípade porušenia povinnosti Učastníka zabezpečiť minimálnu
výšku ARPU na jednu SlM kartu podl'a ělánku 3 bod 1 písm. e), alo za každé jednotlivé porušenie zmluvnej
povinnosti (za jedno porušenie sa považuje nedodržanie dohodnutého ARPU na jednu SlM kaftu počas
jedného zúčtovacieho obdobia; ak je textové pole pre určenie výšky pokuty prázdne, másaza to, že zmluvné
strany sa na pokute nedohodli);

d) rovnajúcej sa súčtu sumy EUR, slovom eur, a úhrnnej zl'avy z cien Slu,žieb poskytnutých
Účastníkovi počas trvania tejto Zmluvy v prípade porušenia článku 9 bod 3 tejto Zmluvy, Úhrnnou zl'avou sa
pre potreby tohto bodu rozumie súčet všetkých zliav poskytnutých Účastníkovi na základe ustanoveni tejto
Zmluvy

2. Zmluvná pokuta je splatná na základe písomnej výzvy spoločnosti Orange v lehote v nej určenej,

3 Úhradou zmluvnej pokuty Účastníkom nie je dotknutý nárok spoločnosti Orange na náhradu vzniknutej škody v
časti, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty podl'a tohto článku,

1

Clánok 9.
Doba trvania a zánik Zmluvy

Táto Zm|uva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej podpisu spoločnost'ou Orange a Účastníkom a uzatvára sa na
dobu 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platí, že v
prípade, ak sa na túto Zm|uvu vzt'ahuje režim povinného zverejňovania zmlúv podl'a § 5a zákona č. 211l2O00 Z. z,
o s|obodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, táto
Zmluva nadobudne účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a
Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektonich jej ustanovení, Týmto
ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tejto Zmluve.

Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane najneskór v lehote 30 dní pred. koncom jej
účinnosti, že nemá záujem na predižení účinnosti tejto Zmluvy, účinnost'Zmluvy sa automaticky predÍži vždy o24
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mesiacov. Na platnost' takéhoto oznámenia sa vyžaduje, aby bolo vyhotovené v písomnej forme a včas a riadne
doručené druhej zmluvnej strane Vyššie uvedeným spósobom sú zmluvné strany oprávnené predlžovať trvanie
Zmluvy aj v dobe, na ktorú užbola predlžená, a to na neobmedzený čas jej platnosti

Túto,Zmluvu nie je oprávnená skončit' pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodla podl'a bodu 1, alebo na ktorú sa jej
predlžila pod|'a bodu 2 tohto článku, jednostranne žiadna z jej strán s výnimkou odstúpenia od nej podl'a tejto
Zmluvy

Clánok 10.
záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že v okamihu, v ktorom nadobudne táto Zmluva platnost', zanikajú všetky v tom
okamihu platné zmluvy uzavreté medzi zmluvnými stranami (s výnimkou uvedenou nižšie v tomto bode), obsahom
ktorých je poskytovanie zliav z cien za poskytovanie verejnej telefónnej služby (ako aj služieb poskytovaných na
základe VP a Cennika spolu s verejnou te|efónnou službou) alebo určenie osobitných cien (oproti cenám
uvedeným v Cenníku) za poskytovanie verejnej telefónnej služby (ako aj služieb poskytovaných spolu s ňou).
Nezaniká však platnost' zmIuvy (resp. zmlúv, ak je to aplikovatel'né) o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna
Privátna Siet' a platnosť dodatkov k zmluvám o poskytovaní verejných služieb, obsahom ktorých je najmá predaj
koncového telekomunikačného zariadeniaza cenu so zl'avou za podmienky, že ÚčastníkzoIrvá po dobu určenú v
dodatku ako účastník určitých elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnost'ou Orange (akciové
dodatky) a rovnako nezaniká platnosť takých dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb (prípadne zmien
zmluvy o poskytovaní verejných služie.b vykonaných inou formou dohodnutou vo VP - napr. aktivácia služby
prostredníctvom jednostrannej žiadosti Učastníka, lVR a pod ), ktorými sa aktivuje niektorá zo služieb uvedených v
platnom Cenniku, resp, Cenníku Prima WOW, nazáklade aktivácie ktorej dójde k zmene ceny niektorej zo služieb
uvedenej v týchto cenníkoch Obdobne platia ustanovenia uvedené v predchádzajúcich vetách tohto bodu pre
zmluvy uvedené vyššie v tomto bode, v ktorých je jednou stranou spoločnost' Orange a Učastník je jedným zo
subjektov zúčastnených na zmluve (sú čast'ou subjektov zúčastnených na zmluve), pokial'tomu nebránia
ustanov.enia týchto zmlúv resp charakter vzt'ahov v nich upravených, avšak v prípade podl'a tejto vety zaniká len
účast' Učastníka na takejto Zmluve bez toho, aby bo|a dotknutá platnost' zmluvy vo vzt'ahu k ostatným jej

