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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A0995940
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0908313375; Ident. kód dodatku: 6501429

ID predajcu ID392DSP04

Orange Slovensko, a. s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, DIČ 2020310578 IČDPH SK202031578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej !en "Podnik") a

r r

ÚčastnÍk Učastník - Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov; Obec Poproč

Trvalý pobytíSÍdlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popísné číslo, PSČ, pošta);
Poproô, Školská 2, 04424, Poproô

ČísloOP/Pas: PlatnosťOP/Pas: Rodné ôíslo/lČO: 00324639

IČ DPH/DIČ: štátne občianstvo: SR

Zastúpený: Číslo OP/cest. pasu, preuk. Platnosť OP/cest. pasu, Rodné äíslo:
povol. na pobyt: preuk. povol. na pobyt:Jaidovský ätefan Ing.

(rfalej len "Účastnlk")

(pod skratkou "P na pobyť sa ruzumie Povolenie na pobyt cudzinca)

nazákladevzájomnejdohodyuzatvárajú tento dodatok k ät- zmjuve ° P?skyt^va,nÍ verejnych služieb (rfalej len "Dodatok"; c'rt. zmluva p poskytovaní verejných služieb, ku ktorej se
S^^^f^ ^'.^ďfi^i5^.a^J i?^ "^ilľ^?"JI_^.^^ľSV^ÚÍl,9?_^^.k^?Y.?ri, e^ia.^?deného n^'^y Íe^ ?°d?te4-a ^ie? ^^^
sluzieba inŕchslužiebpo3l<^ovanýchnazäkladBZ^
odkazujB, výslovne dohodnuté. (Podnik a Úéastník sa spolóäne ďálej oiznaéujú ako "strany")

Cf.1. PredmefamtohtoDodatkuje
1.1 ?^^^t^^^^Lí?^ľc^^.?ľ^a^u"^e^?^^n-e"n^^2?,.?^u^^^bo.-baJl^^

^Ä^^ ^^ ^^&=^^.ľ^n^^er^(^ľtotónten^ŕvtom^^
.^^"n^s^^S^^^?n^e^HUJ^e^lfrre^tľ^J^^^..^^^

zostáva nezmenený opnati stavu pred podpisom Ďodatku, pokiaF priamov texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nieje uvedenéinak)

1)Základ

nÍ ÍS,!^^??ÍllLĽ19ls^!^ ^^^Sä"frt?^it"e"í?fl?.nl^LČÍ<SS,^ ľ^d.e^^.^hlay-!,!?-h.to-D?d-a.tí(ŕ,re^p:.rta ?^ SIM. l??e pod"Iku, ktorá poŕas platností tohto
EÄ ;^KÄa^d&vodu stra^'krádeže. ^ a ^) S'M kartu podn]k" ^^n^a Mik. ^.feí^n^'je-uvBdenéV^ ^Dodatku (cfalej len "SIM karta").

1.2 fI??S?ľr^-n-(!-^^Jii....?^??'?^-^l-eJ-Ien 'M7") (zm!uvr>éstranY sa dohodli, že pokiaFje v kolónke "Výrobné 6i'slo Mr uvedené " ", tento údaj sa nebucfe+++-H-

uvädzaťaže predmetkúpyteda MTjejasne ajednaznaine uräený svojim typom)

2TypMl hokla C2

3)Výrobné číslo MŤ(ÍMÉÍJ F4647053832Í58

Účastníkovi z majetku Podniku so zFavou zjeho spotrebitetsksj ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zfavy zjeto spotrsbHefskaJ ceny) s DPH (cfalej' tiež "Kúpna cena")
4)liOOEUR

Úíastňft síTzaväzuje zaplaUf prvú ŕasf KúpňeJ-ceny s'DPffvovýSks (cfalej ako 'Pnä Casť Kúpnej ceny")

6)>> n
^nť^ľ^^'f

bez zbytoéného odkladu po uzitvorenl tohto Dodatku^ r~

Zmluvné strany sa dohodli, že zvyšnú časť Kúpnej ceny s DPH vo výéke (ďalej ako "ZvySnä 6asť Kúpnej ce^iy") Obecným-i POPRQÔ
/

B
1

^^^ŕ^ľ^ŕ^ľ
^-n

EÍ-t.i.í;-R
zaptatí Uéastiík v splätkäch ňäslidovna

^-7' P-^3počet splátok:
Podacla Cíalo: *l

7) "-(J;< i!js!j;;,;ŕ f^
^ľ^p^p^f^p

(-T-^^^

výSha splätky vrátane DPH
vn^a: ^' y^ťh^^u^ /.1

8
If H4

/
Pokiaf Je v kolónkach 5 až 8 uvedené .+4+4+--na-0&s&ifki-ia nevzfahujú ustanovenia Dodatku o splátkach v ČL 3 a Úŕastnlk Je povinný zaplatit celú Kúpnu cenu
naraz.

??JÍnÍ.k ?LÍ?-^??T^??-^^?-rri. l!??ti<;Í°?.n^-&^e^rsl^?:ce,na,MT bľ zf^vy ,z JehosP°tfebiterskeJ ceny s DPH, za ktoró Podnik MT zo svojho majgtku
predáva, pokiaf sa so záujemcom o kúpu MT netlohodne na podmienkach uvedených v toŕnto Dodatku, Je

0034686758

Dodatok k zmluve o pripojení - čfslo zmluvy: A0995940 Číslo ú&astníka (vypfňa Orange Slovensko, a.s.)
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65,00 EUR

ÚCastnlk si je vedomý, ís MTJa-mu predävaný za^KúpHu-^nu uvgdenú ^vySšie v tomto bode tenz^toho dflvodLi, že sa zaviazal užfvať služby poskytované mu
prostrednfctvom SIM kartyyzmysteustanavenítoŕito Dotíatku pp dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku.

