
Obec Poproč
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Sp. zn.: Š-300/2016

Záp is v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode mformácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
1.4.2016 na webovom sídle obce Poproč:

dodatok k zmluve sp. zn.: Š-300/2016

uzatvorenú dňa 31.3.2016

úcinnú od dňa: 2.4.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,4424Poproč
V

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 08 Bratislava

predmet zmluvy:

dodatok zmluve o poskytovanÍ verejných služieb paušál Panter Pro 45 +
mobihiý telefón

VPoproči, däa 1.4.2016 Obec POPROC
S S(2L1SäľoJ?ro.čúsekObecnéhoúmTu

Skolskä2,q^24Pop^č
/

/

Eva Bejdíová

zamestnanec obce pdverený zverejňovaním



Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
v

CÍsto zmluvy: A0627335 ID predajcu; ID392DSP04
s

l.LUSJ.JJL^ŕ

Dátum:31.3.2016
Ident. kód dodatku: 9088599 JA^" ^^ ŕ

ŕ

t

SIM karta s prideleným tel. číslom: 0907950728
^'óôC/?^

2g^&-3f0578,
Orange Slovensko, a. s.
so síďom Metodova 8, 821 08 Bratislava. IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78^ ,2^°iF>y 'í.

zapísaná v Obchodnom registrí Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, viožka ČI&Ŕ 1142?ä
(ďalej len "Podnik"

a

r_

Účastník (Osoba: právnická / fýzická podnikateľ/fyzická nepodnikater): Právnická osoba
Meno, príezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Obec Poproé

Trvalý pobyt / Sídio / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo. PSČ, pošía):
Poproč, Školská 2, 04424, Poproč
ČísloaplatnosťOP/pasu: Štátneobčianstvo:

SR

RodnéčísÍo/ICO: IČDPH/DIČ:V

00324639

Zastúpený: .
Jaklovský Stefan Ing.
Rodné číslo: Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

/

(ďalej ten "Očastník") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na zákiade vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len
"Dodatok"; cit. zmiuva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako
"Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania
elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prípadne
iné osobitné podmien^ využívania Sluzieb, ak súv Dodatku resp dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje,
výslovne dohodnuté. (Podnik a Úcastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany")

v

Cl. 1. Predmetom tohto Dodatkuje

1.1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky
program (pokiaľje v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezme-
nený; uvedenie predmetného symbotu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný
danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku. pokiaľ priamo v texte vzťahu-
júcom sa kdanej kolónke nieje uvedené inak)

1)Panter Pro 45 s osobitnym roam. balikom
f

na SIM karte Podníku registrovanej na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto
Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu
straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Účastníka, ktorej telefónne číslo je
uvedené v záhlavi tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta").

1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "MT') (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľje v kofónke
'Výrobné číslo MT" uvedené "+++++". tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne
a jednoznačne určený svojim typom)

2)TypMT Samsung GalaxyAS bfack
3}Výrobné číslo MT (IMEI) 359469061297937
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Účastníkovi 2 majetku Podniku so zľavou zjeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy
zjeho spotrebiteľskej ceny) s DPH (ďatej tiež "Kúpna cena")

4)
1.00EUR

Úcastník si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiteľská) cena MT bez zľavy 2 jeho spotrebiteľ.
skej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokiaľ sa so záujemcom o kúpu MT
nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatku, je

5)
345,00 EUR

Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode ten z toho
dôvodu, že sa zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SJM karty v zmysle ustanovení
tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku.

1.3 dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
6)

Akciové mobiiné tefefóny pre doterajších zákazníkov
'l"

l^^^^^^.^t.^^^.^'i^^jí^^i^^^^nY^.Í^Í^^^Tiíi^^^Íl^f^Q^^^J^^^^L^ ^'^!^!^i^^!^^^^ ^hr^iľ^l^^^^i^^i ^^^^i^i^^^?
cľalŠÍe výhody Účastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojenych s poskytnu-
tím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinnostf strán spojených s poskytnutfm ďafších výhod sú
uvedené v dokumente

7)
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 26. 03.2014

kt^.ako^p-ríio,h^^ilt^h_t?_Pj)f!?^^?LJe^.ľ^e^ÍTli!?^!Í^^^^^
vete uvedená kolónka vyplnená symboiom +++++strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Učastníkovi
v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne rfalšie výhody a zároveň, že súcasfou Dodatku ^nie je
Príloha č. 1 s obsahom podľa tohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou Prílohy Č. 1 môže byť aj úprava
iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o

a) aktivácii služby
8}

"+++++"

b) o deaktivácif služby
3)

"+++++"

c) o voľbe zvýhodneného čísia (resp viacerých zvýhodnených čísel),^k sa Strany dohodli na aktivacii
fôn^s^?^LUŽÍľť^^^?č^^ll/T^I,?S^br^ĽéJ?10^1^/^tl2;rarľ^
ŤČ (podľa Ích definície v Cenníku služieb), ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej služby
Nekonečnovrodine

10)
"+++++"

d) o aktivácii Mesačného predplatného vo výške
11)

+++++
f

e) o poskytnuti zvýhodnenia (pokiaľ je nasledujuca kolónka vyplnena symbolom "+++++" ^Učastník
nezískažiadne zo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kľúčo-
vých slov resp. slovných spojení stanovených v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodaíku, pričom
právo na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nieje týmto dotknuté)

12)
"+++++"

1.5 dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu StM karty resp. admini-

^^ív^^^t^^^o^^^^y^^y^^nji^^s^é^^^^k^s^^a^h^^^^^n^
"Poplatok") vo výške s DPH

13)
8,00 EUR

rv

01. 2. Präva a povinnosti Podniku a Učastníka

2.1 ÚcastníkjepovinnýzaplatifPodnikukupnucenuMTvo^skeuvede^
y?_^š.^?_ ^^?^^ 'J ^?ŕJ"5"..^^t^ľ.i?ť?^'ľry;^i?I^Iiť^^
túry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry. ak sa
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^

zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach. V pripade. že Podnik o to Účastnika
požiada, je tento povinný zaplatiť celu Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predaj-
nom mieste. na ktorom s Podnikom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to pfati,
ak sa zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

/

2.2 Strany sa dohodli, že Učastník Je povinný počas doby viazaností, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto
článku, mať na SfM karte aktivované a užívať služby (resp. službu) definované v ustanoveniach písmen
a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podľa písmen a) a b) tohto bodu majú povahu alternatívnych povin-
ností teda plati, že pokiaľ sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v písmene a) Úcastník nie
je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa písmena b) a naopak (tj. ak má na
SIM karte akíivovanú službu resp. aktívované služby uvedené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný
plníť svoj záväzok podľa písmena a) tohto bodu).

