
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:OcU-S-868/2016

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

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
29.11.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn.: OcU-S-686/2016

uzatvorenú dňa 25.11.2016

účinnú odo dňa: 30.11.2016

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

zastúpená predajcom KERAMON Trade, s.r.o., predajca Veronika Bajužíková

predmet zmluvy:

zmluva oposkytovaní verejných služieb - program Flex 15 eur extra
a Dodatok k danej zmluve o poskytovaní VS - MT.

^r

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč

VPoproči, dna29.11.2016 usek Obecného uradu
Skolská 2, 0^4 24 Poproč

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Obecný úrad Poproč
Číslo zmluvy: A10442035 PoČet SIM kariet na zmluvu: 1?^^/^ Názoiu^dum:

^jného miesta: KERAMON Trade, s.r.o. Kód: ID392DSP04
čislo jtí?"Me,no ja prj^ visko predajcu: Bajužiková Veronika Telefón: 0915576000f

o zásnamu:
l^u^ c L 'J - S~(^/?^

L Poznámka: N akcia 180516<lh-J-

Vybavufe:PrHoky: /"""7^- 7^^\ Dátum:25.11.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o efektronických komunikáciách medzi

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.
so sídlom MetodovaS, 821 08 Bratislava, IČO; 356 97 270, Dlč: 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 "spoločnosť Orange"

a

/

účastníkom (ďalej len "účastník" alebo "Účastník"): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno / Názov:
Obec Poproč

Trvalýpobyt/ Sídlo / Miestp podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Skolská 2, Poproč, 04424 Poproč
Telefónne čfslo (aj s predvoľbou): Fax (aj s predvoľbou):
0554664416

E-mail: (ná uzatvorená zmluva s Orange Slovensko, a. s.?
ŕ

ano

Číslo a platnosť OP / pasu: Státne obäanstvo:
v

SR

RodnéčÍslo/iČO: IČDPH/DJČ*:
00324639

Spôsob piatby:
Iný spôsob platby
v

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

Kontakŕná osoba pre komunikáciu a zasielanie ID kódu / hesiel v SMS / MMS (Meno, priezvisko, telefón):

*) tČ DPH vyplní účastník, ak_mu IČ DPH bolo prideiené, DIČ vypfní účastník, ak mu nebolo prideiené'lČDPH
azároveňmubolopridelenéDlČ.
Prilohy:
Dokumenty k nahliadnutiu:

Predmetzmluvy:
Telefonné číslo 0905562010

Číslo SIM karty 8942101 130060931886
f

Očastnícky program Flex 15 eur extra

Služby 1 GB na 6 mesjacov pre biznis zákazníkov, CUP, , Pristup k internetu
Pridelená SIM karta (Priezvisko / meno) Obec Poproč

Typ telefónu LG K4 LTE Indigo

Žiadam o nezverejnenie telefónneho f

anočisla v zozname účastníkov

v

Císlo účastníka: 0034686758 ,3 22751602

ť-.C!í^' ::..:Í ^^-?



^č^sí.?.ílii:ofr^?eľÍTt.??o?^r:^úŕÍ^ľl?,?.rl t?^fľFI?ÍL?A lľ' ŕÍÍ TS'ľ'SSÍ' °r^y ^r^,i or^^ Sy^nif^ ľrSSk^!lBJLa
? _clúv^1! JLe-h-(?-?f.o".íi.ú^JlT^/l^íäluj, ľl^iTľf; tT^!?>121^ ^Í^LJ^t?;; ^JLľle^'t=i^llB^^Tli^'/r-T,d^^nJa^r^ľ^oT;^!^^
označenie poskytovanych siuž^eb udaje o vyuzľŕanj^, spotrebe ^
^I^Ln?ľ1"^r^^lľ,-^5!!,^?yľ^..Í^^^^ľ^i^^i^s^Li^T^h^^t^^!^
sosPo1^^i^^kOra'^1aobld^bief^^ub^^l^^Etíi^^lj^iJ^^n^i^^^avri^^rú^lsft^km^
Poucenie Účastníka o'spracúvanf osobných údajov, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené
v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok; pripadne na web stránke www.orange.sk.

D Súhlas uderujem 0 Súhlas odmietam

1. PotvrdzujemprevzaíieSIMkaríetpodraZmluvyvpočtel ks.
2. Sprfstupnenie Služieb ÚČastníkovi vykoná Spolomosť Orange aktivovanim pridelenej^lM karty / SIM kariet v Sieti bez zbytocneho

^tó!IÍ,.^^^^e^L?l^-^ľo.^!^df^^k^^i?o<??äa>ľ^ľ?i^?S^Iľa^^
Účastník'uhradí aktivacný poplatok v cene podFa Cenníka, pokiaľ meda Účastníkom a Spoločnosťou Orange nie je dohodnuté inak.

