
Dohoda o prevode telefónneho čísla 
uzavretá medzi nasledovnými stranami 

Dátum: 13.12.2021 

Poskytovatel' elektronických komunikačných služieb Orange Slovensko, a. s. 
so sídlem 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 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 
(ďalej len "Poskytovatel"') 

Odstupujúci účastník: 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Záhradnícke a rekreačné služby 

Adresa Banská Bystrica, Švermova 45, 97 401 
... 

Rodné číslo / IČO alebo IČ DPH / DIČ 00183075 

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby PhDr. Ivan Šabo 

Číslo OP / pasu podpisujúcej osoby 

Telefónne číslo 0903025232 

Číslo SIM karty  

Účastnicke čislo  

Pristupujúci účastník: 

Priezvisko a meno I Obchodné meno Demjan Ladislav 

Adresa Banská Bystrica 

Rodné číslo / IČO alebo IČ DPH / DIČ  

Číslo OP / pasu podpisujúcej osoby  

Číslo zmluvy A18639233 

1. Odstupujúci účastník sa týmto podmienečne dohodci s Poskytovatel'om na ukončení platnosti Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej bola Odstupujúcemu účastníkovi pridelená vyššieuve
dená SIM karta a telefónne číslo (ďalej len "Zmluva") v rozsahu, v ktorom sa Zmluva týka SIM karty
a telefónneho čísla uvedených v záhlaví tejto Dohody o prevode telefónneho čísla (ďalej len "Dohoda").
Platnost' Zmluvy v rozsahu, v ktorom sa ukončuje, zanikne v deň prevodu, ktorý je dohodnutý v bode 11
tejto Dohody (ďalej len "Deň prevodu"). Ukončenie platnosti Zmluvy však nastane len za podmienky, že sa
najneskór ku Dňu prevodu uskutočnia aj ostatné právne úkony, ktoré spolu tvoria prevod telefónneho čísla
(odkladacia podmienka). Prevodom telefónneho čísla (ďalej len "Prevod") sa rozumie súbor úkonov,
výsledkem kterých bude taký právny stav, že zanikne platnost' Zmluvy vo vyššieuvedenom rozsahu a záro
veň nadobudne platnost' a účinnost' nová zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorej stranami budú
Poskytovatel' a Pristupujúci účastník (ďalej len "Nová zmluva"), a ktorej predmetom bude poskytovanie
elektronických komunikačných služieb Pristupujúcemu účastníkovi prostredníctvom SIM karty s prideleným
vyššieuvedeným telefónnym čislom, obdobných tým, aké boli poskytované Odstupujúcemu účastníkovi,
pokial' ich v tom čase Poskytovatel' ponúka spotrebitel'om (alebo pokial' sa strany Novej Zmluvy nedohodnú
inak), inak podl'a dohody Poskytovatel'a a Pristupujúceho účastníka. V prípade, ak sa Prevod neuskuteční
ku Dňu prevodu, táto Dohoda sa považuje za neplatnú a neúčinnú v dósledku čoho platnost' Zmluvy pokra
čuje ďalej bez zmeny.

2. Odstupujúci účastník sa zavazuje:
a) uhradit' ku Dňu prevodu všetky poplatky za služby Poskytovatel'a, ktoré sa viažu na vyššieuvedenú SIM

kartu a telefónne číslo, ako aj ostatné dlhy súvisiace so Zmluvou Gej zanikajúcou časťou), ktoré je
povinný uhradit' v zmysle Zmluvy, s výnimkou prípadov podl'a tejto Dohody;
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