účastníkom. Zmluvné strany sú povinné si vysporiadat' vzt'ahy zo zmlúv zaniknutých na základe tohto bodu

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace so Zmluvou sa budú zasielat' na adresu, ktorú má
zmluvná strana uvedenú ako adresu svojho sídla v príslušnom registri. Písomnost' sa bude považovat'za doručenú,
ak bude zmluvnej strane zasielaná doporučenou zásielkou, a od jej odoslania uplynie 10 dní. Písomnosť podl'a
tohto bodu sa považuje za doručenú desiaty deň odo dňa jej odoslania aj v prípade, ak sa zásielka vráti
odosielatel'ovi ako nedoručená (a je pritom irelevantné z akého dóvodu), alebo aj v prípade, ak sa o nej adresát
nedozvie

Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonatel'ným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podl'a predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez
zbytočného odkladu dohodnú na nahradení takéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a
celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy,

AkékoIvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonat' po predchádzajúce1 dohode spoločnosti Orange a
Učastníka formou písomného dodatku. Dodatok k tejto Zmluve sa nevyžaduje v prípade dohody spoločnosti
Orange a Učastníka o zmene rozsahu a/alebo výšky Zliav z cien Služieb, ktorá bude vykonaná podpisom novej
Prílohy č 1 tak, ako je uvedené v článku 6 bod 1 tejto Zmluvy

Spory a nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy a príslušných zmlúv o poskytovaní
verejných služieb sa budú riešit' v prvom rade vzájomnými rokovaniami v dobrej viere. Ak sa ich nepodarí vyriešit'
anl po takýchto rokovaniach a to najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa ich začatia, rozhodnú sa všetky spory,
ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv
uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to znamená všetky zmluvné vzt'ahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy a
príslušných zmlúv o poskytovaní verejných služieb a k ním uzavretých dodatkov, ako aj spory s nimi súvisiace
(vrátane sporov o platnost', výklad a zánik tejto Zmluvy a prísIušných zmlúv o poskytovani verejných služieb),
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 obrátit' sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podl'a zákona č
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie
platnosti tejto Zmluvy sa netýka ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy
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Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Všetky prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nú súčast' V prípade akéhokol'vek rozdie|u medzi textom tejto
Zmluvy a textom príloh majú prednost' ustanovenia tejto Zmluvy V prípade akéhokol'vek rozdielu medzi textom tejto
Zmluvy a textom VP majú prednosť ustanovenia tejto ZmIuvy vrátane jej Príloh

Zmluvné strany sa v súlade s § 17 a nasl. a § 271 Obchodného zákonníka zavázujú zachovávať mlčanlivosť o
skutočnostiach, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s jej