1.3 dohoda st-än o tom, ža v rámci asobitnej ponukovej akcie Podniltu

w)
Akciové mobiiné telefóny pre doterajifch iákazníkov

poskytne (resp. neposkytne yitf nižSie)PodnikpĎastnikoviajď3läÍByýhody s v prípäde,~SÍ Podnik GetorfäläievýhodyUSastnílcovi poskytne tiez dohixla o právach
povinnostíach strän spojenych s poskytnutfm týchto výhod. Podrobnejšíä úprava präv a povinnostf strán spojenych s poskytnutím ďaléfch výriod sú uvsdené v dokumente

11)
Bonusy ponuky "akviziínä ponuka" zo dňa 01.02.2013

ktofÝaRo'PŕÍÍohä ô. 1 tohta Dodatku ivoŕfjeho neoddelitefnú súčasf. Vprfpäďe, žejevpredchäds'ajúceJvetBuvedenä kojónka vyplnená symbolom"+++++" strany sa
dohodli? ie Podnik neposkytne Úŕastníkciv; v rámcitejto osobitnsj ponukovej akcie žiadneďalSie výhody a zäroveň, že súŕastou Dodathu nieje PnlohaS. 1 s obsahom
podfa tohto bodu. Strany sä dohodli, že súčasťou Prilohy ô. 1 mäze byt aj úprava iných práv a povinností stnän vrátane práv a povinnostl upravsných v tale Dodatku.

1.4 dohoda strän a
a) aktivácil služby

12
H ."

"^^^^^^^P^F

b) odeaktiváciislužby
13)

>1 11'+++++

c) o vofbe zvýhodneného čísla
14

4++++

d) o äktÍvácilMesačnéhópredpÍatnéhovovýšl<e

1S)
11,00 EUR

e) o poskylnutľzvýhodnenia (pokiarjenasledujúcaltplónkavyplnená symboiom "+++++" Úŕastník nezíska žiadne vs zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú
podmiénené uvedením krúčo\fých slov resp stovných spojení stanovených v pn'slušných ustanoveniach Pfítohy Dodatku, priňom právo ňa ostatné zvýhodnenia takoufo
podmienkou nepodmienenó nie je týmta dotknuté)

- 16)
BBnefitlOOMB na3 a20DMB naBmesiacov

1.5 ä-^?.s-t?.ľ:??i-ť^?t^ll.J.e.-?^i^n/.-u.h.I?l;í.i^.o51!ľ.i^^^t°-k-^a al(tiváci,u sj^ kafty resp' administrati'vny poplatok za vykonanie neyyhnutných zmien v systémoch
Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bóde 1.2 tohto čtänku zá cenu so zFavou (ďalej Ien"Poplatok*) vo'výSke sDPH

1 ")8,00 EUR

Čl.2. Práya a povinnosti Podniku a Úíastnfka
7^W^ŕn^^^^l?n^It^^i^ňä^ufJS^^^^kS^^^^^tJ,^tJ"^,^ i3-,^o?^t?^^^^e_^e^?J.ľ^2.1

zaptatíťKúpnu^aPoplatokna^kladefaktúryvystoven^PodnJkomvle^
^doh_odlijia_splá^JK^nej^ny^splátkac^^Vp^ade,_zePodnikotoÚ
to.tov°slnapre-ciajnom.m[este'na ktorom s podnlkom úŕast"fk "zatvorítento Dodatok, a to v'o farme'preddav^ toplatF;al(-iazmluvnéstrany nedohodÍ nas'plá^nf
Kúpnej ceny v splátkach.

2.2 .^^^^n^^SATt^^^^ir^nľ^^?^í?^^?is^^^e,^^^^Í.-^^B,?^ii^! Ítói^.\^.-n?-?i^.^
^^l?enln^^ľSln}^,ľ3u^L^^L^^d^^ml^Ä^o^a."PLS"m^^
Pokia^"aSIMtartea|rtivované^už^(sl^a)uV6den6vp^menea)Úôas^
bLanaopak (tJ-ak má na SIM karte aktivovanú službu resP' aktwované 8)užbyuvederlév pí6mene b) tohto bodu. "^Je P°v.""Í pí"iťsvoj-zá7äzokpaďrapfsmBnaa)
tohto taodu).

*

a^ S^?"'kL.^-2^??UJ?;^?.^P.?!^.d^.?.k.l1^?.ut3?.?a.c.^t?!?íl-ka.rt?-aktiv<:lvan^ účastnfcky p''o9ľam woyv, počas doby viazanosti ako je táto stanavené v bode 2.3 tohto
?l^^.L?ľ^^^^^v?rt^.slM karte taky Ú6astnícky Program (resp. taký variänt úeastntokeho ptagramu), u ktorého je výäkamesačnéhopopíatku(sDPH)
stanovená prinajmenšom nasumu

, 18)0,00 EUR alebo u?astnlcky program typu VPN

^ra^^^fS^n^^Mw^^^^^^^^l^^^^^ai^^l^^^,^^i^^^í^^^^^'^^^^^?^^^Í?..?^
SS=Ä^="S.SÄ= Ä^ď=>,S^  ^ -d=M-.HBhuM:kÍ;nM'-^'ľ^č[1??-fo-F)I?ľľ;^^.s^hJ>_ú^?trlÍ?Íth?"?5^-r1?^-^[ľl.?-niz?l^^lt°-.SUI?a- Yko!6nke; p.ot!i a!iey tolónke uvedenýlen kcinkrétny úĎastnícky pTogram
a'eJróv'a ro.úfaJtnrc^ch.proa"ramova'eboJyLatetovlac^povútestníc^chp^.ramov.bszsumyLiútest^ z