/

a) Učastník sa zaväzuje, že v prípade, ak nebude mať na SIM karte aktívovaný niektorýz účastnfckych
programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, počas doby viazaností, ako je táto
stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIM karte taký účastnícky program (resp.
taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného popiatku (s DPH) stanovená

t TT

pnnajmensom na sumu
14)45,00 EUR

(v prípade, že je v kotónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníc-
keho programu, Očastník neporuši svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program
resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto
článku ani v prípade, že výska mesačného poplatku uvedeného účastníckeho programu bude nižšia
ako suma uvedená v kolónke; pokiaľje v kolónke uvedený ten konkrétny účastnfcky program alebo
viacero účastníckych programov alebo typ alebo viac typovučastníckych programov bez sumy, Účast-
níkje povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených účastnfckych programov afebo
účastnícky program uvedeného typu, a to bez ohľadu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda že
počas tejto doby nebude mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastníckeho prog-
ramu na) účastnícky program s nižším mesačným popfatkom, akoje výška mesačného poplatku uve-
dená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku po
upiatnení zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účast-
níckeho programu podľa prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu také-
hoto účasíníckeho programu na SIM karte (v Čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanove-
nou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj
podmienkou na vzník nároku na kúpu MTza kúpnu cenu.
/

b) Očastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych
programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, bude mať počas dobyviazanosti, ako
je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombinádu aktivovaného
účastníckeho programu, aktivovaného Mesačného predplatného a dopfnkových sfužieb Nekonečné
volanía na vybrané tel. číslo v sieti Orange, NekoneČno v rodine, Poistenie faktúr, Nekonečné SMS,
Správy do všetkých sietí SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za všetky standardné bafíky
služby Nekonečný internet v mobile, za doplnkové balíky sluzby Nekonečný internet v mobile Balík
Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Orange knižnica, mesačného poplatku za doplnkové služby TV
v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa,
Moja Európa+, Môj Svet, Môj Svet+ Náhradný tefefon, Európa dáta, Svet dáta. Prichádzajúce hovory
v EU, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, služby Zrýchlenie prenosu dát a Zdieľam
svoje dáta, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy.
siužby, balíky, doplnkové služby a za Mesačné predplatné (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

15)45,00 EUR
r

Povinnosť UčastnÍka podľa tohto písmena je splnená aj v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej sa
ráta súčet mesačných poplatkov podľa predchádzajúcej vety, nebude pozostávať zo všetkých baiíkov,
siužieb alebo íných plnení vymenovaných v predchádzajúcej vete. Pri plnení záväzku podľa tohto
bodu sa berie do úvahy výška mesačných poplatkov za'Mesačné predplatné, účastnícke programy,
služby balíky resp. doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej
skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu piatia primerane aj pre
právne vzťahy podľa tohto písmena, pokiaľ v tomto písmene nie Je uvedené inak. Aktívácia kombi-
nácie služieb podľa prvej vety tohto písmena na SÍM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto

Čísloúčastnfka: 0034686758 3/11 A0627335
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f

účastníckeho programu na SIM karte (v čl 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to síanovenou
Podnikom) a jeho'následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj pod-
mienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

2.3 ÚčastnÍk sa zaväzuje, že po dobu
16)

24

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tíež "doba viazaností"

a) zotryá v zmjuvnomvzťahus podľl<?^_P^ac?iľ*iu^,v^^l^?,^^^,a^^^JJ^Ínítl^'lu?^
poskytovanych mu PodnikomprostredníctvomSIMkartypoicsltítuto^
Sluzby vyuzívať a to v súlade's Íe^o_^vazka_mLa^ar^w,ň^edo/ru^^o^n^u^poy^ďl ,^^ln^?,
zmiuvy alebo iny_úkon.'_ktoreho_uceiom. ^ UJlo"n^n^;fT^^^^I^^?^U^^^I^lÍtÍT^S^
viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmiuvy z dôvodov stanovenych
zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znenf alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy
iným platným právnym predpisom:

b) nePožiada OW°)e^ie,2 Prevadz^ylaje,boj)doca^nú_deakti^
n Ln8^^1yvr:-L-z-ľ!!ľ?í-?^Z! T"^k2TAPiT^?ei/^^O^ÍGIZÍe.z<^l^in^ľr.o<Í(Í^^^^T0^^
v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM
kartu);

c) sa nedopustí tekého konan'a^ale^o^n.fdásv^',m jk^n.^nLr!I^Ía^1/Sa^LP??ľ^Lt^rľ>-^lľ^^í2^t'
konanie,' na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluv/ alebo právo vypovedat
Zmluvu z dôvodov nespinenia alebo porušenía povínností zo strany Očastníka, ku ktorým sa zaviazal
v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bot Podnik oprávnený mu v dobe
viazanosti dočasne obmedziť aiebo premšiť poskytovanie Služieb;

d) bude mat' na SIM, karte aktivovany,taj<y,u^n^k^fro9r^^sp,-^ak^ ^'^^ÍT^^I^1'0^
ra^^.al?b_o-Ía^-^orľi?i.^!?ui'Yx?SÍTi^'^^!?ľ^!it^ ľkli^d^Iiyt(?háu^ierÍ,?8sp'írlych produktov^že
nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

e) bude vcas a nadne uhradzať^e^u.,za.s!uz,by^a íľt^?íe^?ľ^ľ^tÍVI'S^^?ičLp^dFii^u^flSS^
budeyčasariadneuhrádza^Podniku^eplatb^ktorejepovinnyplatit^P^
sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku, avšak ÚčastnÍk je povinný Ích uhradiť Podniku alebo
prostredníctvom Podniku tretej osobe.

2'4 y=i?ríPďiT:tÍ?oľ^?^J!?l';Ítio,I"t ?ľ11^ rl^!ľÍ ^rLonslt^n^L^^ff^n^^é^ ^^^lijrl^lit értil^^ťi
niku (ďaleJJen "PrenRs^né,c?sl^f^d^dobyviazan?stiJ^e,^0?^
.P^^Í^t/..^^^ n^^l^Í^Í^^^>?r^L^^^ ^Íc^^lÍ^^^l^^r^!^^^7^^;+^^^7íS^1^^1*^1^^7^^^1 I^l^'^í^^
v dôsledku este nedokoncenehoprenosu císla aktlyr1a-,d^a'VJa^anos^Jta^ ^č+^enp^?^a^ ?6r^Lí ?cS^
ciou SIM karty po ukončent prenosu čísla. V prípade, ak Úcastník uzatvoril tento Dodatok y rámci režimu
predaja nadiaľku'sad_odoby.via,zancÍstl n^50^1^8, f^?^; 1il ^í{ ^il^,1^^ ^ ^^^,^^'r ^^
^^Dodafcu.^o^vH^ai^t^tekzacn^F^u^azpo^p^nu^^d^aste^u^
po celú dobu pred začatím viazanosti (odo dna nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia
doby viazanosti). ako aj po celú dobu viazanosti.