uzavieraním a/alebo uplatňovaním, Zmluvné strany sa zavázujú nesprístupnit' text Zmluvy ako ani jednotlivé údaje
tvoriace obsah Zmluvy ako ani iné skutočnosti týkajúce sa druhej zmluvnej 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 osobe sa nepovažuje sprístupnenie skutočností
tvoriacich Predmet mlčanlivosti zamestnancovi zmIuvnej strany v súvislosti s plnením povinností alebo
vykonávaním práv podl'a tejto Zmluvy), pokial' nie je nižšie v tomto bode uvedené inak Zmluvné strany sú povinné
zabezpečit', aby povinnost'zachovávat'mlčanlivost'v zmysle predchádzajúcich ustanovenítohto bodu dodržiavali aj
ich zamestnanci, a to aj po skončení pracovného pomeru so zmluvnou stranou. Povinnost'ou m|čanlivosti je v
rovnakom rozsahu povinná ktorákol'vek zmluvná sírana zaviazat' aj svojho zmluvného paÉnera, podie|'ajúceho sa
na plneniach podl'a tejto Zmluvy ZmIuvné strany sa dohodli, že skutočnosti, na ktoré sa vzt'ahuje povinnost'
zachovania mlčanlivosti podl'a ustanovení tohto bodu, možno zverejniť alebo inak sprístupnit'tretej osobe iba na
základe písomného súhlasu druhej zmIuvnej strany alebo v prípade, ak povinnost' zverejnit' alebo inak sprístupnit'
tretej osobe Predmet mlčanlivosti alebo jeho čast' stanovuje všeobecne závázný právny predpis platný v Slovenskej
republike, a to v prípade ak k spristupneniu Predmetu m|čanlivosti doš|o v rozsahu a spósobom, ktorý neprekračuje
rozsah a spósob sprístupnenia vyžadovaný podl'a tohto všeobecne závázného právneho predpisu, Za porušenie
povinnosti zachovávat' mlčanlivost' o Predmete m|čanlivosti 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 a|ebo jej časti alebo iného zmluvného dokumentu súvisiaceho so
Zmluvou alebo právami a povinnost'ami v nej dohodnutými, avšak len v prípade, že takéto sprístupnenie Predmetu
m|čanIivosti alebo jeho časti svojim rozsahom alebo spósobom vykonania nepresahuje rozsah alebo spósob
vyžadovaný v tejto súvislosti platnými právnymi predpismi alebo dohodou Zmluvných strán Za porušenie
povinnosti zachovávat' mlčanlivosť o Predmete mlčanlivosti sa nepovažuje zverejnenie alebo iné spristupnenle
Predmetu mlčanlivosti tretej osobe v prípade, že sa jedná o také údaje alebo iné skutočnosti tvoriace súčast'
Predmetu mlčan|ivosti, ktoré sú verejne známe a|ebo dostupné z iných všeobecne dostupných zdrojov Za
porušenie povinnosti zachovávat' mlčanlivost' o Predmete mlčanlivosti sa nepovažuje sprístupnenie Predmetu
mlčanlivosti tretej osobe v prípade, ak zmluvná strana, ktorá takéto údaje alebo iné skutočnosti sprístupnila tretej
osobe, vie preukázat', že predmetné údaje alebo iné skutočnosti získala v súlade s platnými právnymi predpismi
inak ako v súvislosti s uzavieranim resp, uplatňovaním tejto ZmIuvy. Za porušenie povinnosti zachovávat'
m|čanIivost' o Predmete mlčanlivosti sa nepovažuje sprístupnenie Predmetu m|čanlivosti v nevyhnutnom rozsahu
tretej osobe, prostredníctvom 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
upIatnení práv podl'a tejto Zmluvy

Zm|uvné strany prehlasulú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vól'u, že zmluvné prejavy sú dostatočne
určité a zrozumite|'né a že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni prípadne za nápadne nevýhodných podmienok Na
znak súh|asu s celým obsahom Zmluvy ju oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú,

Zoznam príloh:
Príloha č, 1 - Dohoda o rozsahu a výške zliav z ceny elektronických komunikačných služieb

V Galante Lo /f

Za Orange
Veronika

Apha P'io T sro
] mocl

renská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s
r.o.
František Ruman
Konatel'

§rodáregrs§qá *pcíorčn*ei] S3,É*}<ovič*r"c,
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Z CENY ELEKT

Spo|očnost' Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lCO; 35697 27O, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 1142lB, zastúpená Alpha Pro Tel, s. r. o.,
obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a s., na základe plnej moci (d'alej len "spoločnost'Orange")

a spo|očnosť Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol s r.o , so sídlom Fučíkova 4601254, g25 21 Sládkovičovo, lČO
36232751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11532.| , za ktorú koná
František Ruman (d'alej len 'Účastník")

sa ako strany Zmluvy o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb, ktorá nadobudla
platnost' a účinnost' dňa (d'alej len ,,Zmluva"), dohodli nasledovne:

Zmluvné strany sa podl'a článku 2
elektronických komunikačných služieb,
stanovených Zm]uvou:

bod 1 a nasl. Zmluvy dohodli na tomto rozsahu a výške zliav z cien
ktoré bude spoločnost' Orange poskytovat' Učastníkovi za podmienok

2

3

Druhy a rozsah zliav
Zl'ava sa poskytuje

na
(predmet zl'avy)

Výška
zl'avy
u o/o

začiatok účinnosti
poskytovania zl'avy

Dížka obdobia
poskytovania zl'avy

Administratívny poplatok Jednorazový popIatok 99% Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Aktivačný poplatok Jednorazový popIatok 99% Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Zmena SN Jednorázový poplatok 99% Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

súhrnná faktúra Mesačný popIatok 990Á Najbližšie fa obdobie Doba platnostl zmluvy

Výmena SlM karty - všetky Jednorázový poplatok 99% Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Prevod SN Jednorázový poplatok 99oÁ Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

Najbližšie fa obdobie Doba platnosti zmluvy

CN Učastníka, pre ktoré budú poskytované Zl'avy, 0245568621

Táto Príloha č 1 k Zmluve nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami,
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto prílohy budú vykonané v súlade s článkom 6 Zmluvy. Táto príloha je
vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Ga|ante 0q L.r: a q

ZaO
Vero

Apha
na zá

nsko, a.s 
,

SoVa
renská spoločnost' Sládkovičovo, spol.

stupca
s r.o.
František Ruman
Konatel'el, s. r. o,

plnej moci
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