iKedenýchú&stníc^chp^ramova^ebouŕas^te^prog^m^vedenéh^
ľ^ťlJI^,^!!l^nT,nS^ľÍ^l^e/^ŽLť!^4^n,UJ^^^J)?-g?T^,.^l^ln^ä.p^^^^
poplatkuuveden^ ďe^ejtovete(prip^m-tohtDzäv^kuM^
pravnejskutoinost^posl^e Podn^}. .^^Pc)m^me,zäva*u Úfastn^ ^odra-predchádzajucej _vety sa 'nepovažufe pripad _teď ^ka~me^6ného'"popiatku
^?^h^^SJ^^J^n^J^^k^ ^.^^L^ ^"Ú^T^
^;,P^SS^^SKI ^^ťSf^^TÄ.^ď^ASUi^
^^^^l^ls^^u^SAL^Ci^^l^^^.kl^^^.ú^[^^.^te^J-^lk0-^
stanovená ni^ja vý ka mesaiíného poplatku toho istého úiastnickeho pitigramu (napr. z dôvodu mnozsteynych z!iay a pod.). Alrtivdcia účastníckeho prografnuipodfá
prvejvety tohtobodu na SIM karte alebo aspoňžiadosťo aktiväciu takéhoto úCastnícheho programu na SIM karte (v 61'. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inoufomiou'na to
stanovenou Podnlkom}^aJeho^näslednäskutoCnäaktiváciajepodmienkou platnostitohtoDodaytuateda aj podmienkou navznik nácoku na kúpu Mfzakúpnucenu.

b) Úfaistniksazaväzu]e,zevpn'padB,akbudematnaSIMl(arteaktÍYovanýu astnícl(yprogfam WOW, budemať počas tíoby vtazanosti akojetáto stanovenävbode
-2^_l^l?t°^^l.^.n^',^!?iy?Í'fÍ'ú.-.n^.?IM.ŕa^-^a^-^'!l-tÍ'^^u,.v?i^ky aktíYovaného Mesačného predplatného úĎastníckeho pragramu WOW, ballkov kategtírie Hekonečné
TOjania^alíka Nekoneiné sprävy. väefcych Standardných^allkóv službyNekoreený intemet vmobile, doplnkových bal'iko; služby Nekoneänýinte^
Zákaínfcka zóna, Balfk OrangeChat Záloha teteftinu a Ty y mobile, služby Zdieranie dät, doplnkových služieb Domäce ceny medzinárodnych hovorov Európa,
Domáreceny medzinárodnych hovoroySyet, NehoneOné medzinärpdné hpvory Eunipa, Nekoneéné medzinárDdné hovory Svet, Moja Európa, MĎj svet, Data Éurópa,
Data svet^ BznisBa J31us. Ná_hradny ^eflsn' pfsd"ostr'á_starostiiyosr aleĎo'Exkluzívna starostlivosť, u ktorej výška súŕtu mesačných poplatícov (vrätane ĎPH") za
tieto balfky, doplnkové služby a za Mssačné predplatné (vrätane DPH) Je rovná alebo vyšíia ako

19
9,99 EUR

0034686758

Dodatok k zmtuve o pripojenf - číslo zmluvy: A0995940 Číslo účastnfka (vypfňa Orange Slovensko, a.s.
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Povinnosť Úŕastníka podfatphtopfsmsnajesplnanáajvprípadeižel<ombináciaslužieb,zktorej5a räta súfet mesačných poplatkov podFa predchádzajúcej vety
nebude poizostá\fať zô všetkých balfkov, služieb alebo iných plnení vymenovaných v predctiädzajúcej vete. Pri plnenízáväzku poďa tohta bodu sa berie do úvahy
výška mesainých papjatkov za MesaCné predplatné, balíky resp. doplnkové služby pred uplatnBním ziiav, ktoré muna základe akejkoFvek prävnej skutoônosti poskytne
Podnik s výnimkou prFpadu, ak na základe ustanoveni totito Dodalku alebo inéhó prävneho dokumentu získal 100% zfavu z mesačného poplatku za niektoré plnenie
uvBdené vprrój vete tohto písmena (vfedysa pripočíta nula). Ustanovenia druhej vety písmsna a) tohto bodu platia primerane aj pre prävne vzťahy podFa tohto
pismena, pokiaí v tomto pfsmena nie je uvedené inak.

2.3 Účastnfk ss zaväzuje? že po dobu

20)
24

mesiacov odo ciňáuzávreti a tohto-Dodatku (cfalej tlež "doba viáza nostl")
a) zpbvä vzmluvnomvzfahus PodnikompodfaZmluvyvznBnitohtoDodatku akoúŕastník Služieb poskytovanýchmu Podnikom proďredníctvom SIM karty a ze po celú

túto dobu bude bez premŠBnia tieto Služby využfváť, a to ysúlade s)eho ^väzkam) a zároveň neuskutočnfziaden taký úkon, tíorjf by smeroval k ukonŕeniu alebo
účelom Morého bymalo byfuitonCenie p!athosti Zmluyy a/alebo Dodatku pred uplynutimdobyviazariostj(bezohradunashutoäné piávne následky uvedeného úkonu);
zapomSenie tejto povinnosti sa nepovaíuje odstúpsnia odzmluvyzdfivodovstanovenýchzäkonom č. 351/20117.3.. vplatnom znsní;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky,_3l8boo dotesnú deaktiyádu S\M karty,(pokiar mutakáto.povinnosť nevyplýva zo Zmlwy,pričom y takom pripade Je povinný bez
zbytoSnáho adkladu pokraŕovaťv užEvanľSluíJebprosb'ednítívommejSIMkarty, ktorä nahradívypojenú resp. deaktívovanú SIM kartu);

c) sa nedopustf takého konania, alebo, nedá svqjím konaním žiaden taký ppdnet a ani neumožní také konanie, na zäklade ktoréha by Podnikuvzniklo präyo odstllpiťod
Zm!uvy alebo prävo vypovedaC Zmluvu z dôyodovnesplnenla alebo pGruä.enia povinnosti zo strany Účastnfka, ku ktopŕm sa zsvlazal v tomto Dodatku a/alebovZmluve,
aleóo na základe ktoróho by bol Podnik oprävnaný mu v dobe viazanosti doŕasne obmBdzrt' alebo premšiť poskytovanie Služieb;

d) bude maf na S!M karte alctivpvaný taky účastnfcky program (resp. taký variant úŕastníckeho prDgrannu} alabo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) Livedených
služisb (resp. iných produktov}, že nedôjde k porušeniu záväzku Účastníha uvedeného v bode 2.2 tohto Ďlánku;

e) bude vfias a riaäne 'uhrädzar cenu za Služby a iné syoje peňazné závazky voii Podniku a súčasne bude vias a riadne uhrádzať Podniku iné piatby, ktoró je povinný
plattf Podniku, a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku, aväak Úŕastník je povinný ich uhradiť Poctniku alebo prostredníctvam Podniku tretei
osobe.