2.5 ÚČastník si je vedomý, žeMTjemu predávaný za Kúpnu cenu uyedenú vČI. 1 bode ^.2 Dodatku ktorej
yYŠ^J?.r"Lr^L:^l'^?Í^o^ltT^^A?SY ^2 ^^^rlíl?^^^
tou zľavou zo spotrebíteľskej ceny, len ztoho dôvodu, ze sa Účastník zaviazal užÍYaťslužby poskytované
m^ ?fo^^^?ľ ^L^k^A^^,z,^^l^/IJ^t^^?^l^t?.^Í^tŕ^^^
^-^.^'^^^^^l^^ ^^^f+^l^^^n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^!j^Í^^^^I^^^^^*^^i^^^^^^^^^
(pokiaľje súčasťou Dodatku takáto pnloha), by spôsobilo ž^podmku_vzni^l^^od.a_írninlmálne^_roz
sahu zľavy zo SPOtl'ebiteFskelce^yMP; ^na^^^\^J^a^^^JÍ^^^^e^^, f,8^^^
dohodli, že Úcastníkje povinný Podniku uhradiť nižšie vtomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade
pomšenia nižšle v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a} ak^?ast.nŕ-^?^!"dQ?yá^no^^v^T^L^;^^T^o3<,^^nSoo^iír^än^^^^

a riadne uhradiť cenu za Stužby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažny záväzok voči
PodnikualebopovinnosťuhradiťvcasanadnePodn^ku^mupja^
aj v prípade, ak sa nejedná o peňažnyzáväzok voči Podniku, avšak Ocastníkje povinný ho uhradif
Podniku alebo prostredníctvom Podniku),
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alebo
/

b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v clánku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť
zotrvať v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmtuvy v znení tohto Dodatku a po cetú dobu viaza-

f

nosti užfvať bez prerušenía Služby prostredníctvom SIM karty alebo OčastnÍk poruší svoju povinnosť
nedomčiť Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie plat-
nosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy
z dôvodov stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v piatnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie
od zmluvystanovených iným platným právnym predpisom),
/

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
17)

344,00 EUR

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa výška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti postupne znižuje,
platí toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, vjej výške. ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca
doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebiteľskou) cenou MT bez
zľavy zjeho spotrebiteľskej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podník predal
MTÚčastníkovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanove-
niach tohto bodu vo svojej výške platnej pre pn/ý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začíatku
textu v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu), je nižšia, ako šesťnasobok sumy, uvedenej v článku 2
v bode 22 písm. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne y prípade, že OčastnÍk poruší svoju zmluvnú povin-
nosť podľa písmena a) alebo b) tohto bodu, voči UčastnÍkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuíy vo

/

výške rovnajúcej sa šesťnásobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Učast-
ník je túto zmluvnú pokutu Podniku povinný zaplatiť, pričom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluv-
nej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu. V prípade, Že (i) Podniku vznikne právo na
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (if) v kolónke tvoriacej súčasť tohto
bodu je stanovené, že výška zmluvnej pokuty sa bude postupne podľa pravidiel uvedených v texte obsia-
hnutom v kolónke znižovať v závisiosti od toho koľko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto
Dodatku do okamihu pomšenia zmluvnej povínnosti, platí, že výška zmiuvnej pokuty, ako je táto
stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znižovať v závislosti od toho koľko celých mesiacov uplynulo
od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej' povinnosti, a to podľa rovnakých pravidiel,
ako sú pravidlá stanovené pre znížovanie výšky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej
súčasťtohtobodu.

/

Právo na zmluvnú pokutu podFa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti OčastnÍka,
/

a to v okamihu porušenia povinnosti Očastníkom, pričom toto právo nieje podmienené vykonaním žiad-
neho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskyto-
vania Služieb v prípade porušenia povinnosti podfa bodu 2.3 písmena c) tohto článku).

2.6 Účastník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo
z dôvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridetenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedze-
niu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Zmluvy, že doba po ktorú nebude z tychto dôvodov
používať tieto Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Očastníka jeho
povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaľ mu táto povinnosť v zmysle Zmiuvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2.7 podnikje povlnnyspjnitlsivsetky SVOJ?.po^inn5sí,ktorép.reneho.vyplyyalJÚ :f'?.zrl?lu.vy a.toľ?.POdatkul
najmä (i) predať Účastníkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previesť na Účastníka vlastnícke právo
k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Ľlcastník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku

/

na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať Účastníkovi Služby podľa Zmluvy
a tohto Dodatku.

t

2.8 V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku ÚčastnÍk v súvislosti so SIM kartou aktivovanú
službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmiuve o poskytovaní verejných služieb o aktivá-
cii služby Náhradný teiefón (aiebo Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivádi služby Náhradný telefón),
v záhiaví ktorého je uvedené to ísté telefónne číslo ako v záhlaví tohto Dodatku, (ďalej len "Dodatok o
NT"), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza kokamžitej deaktivácii siužby
Náhradný telefón aktivovanej a užívanej na zákfade Dodatku o NT zo SIM karty). V prípade zániku

'l"

Dodatku o NT podľa predchádzajúcej vety, môže (ale nemusí) Účastník v súvislosti so StM kartou
požíadať o novú aktivádu služby Náhradný teiefón, pričom v takom prípade je povinný uzavrieť nový
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón. V prípade zániku

v
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Dodatku o NT podľa pn/ej vety tohto bodu bude mať táto skutočnosť v závisfosti od okolností uvedených
v jednotlivých'písmenách tohto bodu za nástedok vznik niektorého z právnych síavov uvedených
v nasledovných písmenách tohto bodu:

/

a) Ak sa nejedná o prípad podľa pfsmena d) alebo e) tohto bodu a ĽlčastnEk už na základe Dodatku o NT
zakúpil koncové teiekomunikačné zariadenie, je povinný uhradiť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT
sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón
(vrátane DPH) do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj sumu rovnajúcej sa
súčinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu mesačných poptatkov, ktore
mal v sú'lade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podľa Dodatku o NT,
avšak ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosiaľ neuhradil).

/

b) Ak sa nejedná o prípad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a ÚČastník pred zánikom Dpdatku o NT
nezakúpÍI na základe Dodatku o NT koncové teiekomunikačné zariadeníe a súcasne požiadalo novu
aktiváciu služby Náhradný telefón v súvistosti so SIM kartou a podpisal príslušný nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii siužby Náhradny telefón, v ktorého záhlaví je
uvedené telefónne číslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého
súčasťou je služba Náhradný tetefón. a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na SIM karte
aktivovany, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zľavu z ceny Sfužieb vo výéke rovnajúcej sa
výške mesačných poplatkov, ktoré mu boii vyúčtované a ktoré uhradij y súvislosti s aktiyáciou a uživa-
ním služby Náhradný telefón na zákiade Dodatku o NT, pricom Učastníkovi nevznikne povinnost
uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradny telefón ktoré bol na
základe Dodatkú o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti
(zánikom Dodatku o NT zaniká tjež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu
so zľavou, ktoré mu vyplývalo zjeho ustanovení).

