PO
ŽIADOSŤ
o prístup do Hlasovej virtuálnej privátnej siete Orange, a. s.
Žiadateľ:
Názov organizácie: ...................................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................................................
Tel. kontakt (pre kuriéra): ................................................................................. IČO: .............................................
DIČ: ......................................................................... DIČ DPH: ................................................................................
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Údaje na zverejnenie :
Meno a priezvisko užívateľa: ........................................................................... Funkcia: ........................................
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je zákazníkom spoločnosti ORANGE Slovensko,a. s.,
využívajúcim jeho službu: Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS) na základe rámcovej Zmluvy o poskytovaní elektronickej
komunikačnej služby uzavretej medzi ECAV a Orange Slovensko, a. s., a jej dodatkov.
Žiadateľ žiada o vstup do tejto Hlasovej virtuálnej privátnej siete, a to v programe:
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LA1 , LA3 , LA4 , VPN SR
Žiadateľ akceptuje aktuálnu dobu viazanosti prislúchajúcu v čase uzatvárania zmluvy
zvolenému typu paušálu a typu mobilného telefónu.
Žiadateľ sa oboznámil s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z uzavretej rámcovej Zmluvy o poskytovaní
elektronickej komunikačnej služby HVPS, uzavretej medzi ECAV a Orange, a. s., a jej dodatkov (hlavne s obsahom paušálu,
s cenou, so zmluvnými pokutami) a z Interných pravidiel pre vstup do HVPS a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu rešpektovať a
dodržiavať.
Žiadateľ súhlasí, že náklady spojené s využívaním HVPS ECAV na Slovensku budú mesačne prefakturovávané
a zaväzuje sa do 14 dní vykonať úhradu.
ECAV na Slovensku sa zaväzuje zasielať výpis volaní spolu s výzvou na zaplatenie. ECAV je oprávnená zamedziť
užívateľovi používanie HVPS ECAV na Slovensku, ak sa úhrada nebude vykonávať ani po opakovanej výzve na úhradu.
Žiadateľ súhlasí, že ako užívateľ služieb HVPS, bude jeho meno, funkcia a pridelené telefónne číslo HVPS
zverejnené a sprístupnené pre ostatných užívateľov HVPS.
Žiadateľ sa zaväzuje, že po rozviazaní pracovného alebo iného obdobného pomeru, oznámi túto skutočnosť GBÚ
ECAV a akceptuje, že prístup užívateľa k službám HVPS bude zrušený. Zároveň sa zaväzuje, pokiaľ nevypršala viazanosť, že
vráti mobilný telefón GBÚ ECAV respektíve navrhne ho prideliť inému užívateľovi. Žiadateľ sa zaväzuje, že prípadné náklady
spojené s nevyužívaním HVPS bude až do doby ukončenia viazanosti uhrádzať ECAV.
Na základe zverejnenej aktuálnej ponuky žiadateľ žiada tento typ mobilného zariadenia (bližšie informácie
o aktuálnej ponuke telefónov dostanete na GBÚ ECAV):

.

Typ zariadenia

V .......................................................... dňa ..................................... Podpis žiadateľa ..........................................................
Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
-

dáva žiadateľovi súhlas so vstupom do HVPS ECAV na Slovensku
poskytuje žiadateľovi aktuálne podmienky a cenník aktuálnych služieb a programov

-

prideľuje žiadateľovi telefónne číslo 0918 828

V Bratislave dňa ..............................

.

za GBÚ ECAV na Slovensku ....................................

Dvojmo: 1x pre žiadateľa
1x pre ECAV na Slovensku
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Vyplniť len v prípade, ak žiadateľ nie je súčasne aj užívateľom. Zmluvným partnerom je vždy žiadateľ
Krížikom vyznačte zvolený program HVPS; LA1 – neobmedzené volania v rámci HVPS, LA3 – neobmedzené volania v rámci HVPS, siete
Orange Slovensko a pevnej linky spoločnosti Telekom, LA4 – neobmedzené volania v rámci všetkých sietí v SR, VPN SR – neobmedzené
volania v rámci všetkých sietí v SR, neobmedzené SMS/MMS v SR a neobmedzený 4G internet v mobile.(pre bližšie informácie o službách a
programoch kontaktujte GBÚ ECAV na Slovensku)
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