2.4 V prípade telefónnych čfsel, ktoré boli v rämci prenositefnosti Císla prenesené k Podniku od iného podniku (tíalej ten "prenesené ifsla") sa do doby viazanosti
nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným iíslom, čize doba, po fctorú S!M karta nebude v däsledku eäte
nedokonäenáho prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak zaäne plynúť až pivou aktiväciou SIM karty po ukonäení pfenosu Sísla. V prípade, ak Účastník Lizatvoril
tentoDodatokyŕämcirežtmuzóstejkovéhopredaja.sadodobyviazanostlnezapoĎítayapr^chsedempracoivnŕchdninasledujúcichponadobudnuttglatnostiDodatku;
doba viazanosti takzačne plynúťaz po uplynijtí síedmitíi pracovných dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. Vtýchto pnpadoch je vSak Úéastnfk povinný
plniť si povinnosti uvedené v čt. 2.3 a), c) a s) po celú dobu pred zaŕatím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynub'a doby viazanosti),
ako aj po celú dobu ulazanosti.

2,5 Účastník si je vedonny, že MT je mu predá\fanýza Kúpnu cenu uyedenú v il. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorajvýška sa ravná rozdielu medzi spotrebiterskou (trhovou)cenou
MT a v zmysls lohto Dodatku poskytnutou zTavou zo spotrebiterskej ceny, len 2 toho dävodu, ža sa Účastník zaviazal užľvať služby poskytavané mu prostrednrdvom
SIM kartyyzmysle ustanovenítohto Dodatku po dobu dohodnutí v tomto Dpdalku, piičom nedodržanietohto záväzku (konkrétna záväzkov uvedených v Clénku 2 v
bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhFadom na yý5kuzfavy zo spotrebitsFskej ceny MT. ako aj na prípadný obsahfrílohy i. 1 Dodatku (pokiarje súčssťou Doďatku taitáto
prfloha), by sp&sobilo, 'žePodniku vznikla äkoda-(minimä[ne v mzsahu zFavy zo spotrebiteŕskej'ceny MT). V nadväznosti na'ustanovBnia predGhádzaJúcej vety sa
Strany dohodll, že Úôastník je povinný Podniku uhradiť nižSte v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutú v prípade porušenia nižšie v tomto bóde uvedenych povinnosti'
nastedovne:

a) ak Úôastník po6as^doby vlazancstí uyedenejv 61,2 bode 2,3 DodatkupomSE svoju povínnosťvčas^ riadne uhradif cenu za Sluäby alebo povinnosť uhradiť včas a
riadne mý svoj peňazny záväzok voäi Padnikui a^Bbo povinnosf uhradif yías a nadne Podniku inú platou, ittoró je povinný platif Podniltu (a to aj v prfpade, ak sa
nejedná o peňažný zäväzok vo6t Podniku, ayäak ÚĎastník je ppvjnný ho uhfadiť Podniku alebo prostredníctvom Poäniku), alebo

b) alcúéastníkpoŕasdobyviazanastíuvedenej vôlänku2 boda 2.3 Dodatku poruSísvoju povinnoEiťzolrjfatvzmluvnomvzfahusPodnikom podfaZmluvyvznenÍtohta
B^?tŕu_a_-^_c^!.ú,do. -u_^i^a.rl?i^^ž.íľ?^-ef-.P^ľ.5?ni^-?,l!Jž.b!Í,pľ>stľ nl(*i°?" SIMkarty aletio Úŕastníkporušfsvoju povinnost neuskutoémt žiádny taký úkon
tíori by smeroyal k ukonĎemu alebo úĎelom ŕtoräho by mata byť ukončenie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred upl'ynutím doby viazanosti (bez ohfadu na to, Či
skutoine dôjda k ukoníeníuDodatkj alebo Zmluvy),
JB Účastnfk povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výäke

21)
64,00 EUR

.Z^SU'^.?0!?!J?^T^'^^.-^.^' f?-^?L.^^???LU^1.eí? .^?oč??L-<:fot!^ vlazanosfí odu?Eitóho okamihu postupne znlžuje plafl toto ustanovenEe pre zmluvnú pokutu,
vil^škej^QJe.tóto-^n°venápreobdob'.e?redD.mhou^sfoudoby^^nos^p^stevujero2d'eimedab^roum
zravyzíeto,spotrebiterskeJ  nys DPH(uve[ianou v č'ánku}b^ 1.2" kolánkeoznaíenéj Ôfelof. 9} a Kúpnou ceno. tj;kúpnou 'oenous bpH:-^-ktom Podni'k
predal MT Účastnikovi, (uvedenouyčlänku 1 bode l^vkolónkeoznačenej ŕíslom4}.
^^ ^ fiľ^^i^róu^ľi?a^to7^^^'i^i^^n^^^^ľ. ^^^^^tŕ^Íľ;^^ ^^^^i'^^.^^^'^  °^^ÍT.f^prävo^eJ?odmi&nenéÄ8n;m ZÍadnBtoukDnum^trany P°dniku(napr. odstópenim od Zmluvy alebo p^iením Íiobmedzení^ poskyto.ania sÍ^Bb7prfp^
porušenia poyinnosti podFa bodu 2.3 prsmena c) tohto Ďlänku).