/

c) Ak sa nejedná o prípad podFa písmena d) alebo e) tohto bodu a Uôastník pred zánikom Dodatku o NT
nezakúpi'l na záktade Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasne nepožiada!
o novú akíiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní yerejných slyžieb o aktÍYácii sluzby Náhrcidný telefón v ktoreho záhlaví je
uvedené telefónne císlo SIM karty, Účastníkovi zánikom pfatnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT
povlnný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dphodnutej doby viazaností (zánikom Dodatku
6 NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zľavou, ktoré
mu vyplývalo z jeho ustanovení).

d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na, SIM karte aktiyovaný taky učastnícky program ktorého súčas-
f?-u-ŕ_slu'S^*>?át:tIaflin.ti.?l?^^i"líJ,č^iSlll pľ^Í?^? ,^^IÍi?Lt?ÍLL^Ííh^ ľ,?.a^?^^i/ľ^IS>m^
ktoreho súčasťou je sluzba Náhradný teiefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na
SIM karte aktivováný, ÚčastnÍko^ zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zľavu, ako
v prípade podľa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiťzostavajúcenevyúčto-
vane mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný
uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taky učastnícky program, ktorého súčas-
ťou je sluzba Náhradný telefón a Účastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu,
ktoreho súčasťou nie je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na
SIM karte aktivovanya Účastník predzánikom Dodatku o NT nezakúpil na zákiade Dodatku o NT
koncové tefekomunikačné zariadenie, Úcastníkovi zánikom piatnosti Dodatku o NT nevznikne právo
na zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu. ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostáva-
júce nevyúčtované mesačné poplatkyzaslužbuNahradnytelefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT
povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

2.9 V prípade porušenia niektorej z poyinnosti Úcastníka vyptyyajúcich z ustanovenf uyedených v bode 2.3
tohto" článku, ktoré sú vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastník
povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výske rovnajúcej sa vyške zmluynej pokuty dohodnutej
v bode'2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktorých Je spojený vznik práva Podniku voči Učast-
níkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podFa predchádzajúcej vety, sú:
a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevadzky, alebo o dočasnú

deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy pričom v takom prípade Je
povinný bez zbytočneho odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá
nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);
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t

b) Povinnosť Učastníka mať počas doby viazaností na SIM karte (ktorej telefónne čfslo Je uvedené
v záhlaví tohto Dodatku) aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastnfckeho prog-
ramu) afebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

*

c) Povinnosť Očastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konanja, na základe ktorého by
Podniku v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstú-
piť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmfuvu z dôvodov nesplnenía alebo porušenia povinnosti zo
strany ÚČastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

/

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa pocas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by
Podnik bol oprávnený v súlade s ustanoveniamí platných právnych predpisov a / alebo Zmiuvy Účast-
níkovi počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

r

e) Povinnosť Očastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na záktade ktorého
/

by v prípade, že by tak konal samotný Očastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo
/

právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Účastníka, ku
ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

ŕ

f) Povinnosť Ucastnika neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na záklacte ktorého
by bol Podnik v prípade, že by tak konal samotný UôastnÍk, oprávnený v dobe viazanosti dočasne
obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb.

/

ÚčastnÍk je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej
zmluvnej pokuty Zmfuvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v tehoíe
14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi.

2.10 Referenčné číslo - Paušál pre blízkeho:
18)"+++++"

Ak je v kolónke namiesto ReferenČného císta - Paušál pre blízkeho uvedený symbol " +++++II

nevzťahujú sa na CJčastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušáiu pre blíz-
keho.

'l"

2. 1 Strany sa dohodli ze Úcastnikje opráynený za podmienok uvedených y tomto bode aktivovať si počas
doby viazanosti službu Prestávka, ktorá spočíva v tom, že ÚČastník počas doby, počas ktorej je služba
Prestávka na StM karte aktivovaná, (ďalej v tomto bode tiež'"Doba poskytovania") nie je povinný plniť
svoju povinnosť mať na SiM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho
programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) uvedenych služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto Článku, pričom sa súčasne o Dobu
poskytovania predíži doba viazanostj dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka
nie sú_ dotknuté ostatné povinnosti Učastníka podľa tohto Dodatku ani podľa iných ustanovení Zmluvy
aiebo iných zmlúv stanovujúdch práva a povinnosti medzi Účastníkom a Podnikom. Doba poskytovanía
môže byť maximálne 6 celých zúčtovacích období a Úcastník si ju môže aktivovať len na celé zúčtovacie

r

obdobíe resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka môže CJčastník využívať aj viac krát
počas doby viazanostj, avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekročiť šesť cefých zúčtovacích období.
Počas Doby poskytovania môže byť na SIM karte aktivovaný akýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky
program, ktorého podmienky užívania sú v prípade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné akti-
vovať len v prípade, že na SIIVI karte bude aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych pau-
šálov Sova, Delfín, Kengura a Panter (ďalej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"), Stužbu Pre-
stávka možno na SIM karte aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie
obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minimálne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia
aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnikje oprávnený - nie však povinný - aktivovať službu
Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prípade, že
bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na S!M karte aktivovaný účastnícky program resp. kombinácia
služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu 2.2 tohto čtánku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM
kartu ten účastnícky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bofa na SIM karte aktivovaná v posled-
nom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia stužby Prestávka prebehne
k pn/ému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujuceho po doručení žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu
služby Prestávka. V prípade, že sa Podnik a Účastník vopred dohodnú na presnej dlžke Doby poskytova-
nia, služba Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu
Prestávka tiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využivania tejto služby počas doby viazanosti.