2.6 R^5^^s^[^fa^Tit^^ŕ^^ri^^i^^sJi^'^i^hia^^^lľ^^^^J^h^a^^,al^^^^J-ľ?J^n^ľ^^J1^^
^l,M^^fô^^^^k^^Td^iu^l^^^^, °,s^?^nia;^lbď^^
^,ľ^^^.^-?-^v^^^?-s?--Tŕí?-^?F^Ln^?b?ľiJJ-e,^stn!l?Jehi?.ľov"r10?? ^Platffpodmku za .uto d°bu Tnu Sluäab, pokiar mutáto povinnosf v
^mysle Zmluvy vznikne;^ ani poyinnostj plniť svoje^väzky dohodnuté v pfsmenách a) a c) bodu 2.3 tohto eiánku:

2,7 ???.?lllle-?tÍ^Ln-n-:í-s;B!.n^ifL^it??ŕ^1°j? i??y-ln^ -s^.^rl ?re leho^p^3'^,z? Z71ll?y atohto Ptída.tku' "ajma (i) predať Úŕastníkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a
prevjesťnaÚ^st^kavlastníctopräTOkMTaodo^daťmuhoapredpo-ld^^^
cenui vsulade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovafÚĎastníkovÍ Služby podta Zmluvy a tohto Dodatku.

2.8 ^nľt^^nfÍ^i^ŕBT^lľ^M^^ll'^u^^^ró^l'^^lo^'^^^^Pl^^'rľf^^!^^^
!?^^^^Äá?]^5ť.^^Ä^ffiäÍSÄM5 'Ää STCS
ä^^^iL^^B^i?í^iL^E^in^^^í^^i^^Xŕn^^dfi^i^^i^kJ^?^J^^^J'ríF^^"J!.^^
^8nemusí)Ú6astmkysúv^osjisoSIMka^upoaadäťo^
^TJ ?Ä^?^v^?Í?J:^J'u?i,!^OJ^CiLSJiižb^^álLr^-nÍ^etó_n- ,Y.ľ'?ä.de_^iku'-9?d^u ° NT Pod[a P.nfBJve^ t(?-hta. ^odLI bude-maťtóto"s)tLitoCnosťv
zävjstosti od okolností uvede^h vjednoUivych písmenäch tahto-bod. ^ näsledok vznik nicktorého . prävnych Ä-uvedenychv-nasledov-n^h-plsmenáchtohto
Ďodu:

a^ .^.^^?i^ľŕj>^i'-^S^S,?!s-m^a-.dLa^o5Íit?hí?^^?-9-^^í!?-^na.^k)a^PO?^UO.NJMkúpi!^n^y^tel^k?^^^^
^SS'^IÍ^ P^^ lN,Ln^u//i° S ^SŕLCI1 ^U^Sh^S&h^^^^^^^
E^??.ti^i^T ??il^^L?:b^-^^rl?s^t:^^LrSlLľ^?í.ú-^l^-s,^i^_^ä^-ľ_e^č,r'^ľ10 P?ÍÍ?tku.z? .s.lLJŽf)u ^.áŕ?ra?n?t?l?fän_ap9?tu mesaeňých poplatítov.ktoré
ľi?L^S-ú^e-^s?-?^^?^L^f)^ľ-O^Ti^?^lť^Ji0^. ^b^^!^ľ° p,odí5..todaŕu,O.^T'a.^ktí°fá.v..des[^^^^

b) ^ i=ia ^&ä^Ä^  aikď,stoďs.^N^!-,nrókM-^^ímto^ .'""""*?"?zanademeasúŕasneptóiadalonovuaktíváciu^luzbyNähradnýte]efônvsw ^^^
s!imebo aktivädish^b^Nähradnýtefefónvktoréhozáhlavíjéuv^enétďefó^
^^S^^J^hsľ^^^hi^n^i'ľ^^'i^it^l^^^l^n^ä^,^^u^.aii^ŕ^^^^fl^l^^..Í^^"^:,^i^?ľľ:.^Í^ z

^n^il^'^^.k^n^^L^-i^!^^^Í^P^^^^^b^^?^^JI-^tu"h-T^ľJ^LSI^t^^
??i.^Í(ia^J??,?at!tlÍ,Í ^ľ'.!P?.?)T^Í!ISJ^-^i-r?B-'?n!lt,-e- POÍn>???t uhrad'tzostävaiúce nevyiúStované mesainé poplatky zaslužbu Náhradny telefón,lrtoi-é boí na
^^.^a^ ^Sý^?.iť-d^?n^ e?-v5d^/v.^?,^^
telekon'iunikaSnéhozanadeniazacenusozfavou, ktoré muvyplývalozjeho ustanovBnŕ).

c) Ak sa nejednáo prípad padfa pismena d) alebo e) tohto bodu á ÚĎastnFkpredzánikoni Dodatku o NT nezal<úpil na základe Dodatku o NT koncové telakomunikačné
^l^ŕ'ľ8-^!5.1^8.?!^9-^';?^-3!.'?. ??'Í?>ctivíc.il^l-u^,:ť-,ŕjáhradn^ t,ele^in y suvisiosti soSIM kartou a nepodpfsal nový Dodatok k Zmluvg o poskytovanf verejných
!l.l?í81;>_?-91cti^?il-?lu^^.^^-d-ny-t?l?Í^:v.ktc!rého,z?VÍJe u'fedené. telefánna čislo SIM harty, Účastnikovi zánikomplatnostiDodatkuoNTnevznÍkneprävona
?-í?^'i.^<Í^_ľf??51? ?^r_^-písm^a_y.!?)_t1ÍQ.?-od-,^a,n.i munevzniknePOV'nnosťuhr'adlťzostáyaJúcenevyúôtoivanémesaäné poplatky za službu Náhradný telefón,
!<t-orŕ-t>?L^-^icLa?e.J?o_d.^t^_o_^T-^ -i.1n.^-u-hradir [iokoncaP°vodnĎ v Dodatku p NT dohorinutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tÍM právo na kupu
koncoYéhote!ekomuniHaĎného^riadeni_aza^nu so zfavou.trtoré mu vyplývaio zjeho ustanoveni-}'.

d^ ^l?.y.-?l<?ľi^^i:^IY^!i!l-?-^tk^J?-.r\a-^ll^-k^r?e ?kt[y°-yan^.^ky ľsa?^í?sty pr°9ram'ktorého súSasfou je služba Náhradný telefán a Účastnik požiadal o aktiváciu
tekéhoútestníckeho^ramuldoróhosúĎasro^jesfu^Nähradnytelatónatentoufastn^
^^k?,rľ_.p-l?t,n?.s!i_Pi<?laľu-.?..!IJ.^-n?Y^.ikn^,FI^Y°.n.a,ZJ?vu;.91ľ1. ,prípa^ fi°<ľa .pí.!?men?,_b^ to.t1t°-b?du'...am ^lu "svznikne povinnosť uhradif zostávajúoe
nevyuŕtované mesaôné poplatkyza službu Náhradný telefón, ktoré bolna'základe Dodatku o NT povinny uhradif do konca póvodnev'DodathuoNŤctohodnutaJdQby
viazanosti,

e^ ??.ľ.-?k?.ľLÍ1^^is:?ľ^?-P^??t>t^.le^ ?.!.^l^-rte ?!(t[y?^nJt^aKŕ. a?tr".clíy,?rog-'?m'. kto.réhp súSasfou je služba Nähradny telefón a Úŕastník požiadal o airtiväciu
takóho ufiastníckeho progcamu ktorého súéasfou nie je sluzbaNähradný tetefón, a tento uSastníclcy pro^rám mu bude aj skirtpäne naSIM karte aktivovany a Úeastmk
predzänikom DodatkuoNTnBzakúpľnazákladeDodatkuoNTkoncovételBkom iľiasbiíkovjzänikomplatnostjDodatkuoNTnevznikneprävona
zíavu, ako v prípade podfa písmena b) tohto bodu. ani mu nevznikne povinnosf uhradif zostávajúce nevyúCtované mesačné poplatky za siužbu Náhradný teletón,

0034686758

Dodatok k zmluve o pripojení - číslo zmluvy: A0995940 Čísio účastníka (vypíňa Orange Slovensko, a.s.
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ktoró bol na základe Dodatku o NT povinný yhradfť do Itonca pävodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazaností.
2.9 V pripade porušenia nietíorej z povinnosti" ÚSastníka uysdenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto člänkú odlišnaj od povinností tfvadených v písmenách a) a b) bodu 2.5 tohto

článku (najmä ale nislen nedodrzanieiáväzku Lfverieného v bode 2.2 tohto ďánku, zneuzitie Služieb, poruäenie povinnosti podfa bodu 2.3 pfsmena c) tohto iitänku)
počas doby viazanosti alsbo v období medzi okamihom uzavretia Dodatku a začiatkom plynutía doby viazanosli, je Úôastnfk povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu
vo výôke róvnajúcej sa výäka zmluvnej pokuty podFa badu 2.5 tohto ôlänku.

2.10 Identifikačný kód suvisiaceho dodatku:

22
n n

"^^^^^^^^^F

Äk je v kolánke namiesto identifikaäného kódu súvisiaoeho dodatku uv&dený symtioi"+++++", nsvzfahujki sa na ÚĎastnika žiadne ustanovenia Dodatluj ani jeho priloh
týkajúce sa súvisiaoehq dodatku,

2.11 Ŕeféreróné Síslo - Pauäál pre biízlceho:

23
II H+^-++-+

Ak JB v katónkénamiestb Refereneného iifslä-Päuääl pre blfžksho uvedený symbol"+++++", navzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh
týkájúce sa Paušálu pre blízkeho.

2.12 Referenčné iíslo - Odpomč Orange:

- 24)
#MGM_BENEFIT_SN#

Aŕjev kolónke namiesto ReferanCnébo Sfsta- ÔdponICOransBuvedsný symbol"+++++", nevzfahujú sa na Úŕastníka podmianky ponuky OdpomC Orange.

ĎI. 3. Sptátky Zyyínej časti Kúpnej ceny
3.1 TeritoĎlänokSsanaÚ&stníkavzťahujBlenvprípads, ak súlmlúnl<y5 až6 yei 1.2 tohtoDodatkuvyplnenéinakakosymbolom'' ++++.).

3.2 Stranysa dohodli, že Úeastnlk je povinnŕ hadne a yčas zaplatiť ZvySnú éasf Kúpnej cenyvmesačnŕchsplätkachivzmysle ustanovenl tohto Dodatku. Zvyäná ŕasť
Kúpnej ceny JB mzdetená do poŕtu splátok uvedených v kolónke 7v ď. 1.2 tohto Dodatku, priôom yýškajednotlivých splätok je uyedená v kolónke 8 v äl. 1,2 tohto
Dadatku. Pódnik bude úŕtovafjednotlivémesaĎnésplätky Účastníkovi vofaktúrach za Služby, ktorévystävuje po skonŕení Itaždého celého zúStovacieho obdobia,
priiiom prvú splátku Podnik vyučtuje yofaktúre_za Služby za prvé celé zúétovacie obdobie po nadobudnutí úälňnosti Dodatku, ÚeastniKJe povinný platiť jednotlivé
splátky v lehote SPIatn,Qsti' fctorá ie 2vä ša totožná so splatnosťou ceny Sluzieb. Strany sa dohodli, ze nezaplatenie ktorejkofvek splátky Žv^nej Ďasti Kúpnej ceny
ÚíastnDtom riadné avčassa povážujeza podstatné porušenie zmluvných podmienok s prävom Podniltuo.i. preruäiť alebo obmedzit poskytovanie Šlužieb.