2.12 Referenčné číslo - Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
15)

+++++

1
Čísloúčastníka: 0034686758 7/11 A0627335

^
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3'14 A!?..s?.s?Tľ.Y-?:0^5lL'^ia_k^y^i:^!ľ^y, ľ^?^i^f^tľ^1 i^T+^íkK.^lil^J^<^T^ľl^o^rláhrľil?f^[!äliÍ
nymi p9istnymlpodmlenkaml 50i^t'te[ov ^!?^^uir?^^in?Í!^, ^b^;llTJ;l^t!?Tr^ Í5^?i/^ľÍ^?
sfátu, IČO 47 257 105 a IVletLÍfe Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
IČO: 47 257 091, ktoré sú dostupné na intemetovej stánke Podniku na www.orange.sk/poist6nie

/

a súhlasí s nimi. Zároveň Účastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné probiémy
(predovšetkým netrpím žiadnou chronickou chorobou alebo akoukoiyekinou chorobou ktorá môže yiesť
k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem lekársky zákrokalebo operádu, ktorá bymalaza
následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledLfjúcich dní a nepoberám starobný dôchodok,
^ľ.dras?^-?^°^nÍi? ?Í!?id. '.ľŕl^.oľ??^?Ô^Jl^l?^.TI^?i,^^h^
alebo príspevok podľa príslušných právnych predpisov poskytuje alebo y pnpade, že vysluhový docho-
dok alebo' výsluhový príspevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch
mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospita-
lizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som fyzická osoba nepodnikater,
prehlasujem že som zamestnaný u Jedneho zamestnávateľa na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinoyým
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacoy, alebo u dvoch zamestnáva-
ieľov za'tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo
yy^°.ve^ ^o"-^í^Le^T^:^ľi,v.e??:^L?^J^L^^^ľ^a^tT?^^iL?Jn^^>^
V'prípade,ze nespíňam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým
P/?_ ^yTj?Í^S p>o^^ ??iTd"n^fJl4!i:; 0^^ n^?[^ľSf^
teľov za tých istých pocfmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým^, že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad straty života z dôvodu choroby alebo úrazu, pre prípad Uplnej trvalej
invalidity z dôvodu choroby aiebo úrazu a pre prípad Úplnej dočasnej invalidity. Pripoistenie pre prípad
nedobrovoľnej straty zamestnania vznikne najskôr dňom kedy splním uvedené podmienky zamest-
nanosti.

3.15 ^p^l<^'^sj? ^ail^J^tÍ"Ot^t^?kldi^for^^'o^^mi.  12^dlelr"^yE"^P^J^,°a^;a^^Es^\^IR^IdJnl^lííroipy
pos'kytovatef roamingu (ďalej tiež "APR"), ktory so spoločnosťou Orange uzayrel zmluvu o verkoobchod-
homprístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluyy už zacalposkytovaťzákazníkomprístup
k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, ÚcastnÍk mal právo na poskytovanie
uvedených roamingových služiebtymtoAPR,ato prostrednictvomSiMkarty,ktorámu bola pridelená
??5l? Tsť/^u"i9:ra4.^e^i^^,^e!ľíAč^slÍÍl-,ftftS^J^Ií^k^J Í^dcäS?rli11^^,Y fInlľi^fv/^Í^S6k^^^!nJ
roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR") medzi ÚčastnÍkom a APR. Podmienkou je aktivoyana služba
Ro^r71J^-.SP.01^?^ ?^Í?"?a>iľltfl^^LS^^!!?,^P^?^n^a^rä^Í^lL ^r č?^l^Í ,??^S
spoločnosťou Orange prerusené poskytovanie služby Roaming na príslusnej SIM karte, Učastník uzavrel
S'APR zmiuvu o,ARy_s_úvislo^tis prísfLlinSil S!^"tT,rl^!jli^lSl^n?^','"^T-9^?l?í^^l%l?^y^ai!?^
mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR Účasbiík by bol
v pr^pade poď'a.p^e^ye^t^hto_b^uj?pr^vnf/ny^^^
pokiaľ sú splnené vyšsie uyedené podmienky. V prípade uzavretia ZmluvyAR medzi Urastníkom a APR
sa uskutoční prechod k APR do troch pracovnych dní nasledujúcich po uplynutí dna, počas ktoreho bola
uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Účastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spolocnosťou
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania) Zmluva AR bez ďalsieho zanikne. V prípade, že Učastník
preneďecislovsúws)ostisktorymmuposkytu^eAPRro^ingovesluz^^^
operátor nieje povinný podporovať roamingové služby poskytovane konkrétnym AP^R. Ucastnjk svojim
podpisom tohtozmluvnehod^kumentuvysbvnepotvr^^
hativneho poskyíovateľa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskyíované
altematívnymi poskytovateFmi roamingu.

Číslo účastníka: 0034686758 10 11 A0627335



3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastnfk súčasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo
osobitnej roamingovej tarjfy obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä
o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu informáciu o všetkych platných roamingovych
poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.

Košice,dňa31.3.2016

.-""
/.

Podpj^TpemRaučastníka Marek lák

spoločnos ňge Slovensko, a. s.
w
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PRILOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ
r V r

VEREJNYCH SLUZIEB - SÚHLASY

|lAm-ui-^ľ č. zmluvy: A0627335

Dátum:31.3.2016

uzatvorená medzi

pQskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb Orange SIovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8:821 08 Bratislava. IČO: 356 97 270, DfČ: 20 20~31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddieľ Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len "spoločnosť Orange Slovensko")

a

/

účastníkom (ďalej len "úcastník" alebo "Učastník"):
Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproč
/

Účastnícke číslo 0034686758
v

Adresa Skolská 2, Poproč, 04424, SR
V

Rodnéčíslo/ICO 00324639

IČDPH/DÍČ

Štatutárny zástupca / Splnomocnená v

Jaklovský Stefan Ing.osoba (Meno, priezvisko)
r

) V prípade ak UčastnÍk v Zmluve v časti Predmet zmluvy pre jednotíivé telefónne čísla súhlasil so zverejne-
ním svojich osobných údajov v telefónnom zozname, Učastník týmto urcuje, že v telefónnom zozname majú
byt' zverejnené jsho údaje v nasledovnom rozsahu:
13 Tefefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fýzickú osobu, atebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide otýzickú osobu podnikatera alebo právnickú osobu.
d Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide o fyzickú osobu podnikatera alebo právnickú osobu, adresa.

2) Ďalej Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v roz-
sahu: meno, priezvisko, titul, adresa, tetefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených
v predchádzajúcom bode, ak ich účastník poskytol, tretím stranám pre účely zasieiania komerčných ponúk
produktov a služieb tretích strán Učastníkovi.

D Súhlas udeľujem 0 Súhlas odmietam
t

3> l-Jcastnlk_oznacenim.pdozky °SUNa^^cl6k'ierrf'.suhlasí^^spolocno^orangeJMU2ívala a.spracúvate
lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu koncových zariadení Účastníka za účelom poskytovania
služíeb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange atebo tretích strán najmä, ale
nielen na zasielanie rekiamných správ prostredníctvom elektronickej pošty.

Q Súhias uderujem 0 Súhlas odmietam
ŕ

4) Súhlasy uvedené vyššie sa udeľujú na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastníka so spoločnosťou Orange
a obdobie 1 rokuipo ukoncení posledného zmluvného vzťahu. Účastník môže vyššieuvedené súhlasy kedy-
koľvek odvolať. Poučenie Učastníka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu,
ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok. prí-
padne na web stránke www.orange.sk.

0
/

Očastník ^Mäiŕek Sedlák
dátum, peciatka, P°d^.^ spoloČn&s^Qcaoge-élQvensko, a. s.

QZ^f .í.