3.3 Podnik má právo zapoiílaf zaplatenézálohy. trvalé zábezpelqr^zábezpeky na cenu za poskytnuté Služby. preddavXy na požadovanó Služby alebo prepiatky Účastnfka
bsz cfalšieho právneho ukonu protiyäetkym nezaplatenym pohradávkam Podniku vrätane tŕch. Itíoré eäte nie sú splatné alebo ktoré sú užpremlčané, a to mQmentom,
kedy sa pohFadävky ^äjomnB stretli. Podnik mä prävo väetky na jeho úŕet Účastníkom poskytniAé úhrady alebo ich zvyšok a pripadné preplatky na nich zúŕtovať vždy
najskôr na najstadSíu faktúru? a to v fomto poradl:

a) Na cenu Služjeb posftytnutých v predchédzajúcich zúítoyacích obdpbiach, s úhradou ktorých je Úôastnfk v omeäkanf, na cenu zmluvných pokiit a sankfiných
poplatkovspojenýchsdoat<enimupomi8n^(sankčnýpoplatokzadoruiienie upomlenky má charakter zmluvnej pokuty, na 6om sa zmluvné stranydohodli, priiomjej
vyäka je sfanovenä Podnikom, s 6ím ÚĎastnik súhlasí);
b) Na úhradu úrokov z omeškania, aka aj na úhradú äkody vzniknutej poruäenim niektorej z povinnosti Úôastníka vyplývajúcsj zo Zmluvy alebo platných prävnych
predpisov;
-L^i-JS,n^-i.l?%.i!^?e-b^ ??J?Íl^l^l^<ľ?Í^LI^O.r^r1lku.??!s,Ll??-sŕl1Eav;JiI'áy? (a to aJ " pn'pade. aksplatnosf Inýtíi služiebje stanovená na ten istý deň ako
splatnosť ceny Služieb, na úhradu ktorej boli uhrady poskytnuté Účastníkom určené);
d) Na cenu Služieb, na úhratíu ktorých boli urôené;
e)Voči ostatnym ^pohradäYkam^spoloĎnosti s výnimkou pohFadávok uvedenŕch v písmene f);
Sn^v^^ fl^?ni^^ä^Ji^^-i^tp^ll^^.tó it^f^^h^^^^lf ^^JnA5^^*^ ľf ^'Í^^Í?^^l?ľľ^^^°präwenýUeastntoim "ajeho učet poskytnutéúhradyalabo ich zvyäok aprípáďné preptatky na nich zuĎtovaf na oenu splätok vždy v poslednom'rade.az'po zúétovanf
úhrad nacenu položiek uvBdených vpismenách a)aže).

}Íz^^^ľ.Í^.T^'-^ íl??-!^^'5??-rľ?-ú^^?^^J^n^,.s.í^y,<Í°^cidI! ?m,? Dodatkom''tljto dohodu nieje možné meniťjednostrannŕm prejavom vôle Úéastníka. a
ŕ-.?n.i.?JTr1?lJ-.ne^o^!15"Je.?-nost.r?nnáho,uf<iel?lsl ^ls?1Jka;,'?-a.úhr?dulttorého?lthuie.p-latba POsl<yt"utäPi>d"ikLtur6sná.

3.4 ^.T!í'^:é^t^fK..^^°-ŕl!ľl.l^?^l^^^a-PJ^?ľ.^ ?!Yšľi_?!?JLKÚ?^?L^ny,s'a siáv^1. spjalnou'a teda Podnfk Je oprävnený žiadať o zaplatenie celej nezaplatenej časti
ZvySnej časti Kúpnaj oeny a Úŕastník je povinný ceJú nezaplatenú ŕasť Zvyänej Ďasti Kúpnej oeny zaplatíť v pňpadocti ak:

^^^^^S^^^l^^^.^^^í^^^^^^^^ís^^l^^^^^^^^^^^i^^^^í^^^^^^^omt^^^^a^^a'^Paa^^í
častiZvyänej časti Kúpnej'oeny, aleboviný.neskorSíctáLinn, určený v uvedenom upoizomení; aíebo
?;l.^!?^íľ^e.if^t^^^r^.r!!ľi^-.^t?s.??d^^-aké^?^<?^ll.dfl^^u (naPr- odstúpenlm otíIneho ktorouko^ek zmluvnou stranou); v takom prípade sa stäva celá
nezaplatenáčasrZvyänej^stiKupnejcenysplatnouato ku dňu zänikuplalnosti a uôinnosti Dcdatku; aletu
^atFil?d^"Íi^it^ín^o^!lSSua^ltínl^^n^L^ä^^l^^^l^,[lT. ^^t^T^,^^".^^L'IÍ"^?-S^Íi^?-n.'!?-^ŠLIľJr!^_<^?S,ÚP^ni l °d zm;uvy a tohto
SSÍäMS^ďÄťSSSSÄKSSM^slsSEÄS;takom prípade sa
stáva celá nezaplatsnä ĎasťZvySnej časti Kúpnej ceny splatnou momentom, kedy Podniku vínikne právo'na zmÍtivnúpokutu'v'zmysie'tohto'aodatk'L;.

3,5 ^;i,o^^^ľi?.^%^^ľ^8^^^ľ^v^2.T?-.9-?,(!aJ!lun.s;?^S.I_lľné_?<:naľvÍl,o!1,°d1' ."^ tom,'.že nezaPlatená Zvyänä časť Kúpnej ceny sa nastáva splatnou pri
^. Dodatku.zdĎvodL'-.ak.odneh.o31ebaod.zmluyy úeastn;k odstúp" vzmysie Občianskehozäkpnníka2rdĎvodu-vaďy'~naTradanomM~Ť:

3.6 S^^S^S^S^;ZS^^^^"ä^ ďST.^"^'5 ':^?"Í-S<"-S =?1 S, Ä= S^"' ,^;Íto,Ä;i-:!..fi,n'* ^"t^-^:^"^""?T?^S<5
=ää2Ä,a,a,^ú%> =lÄ"á,is^bÄn-Ä'-'^-?°a^^^">?^ne^platenej^st^^ne^äastiKúpneiceny.vtekompripadernomentom^
^??^te-inu-.í^s^?^neJ^ŕl?!i..l?IP- ^.l^!,nY',p ?a.ctlo1í?n(vyšky.sFl.láÍ°ltaic!1c^lkovéh?.P?ŕfu-

3.7 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n^^^^^^'^^^^^^^^w^^^^^z^^^^p^^ ^^^
Podniku, ôi zachová celkavy počet splétok a ich vyšku tak, ako to bolo pävodne dohodnuté v Dodathu.