"^> 0 dátum, pečiatka, podpis,ŕ t
\

r ^.^^ ^^ ó^ ">
v

.<c .A\rf""1 -^l

OiBngu Slovunsto, u s.  y, ^n1^ .\ <^^.MBiodava 8. BZ'i t!B Bľatialaya, Slovenslfá republika tíL;u;.<"

RR ^lď*|'iTel.: U905 S05 305. fa>;: *42' Z 565- 5B5', mvm-.orBnae sk
iŕO; MB B7 270. Olŕ; 20 20 31 05 7B. lŕ 33H- SK 20 20 3' 05 M/e^l^ ^ t-ť
ľapisaná v OLichodnan' ruaiaľi Okresnť-tip autíu BroJsliiva 1. cidd^l: '^ ^
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 24. 10. 2014 NMD

)1"AJ&1JĽ@JL:

Y /

CL 1 Ovodné ustanovenia

1. pbsahom tejto prífohy je osobitné zvýhodnenie. ktoré v rámci ponukovejakcie "Ponuka NMD" poskytuje
Podnik OcastnÍkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskyto"
vania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnosť, že názov tejto prílohy (druhý, prípadne každý ďalší
riadok nadpísu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uvedený v prvej vete tohto článku, je zhodný
s názvom ponukovej akcie a Prílohy č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legisiatívne skratky dohodnuté v tele
Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

/

2. Podmienkou platnosti tejto prílohy Je skutočnosť, že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná
zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorej číslo je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok (dodatok
k Zmluve, obsahom ktorého je najmä predaj zariadenia za cenu so zfavou).

V

CI. 2 3G Paušály
f

1. Strany sa dohodii, že ak má Účastník v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM
karte-3G.pausal1.50L3G.pauJaL250.alebo 3G.paušď50_o(d^
niektorého z nich Učastnlk najneskôr v deň podpisu Dodatku ĽJčastnikom požiada a tento úéastnicky prog-
ram mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na S(M karte aktfvovaný, následne počas doby platnosti
Dodatku nieje možné na StM karte aktivovať Učastníkovi Íný ako niektorý z 3G Paušálov. Ostatné povin-
nosť Učastníka (najmä povinnosť dodržať minimálnu výšku mesačného poplatku, ktorá je uvedená v tete
Dodatku) uvedené v Dodatku tým nie sú dotknuté.

^ŕ

Cl. 3 Zvýhodnená aktivácia služby CLIP
ŕ

1. Strany sa dohodli, že Podnik OčastnÍkovi na SIM karte aktivuje službu CLIP, pokiaf už túto službu nemá
/

aktivovanú. Zároveň Podnik v prípade podľa predchádzajúcej vety poskytne Účastníkovi 100% zľavu
z výšky aktivačného poplatku za aktiváciu služby CLIP.

V

Cl. 4 Právo používať Prima telefónne číslo a prenos kreditu
'!>1. V prípade, ak prostredníctvom SIM karty bqla do okamihu uzavretia Zmluvy Účastníkovi Podnikom poskyto-

vaná predplatena služba Prima, platí, že Podnik zabezpečí za cenu administratívneho poplatku, ktorého
výška je uvedená v Dodatku, aby Učastník mohol používať podľa Zmluvy to telefónne číslo, ktoré mal prira-
dené ako posledné k SIM karte y čase, keď mu jej prostredníctvom bola Podnikom poskytovaná sÍužba
Prima. Zároveň Podnik umožní Učastníkovi prenos nevyčerpanej hodnoty kreditu pri službe Prima, ktorý má
ťJcastník predplatený pre užíyanie tejto služby prostredníctvom SIM karty, avšak maximálne do výšky
66,39  . Uvedená nevyčerpaná hodnota sa započíta proti cene za služby poskytované Účastníkovi prostred-
nich/om SIM karty v zmysle ustanovení Zmluvy.

v

Čl. 5 Darceková Prima karta s benefítom Neobmedzené volania s blízkym
v

1. Strany sa dohodli, že v prípade, ak má Učastník v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivo-
vaný na SIM karte niektory z účastníckych programov, ktoré je možné aktivovať a využívať za podmienok
tohto Dodatku alebo o jeho aktiváciu ĽlčastnÍk najneskôr v deň nadobudnutia platnosti Dodatku požiada
a tento účastnícky program mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, je súčasne
s uzatvorením Dodatku oprávnený zvoliť si jedno nové až Štyri SN (S)M karty) v rámci predplatenej služby
šikovná Prima (ďalej aj ako "Prima SIM karta"), v súvislosfi s ktorymi mu bude poskytované nižsie defí-
nované zvýhodnenie (ďalej aj ako "Benefit").

2. Benefit spočíva (i) v možnosti uskutočňovania neobmedzených volaní zo SIM karty Úcastníka na ktorókoľ-
vek Prima SIM kartuzvolenú podľa bodu 1 a^taktiez uskutočňovania neobmedzených volaní z ktorejkolVek
Prima SfM karty podľa bodu 1 na SIM kartu Účastníka počas rozhodnej doby a (ii) v poskytnutí osobitného
predplateného kreditu vo výške 3,00   s DPH na každej zvolenej Prima SIM karte, s platnosťou 3 mesiace
od aktivácie Prima SIM karty Za rozhodnú dobu sa považuje obdobie tn/ania viazanosti Dodatku, ak má
počas tohto rozhodného obdobia Účastník súčasne aktivovaný taký účastnícky program, ktorý spíňa pod-
mienky vzniku nároku na Benefit, Konkrétne telefónne čfsfo resp. teiefónne čísla Prima, v súvislosti s ktorými
sa poskytuje Benefit, budú uvedené v Dodatku, v príslušnej kolónke, označenej ako "Referenčné číslo
- Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym". Na Benefit vzniká Účastníkovi
nárok íba v prípade, ak je v príslušnej kolónke Dodatku uvedené konkrétne telefónne císio / telefónne čísla
Prima. Poôet volaní, resp. dtzka volaní zo SfM karty Účastníka na konkrétnu Prima SIM kartu (a vice versa)

1/4
:'-1 1
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ppdľa tohtoclánku niejeobmedzene avsakvprípade zerozsahvyuziv^
^.äe^ku ko.unikacnúsietPodn^^ebo^.closle^mo^^u^al^e alebo
"--?.- Ä"leb^su^^=t^te^ss^ ^;zovanýza'zneužívanie sluzby^a Podnik^Je oprávnený vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie afebo
prerusenie poskytovania služieb ÚČastníkovÍ.

3. Pre vznik nároku na BenemJePo^ná^dosí^c^tnlk^oa^lyac^n0^^^ ^^^/Tk ^^r'SS
i^mevsakštyroch) Pr^a SIMkarietn^neskorv °kam^uzatv^Dodatku^k^r.sko^
akíivácia'PrimaSIMkarty / Prima StM karieťalebo aj len žiadosť o Jej aktiváciu nespôsobi vznik nároku
Účastníka na Benefit.

4. ^w^ is,t^'oy[jscaa^|^lia^ePP)rJ1^ ^epuorôi"!1naÍ' ^pl^^(? ^re<ílo^'u[Tal\aääu"re^lý^^"cthpis^nD"o^lIťleu
a/alebo z Prima SIM karty, automaticky dochádza k zániku Benefitu.

5. pstatnépodmienkyyy,u?vania^el.e^roni;c^chik,0^
^."-pnslusn^d.edna.^^^eSiko^^ka.^^^t;
Dodatku uplynutím doby Jeho vi'azanosti Podnik ukončí poskytovanie Benefitu, ak sa zmluvné strany
nedohodnu jnakalebo ak Podnik neurčí inak.

w

Čl. 6 Vianočný benefít k účastníckym programom
PanterPro45 ,PanterPro65 aPanterPro100 

1. Strany sa dohodli, ževPríPade'ž^castnli< m^Y^k?mlt!ll"^^?^,aÍCSi^^pl^?,^,,D^?+Í +11kt^
vaný na SIM_ karte niektorý znasledowy^ ú^astnJ^^Jr^gram^v}de,aln,eho,paL!salupantein t!o^d
PanterPro45 . panter.pro65. _a!^bo_p^nter,pr^J^^'aleJz^otenYu^stmc^pro|^mi^
"L. _ _?- ^ 1?in,TÍÔL?^ ?äT!Ei1:UD?^p,i^lJ J?,^?f<l? lrl i^  Í?iv?S^c^nr?i9^/ll ^ž^l^/?nľf?^ii^lťr^una SÍM karte na základe tejto žiadosti Program skuíočne aktivuje, má Účastník právo na poskytnuíie niekto
rého z nižšie definovaných benefitov, a to:
a) v prípade, že ÚčastnÍk má v okamihu y ktory nadobudne Platnosť_D<-idatok',aktivo^n^ln^^lMka,rÍe
"Tpr=mpr^  ^^^^ ^Ä'Ä^S0^
váciu tohto úcastníckeho.P^ral,n^ ^??^,/!^^^^1 ^"Í^ ^^;.?Q^'^f^ l^l^i i?a/?<ľ^l^eáht^
"" aktwu'e)"pod^úT^ae,bs S?^^ÄI ^"^^
balíku 1000 minút hovorovna pnchadzajuce roamingov^
o^ie^p^i.at^o^aky^^^p^s^^,^^
^ij^v^^^j^e^^^R^od^d^^'^i^^^t^ ^^^íd^^sli^j^radené k SIM karte

b) v prípade, že Účastník máv okamjhu, v ktorý nadobudnePiatnosťDodat^k'aktiv,o^y n,aslí/lkal^e
účastnícky prc>gram Panterpro 65  alebopanterpro100 (aieb?.ai,el^oa^njjn(6skôr do ^ÍTÍtlllf°^t
_^^_^_Í-:*_^^-^^4.?*^J^y^^^i>^^l^l^i^^^Í!^^^^^^ti^^^i^^^L ľÍ^Í^Í^Íf^/i^^^^l'r^^h^^ft^^n^^í^^il^^
zákÍadetejtozÍadostitentoprogramskutocneaktivuje),Podn^
Fi^Än^iiLifin^^t^acte^d^i^of^e^ih^oSvan?ii)p^^dt^lu^E^r?^^L.Ú_-"n_^^o^a.clT"?Íd?bJTJS8^Sr,l^?^iJi!íodchádzajúce rciamingové volania v rámcj Europskej únie na zu^toya^ol?dobl^_{ď,alej fäj ako"B^ne-
^00",vo^^^^^n^p^^^^Kk^ek poplatok, a tc pocas Roz-
hodnej doby, pre konkrétne účastnícke číslo, priradené k SIM karte ("SN").

2. Benefit 1000 a Benefit 100 sa SPOtočnenazyvaÍuaJ"Ben^'-p^eurrenie^zt,oz^lapos^^^^
^ Benemov na.SIM.karteJe -hoduj^^ ^kTétn^rogram bo^^^zatv^a
Äu'podra bodu 1 tohto áanku, V^e.ak^n^kaTtspocas^^Doda^ k^e
Pr'ogramuna'iný'Program na SIM karte ostáva taký Beneftt resp. také zloženie Benefitov, aké pristúcha
k tomu Programu, ktorý bol ptatný v okamihu uzatvorenia Dodatku.

^' ^^^ľ^.^^j^!l^^^t^}íí^^^^^!^^?^^^^l^^^^^^\^^^^^!f^?r^^iiľt^ri^^^idúcich zúčtovacích obďobí, počnúc prvým celým zúčtoyaam obdobím,PQ nadobudn^PtatnostiDod^tku
(Rozhodnádoba).Vpripade,akbezprostredneponadobu^^^
celé)zúctovac(eobdobie,ÚcastnikmápraTO
"^úäo-eho.obdoua.ltoÄä=^^BÄ^,,S^
dohodlFžepo uplynuti rozhodnej doby poskytoyania konkrétneho Benefitu Podnik Učastnikovi automaticky
ukončí poskytovanie Benefitu resp. oboch Benefitov.

4. V prípade ak konkretny pro9ram obsahuJej3aIlktaké^odr^huminú^ak^su S[8+(lrT^tcI^tí^e^Í^J'/^
a / alebo Benefitu 1000, tak počas doby poskytovaniaBenefitu resp. Benefitov sa tento^balíkPovodnych
^^^^^^l^^b^^kp^jn^^ ^^ 11SS ^l/e^^eBlffl^ffliooSbSrič°m ako prvé sa v rámd
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5. zmluvn,e ^t/^y(,sa^o^^Iii' ^^^l,^t l?j i^^fi^Í.U<lllf!?ÍY!?^nr?_^JJ^e ???-bitn^_účast?í^ke- ?rc?ralyy
VPN EÚ, VPN Svet a VPN Svet Plus, príčom pre účely poskytovania Benefitu / Benefitov sa tíeto úcastnícké
programy tiež zaraďujú medzi "Programy", a vzťahujú sa na ne všetky ustanovenia tohto článku, ktoré sa
vzťahujú na úcastnícke programy Panter Pro 45  , Panter Pro 65   alebo Panter Pro 100  . Pre účely zmien
a / alebo prechodov medzi j'ednotlivymi Programami sa za ekvivalent účastníckeho programu Panter Pro
45   P?vazu^ ucastn^ Pro^ram VPN E^' za 6kvív^^^   sa Pova"
žuje účastnícky program VPN Svet a za ekvivalent účastníckeho programu Panter Pro 100   sa považuje
účastnícky program VPN EÚ Plus.
r