3.8 ^aí^^vfnknJ^^li^W^át^^u^^l^^I^iini^a^^up^^r^^ ^'?^^.lu^Sr?fÍt^"^^ľ^TLeA.^^^^,n^f^n^^.?'.?^,[á.tl^^!neJ časti KúpneJ oenya vprrpade.' ak účastník splnf'tento'svoj peňažnýrivazokpredspíatrŕsťou'zmiuvnejpokuty^b^^h'o
to povinnosti zmiuvnú pokutu ^platŕť.

tu. Závereŕné ustanovenia
4.1 n^^l^if^yJ'sa^^^ek?ieňli?mfi.^^af1t^^?ifn^?^äflÍO?Í ^ÍilÍku\/ ^?nrÍrl^ <Ílň> ^^u<s^?°?iSÍS?^L!ehr!?^[?,^ÍC?^^SÍfi^. ?oai^?ÍTlc^.-ľ.]^.1?-0:^ j^^ľ?.ík^d^^zmlura"ku:^reiM^tyárate^to_D^atok^epla?ä'v.pnpade^.vs^islM^

^[^^L^^^a^,^^^o^,^6ho,^^\Keú?^naúe^^ m,sazvam^^o^s^n^^^^^
S2K V^SS^^^,.' S="^MJ.^:.ríw-''". S íMSsaÍ's&^m:'^^^^^^ ^^^^v^^^^^^3 ^-^^p ^^
Dod^u.^o^pM^p^p^de.jkjepredmetomP^chád^jucehoj^
^,t?Aon1,?^íŕl??e^o^!ä-^,.p.f??chád?'aJľd,do.da^?!( Platnýa POPn ňomje platnyajDodatok

4.2 ?il?ľ:^^ŕ!??Í.^.f>^d-n^ČT?-?^??Í-;^la.fľ?-^T" ?.s dohodňutom mieste Úôastníkovi, ktorýie povinný splnenie tejto povinnostt potvrtliť svojim podpisom (resp.
podpisom oprävnenej osoby konajúcej za Účastníka).

4.3 Dotíatoknadobudrt8platnosťauč[nnosťvdefl,yttoromho podpíäu ope jôho strany, ak sastranyďalej nedohodli na odloženf úôinnosti niefctorých ustanovení. Ak k
I^?_ ^ŕr?aíli^-tr!.<Bä-J??^?iilY<??Í^.tľl^n1i-,[??datkÍI;^J?d^-^^.I.nadob..plac?sť? ÚĎmnofr Y deň'vtíorom ho PodpfSBOprävnenŕzästupcalP'odnikuazpo
úč^"k-ľ.rentoDodato^uzatróranadobulJf^a t° na.d°b" viazar,ostí uvedenO vôl,2 Dodatku.V p^ade p.nese^JTsei;akoaJ^^k-ú^fnÍk
L^tvonl^atokvrämci^imuzäsJďkovéhopredaja^Dodatoku^tvä^definovanej osobitne pre tietoPríPadyv61- _2,D^d^tku;.Y prfpadeprenesených čísel je azdo momentu aktiväcie SIM karty odložená úfiinnosť tých ustanovenl Dodatku,
Snhri^^ann^n^ni^m^1 ^^ľ^^L^lh^^S ^^^.Lt^,LZ,T^^^dmS^
^--^l_1T^I_?ál?.t^-ľ^ľ?l-'i?^i^-?^.s!.-^lYŕÍ?- ^.CSJa^-^u?-ľ n?Y^nia Poda,tk.u' ktol"éäPecifikLIJÚosobítnézyÝhodnenTa posicytované ÚČastnÍkovi.najmä
;=íS^S^^ÄUII ^^,Äl:sm2=tís^-M^S° -"^i5
^nadobudnutíapl^nostiDodatkueirrim^d6jsfk^sunumomenhjMĎ^tkupos)q^^?^i^?;^?.ní-^J<..-<?!ŕ^?ľ-^ľ^n?^^Y.?LÍP^^^_-9?-.SJ??< LJZatv?ril,t8nto Dodatok v rámci rezin-iu zásielkového predaia, nBoddeltternoúsúĎasťouDodatkusúaj
podmienky zásidkoyého predaja a Úeastník' podpisom Dodatltu vyjadmj'e s nimi súhlas.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli? že okamihom nadobudnutía platnosti Ďodafku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokJaF täto nebola uzavrelá na dobu uräitú, vo
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predchérizajúcej yety platf účastnlk za Sprävy odoslané na úSastnícke Sislo, ktoré je v poradi dv8stoPEIfdesíatym l:'ľ?'1?,al^bo.c^aišl(T?.U^Ínfck^.iíls1^" v
sprístupnených tslefónnych siefach slovenských operätorov v Slovenskej repuUiha, na ktoré v danom zúätovacom období účastni\ z konkrétnej SIM karty s
aktivovaným Salíkom odoslalSprévij.

e) Strany sa dohodli, že Podnik je oprävnený menif ustanovenia tohto bodu a} až d) aj Inak ako písomnou fomnou, a ta zverejnením zmien ustanovení v Cenníku.

Koäice.dňa 01.02.2013 Koäice, dna01.02.2013

ÚSastnÍk: Za Orange Slovensko, a.s.:
Obec Popfoč

/
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