6. ^a^tní^ mo^e k^nkré^ny ^enefit vyuziť do konca .ro^hot3.ne^d,ob^J?n sposobom_stano^venym,'y,_toľlt?
Článku; ktorýkorvek z Benefitov, kíorý ÚčastnÍk do uplynutia tejto doby nevyužije, prepadne;a Účastník
nebude mať nárok na vráteniejeho nominálnej hodnoty. Benefit ani jeho časť nieje mozné previesť na inú
časť telekomunjkačného učtu Očastníka vzťahujúcu sa na iné SN, telekomunikačný účet ineho účastníka,
ani na teiekomunikačný účet Účastníka vedený pod iným zákazníckym číslom ("CN"), vrátiť Účastníkovi ako
preplatok ani vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostnym prevodom peňažnych prostriedkov. Nevyčerpaná
časť ktoréhokoľvek z Benefitov sa neprenáša do ďalšieho zúčtovacieho obdobia, ak Podnik neurcí ihak.

f

7 Učastník je oprávnený pocas platnosti Dodatku zmeniť Program iba tak, že mesačný poplatok za novo-
zvolený Program bude vyéší ako je mesačný poplatok za Program, stanovený v čase nadobudnutia plat-
nosti Dodatku. Právo Učastníka na konkretny Benefit zanikne, ak na SIM karte požiada o aktjváciu iného
učastnickeho programu ako niektoreho z Programov, alebo ak z íných dôvodov prestane byt' na SIM karte
Program aktivovaný alebo ak^bude Očastmkovi prerusené alebo obmedzené poskytovanie služieb prostred-
níctvom SIM karty. Právo Účastníka na Benefit v týchto prípadoch zanikne k okamihu prerušenia alebo
obmedzenia poskytovania Služieb alebo ku koncu zúčtovacieho obdobia, počas ktorého požiadal Účastník
o aktivaciu iného účastníckeho programu, ako Programu. V prípade po ukončení dočasného prerušenia
alebo obmedzenia poskytovania Služieb prostredníctvom SIM karty alebo v prípade opätovnej aktivácie nie-
ktorého z Programov na SIM karte, je Podnik opravneny (nie však povinný) poskytovať ÚČastníkovÍ zvýhod-
nenia poskytované mu v rámci konkrétneho Benefitu, avšak už ten počas zostávajúcej časti rozhodnej doby.

8. Zmluyné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku je možné písomne previesť
na iného účastníka iba s predchádzajúdm písomným súhlasom Podniku, pričom práva a povinnosti sa na
nového účastníka prevádzajú len v tom rozsahu, aký bot priznaný pôvodnému účastníkovi, a len na obdo-
bie, ktoré v čase prevodu ostáva do uplynutia pôvodnej rozhodnej doby.

v

Čl. 7 Spoločné ustanov^nia

1. Za učastnicke čísla aktívne vsieti Podniku sa považujú pre účefytohto Dodatku aktívne telefónne čísla pri-
delené Podniku a zároveň priradenéjednotiivým účastníkom verejných telefónnych služieb na základe plat-
nej^zmluvy ° P^s^wan^v^r§n^ sluz^eb^zawet^ m6dau^stníko^a^^^^^^^
účastníkmi využívané v sieti Podniku, pričom za účastnícke čísla sa nepovažujú najmä krátke čísla, čísla
používané na poskytovanie osobitných služieb uvedené v cenníkoch služieb Podniku, audiotextové čísla
a ine čísfa, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní verejných
služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prípade dpčasného premšenía poskytovania sfužieb v zmysle príslušných
ustanovení Zmluvy sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespocíva
plynutíe doby, po ktoru sa má poskytovať ktorékorvek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade', ak je
doba poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dôsledku docasneho prerušenia
poskytoyania služieb sa doba platnosti Dodatku predlzf, doba Poskytovanla fvyj1Qdr1en[a sa nePred!žu|e
a zostáva v dfžke rovnajúcej sa pôvodne dohodnutej dobe platnosti bezjej predtženia vdôsledku premsema
poskytovania siužieb.

/

3. Strany sa dohodli, že ak na základe tohto Dodatku vznikne Účastnfkovi pravo na poskytovanie bonusovej
služby alebo iného zvyhodnenia, ktore sa v čase uzatvorenia Dodatku viaže na urcítú konkrétnu zvýhod-
nenú WOW ponuku (ďalej aj ako "počiatočný benefit"), spoločnosť Orange bude pokračovať v poskytbvaní
počiatočného benefítu účastnikovi aj v prípade ak v dobe, počas ktorej sa počiatočný benefit poskytuje
(ďalej ako "rozhodná doba") účastník prejde na inú zvýhodnenú WOW ponuku; ak však učastník počas roz-
^;^^'^^r^T^.^^^ľ^Yy/?^ÍOnA^"n^A?ľ§!?íTL.^9Yy^?lŕ^ ?rS9ramI
počiatočný benefjt sa mu prestane poskytovať. Ak na základe fohto Dodatku vznikne Účastníkovi právo na
poskytovanie zyýhodnenia, ktoré sa v čase uzatvorenia Dodatku víaže na určitý konkrétny účastmcky prog-
ram (ďalej len "počiatočny beneíit"), pri prechode na iný účastnícky program alebo na zvýhodnenú WOW
ponuku účastnik stráca nárok na počiatočný benefit Zároveň účastník berie na vedomie, ze v prípade pre-
chodu na iný účastnícky program alebo na mu zvýhodnenú WOWponuku nemá právo na benefit, ktorý
Podnik poskytuje k účastníckemu programu alebo k zvýhodnenej WOW ponuke, na ktorú účastník prešíel.
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4. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa povazuje aj prípad, keď
zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budú nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým
účastnfkom Služieb, pričom práva a záväzky Účastníka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezme nový úcast-
ník, ktorému bude tiež prideíená SIM karta) právo Účastníka na jednotlivé zvýhodnenia podľa tejto prílohy
neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však môže jednostranne rozhodnúť o tom,
že právo k niektorému zo zvýhodnení podľa tejto prílohy novému učastníkovi poskytne pričom v takomto
prípade sa poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prflohy ak sa
Podnik a nový účastník nedohodnú inak.V prípade,že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie nie-
ktoré zvýhodnenie na nového účastníka. prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť.

5. Strany sa^dohodli, že v prípade, že z akýchkofvek dôvodov clojde k zmene zučtovacieho obdobia pri-
cjeleneho Účastníkovi (napr. zmena pr/ého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby
oprávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodneníuvedenýchvtejto prílohe, je Podnik oprávnený skrátiť
dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dlžku iných lehôt súytsiadch s PQSkytnutlm_zlhodn_enia
v prospech alebo v neprospech Účastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení.

6. Strany sa týmto dohodfi, že aj po ukončení platnosti Dodatku naďalej trvajú tie_ustanovenia, z ktorých
znenia, zmyslu alebo povahyje zrejmé, že tíeto ustanovenia sa vzťahujú na obdobie po ukončení platnosti
Dodatku.
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