3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v členení podfa učastníckych prociramov. Samostatne su uve-
?ení^^-?Luž.iíďítos.^j-ú^o^[y^?,éi^ä^?^f^??ľy>í,^^^
J^r?!'?o^?_^,^Ln'ÚÍÍ/Ji!ŕľľlá?h"i?ďf"^iľ^JT^?^^L^^S^JS^?2L^
aj:údajeobezpiatnýchsiuzbac^aosluzbach^ktoresane^pozaduje2vlas^au^^^
mácie o aktuálnych'cenádi služieb spolocnosti Orange a prípadných zľavách z týdito cien, a výška servisných poplatkoy, ak také
Orange účtuje. Cenu tných služíeb, tj. služieb poskytovaných tretimi stranami prostredníctvom spoločnosti Orange určujú trctie
strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny aleboiné benefíty poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky-
tovaní verejnych služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4. Spôsob fakturácie:
0 Elektronická fomna

Podrobnosti týkajúce sa elektronickejformyfalctúry (napr e-mailová adresa prc doručovanie faktúry) sú uvedené v osobitnom
dokumente. Šúhlasím s poskytovaním elektronickej' faktúry v zmysle Podmienok poskytovania služby elektronická faktúra
zverejnených nawvw.orange.sk.

D Papierová fomna

5. zúa^cl^^o^ie^p^^esp?105^L?^^?^!S?^^^^?L^'"pľiSľ^
??Í^!^!lÍm"ycÍ^:??č?^^^;^. Le^ŕ??T2^2?S^ík^L^S^ŕi^Íťri^;^áS^^^
ľ?tch.sJ,u?Tb^_-if^?Lia. l^l^^l.íln^iľ^af?1"Jl^^i fľ^^iré^4.^ľ^:)^ii,^? ^^bifr>J^^c^r^lfl^>?^.^^í ^FrÍľ^^Tiľ
Úcastnikovi SPOIOCnosť^u _orange ^latí P° cele ^lb^l.oble.pl^tn^tl ^lilÍ^(J^Ž/f, ^?^ľcÍ^ ^^l^i^?^^C^n^lľ^iíJľ^
SpdočnosťOŕangeposkonGenizuctovaciehoobd^iapnradenehoÚ
ci'eho obdobia platia'ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtoyanie, ktoré sa vykoná inokedy ako po skončení zučtpva-
?Íeí?: o^ i.al^?it^^?^^Gl^S?^jtI^OJÍS^"\ i^?^^^^^^^
(ďalej vyúčtovacŕdoklad a faktúra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých Sluzieb počas zúétovacieho obdobia
vrätane'súm zaplatených Účastnfkom ako zábezpeka alebo preddavok na oenu za^Poskytnutéji[uzby- .?POSČnc'SIOrangeJe,opraY~
nená okremalebonamiestopravidelneho^úÔtoyaniactenkedy^^
íí?. ?-<ä? ^^^LU??.ŕ.b^.ŕiÍÍSlľSb. ?^s!<^^t^!í?^Sľľ<i^',ä8S?iäS ^??^T+?^hi'ä^^i^íirSlŕi?!ä?liläJ?^s
zúctovaciehoobdobiavyuctovaniepreddavkunacďnuSluzb^
ných. Cenu sluäy Ro^in?-tó^r^ztech^^^príčlnne^tom^e^uc^vaťp^ ^^?i^?^'ľ^^,f,^^t^t5I^l^e^!lo
Úcastntkovi, vyúčtuje SpolocnosťOrangedodatocne,spravKJte
deného Účasthlkovi, v ktorom služba Ŕoaming bola poskytnutá. Účastnik a spoločnosť Orange sa môžu dohodnúť na donjčovant
elektTonic^ejfoiTnyfaldu^^dektron^ke^fonmedoiwovaniafakt^
!fi?.?^ss?-i^.ío?^t9^^^s^L?a^d^^^ri'äTSi^ŕiŕ^^elektronická faktúra považuje za predloženú a dorucenú Účastnitovi, ak boia odoslaná na (i) na ppslednú emalovú adresu urcenu
?č^s^o^?^ ^^^ľf-ä^k^^i?fí?ik 2'^iS^s^Si?f?^?^?jyfí^ä?í^ŕ^ °  ̂^^
!°^ú ^r^-s-ui-^lT^"iď?^?^9i?ľ5?i?^S?ľ?I?láe^^iLf?^?^Sm^5^ehl ^r5^w?^
kým spôsobom na telefónne číslo ÚčastnÍka, po zadaní ktorej na intemete bude pčastníkoyi spristupnená faktúra E-mailová
adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie písomnosti stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr
?,P!s^,n-o?lv.5ľ^l^Y?efIS^y^??d:T!TľÍ^?!í^^i,SS^S,S?!??^L23nfS^
Úcastníkovi svoje'stužby alebo tovary, je spdočnosť Orange oprávnená na svojej fakture úctovať tiež cenu, ktorä je Učastník
povinny platiť takemuto^^etie(T14,subÍektu^.Prioom ,v"?lSr,ľí^?S"l^?^?lÍ ,(Í,vcÍ!?ľ.!? ?!S?ľ<tl°?^^?,S?^ Irl?S^i?^ ?ľ^llS!í, 
ívom spoločnostt Orange a vyúctovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spolocnosťou Orange a doručenej Účastiiíko\n sa považuje
za oznämenie tejto skutočností Účastnfkovi.

6. §poloč^osť_p_ra^geje o^?^"^X^S??}?^klie?^t^AlSr!S?ň:&?ÍSI,'n ^ S^ľ+tJäÍÍ?, ^SSJ^S ^ Í?S'h)??nr?,^ľ2
l^s^'^^s^^^^e^^Srm^'^^Wa^^'U^^^^^^S^^^JUIIUS^^^fi^^^^yn^^^e^^i^^^^ň
spolo^osti Orange ÚGastníkJe opi^vneňý pj)ziadaťo odbjokovanie Zarradeniajpre^^ s^olocnosti
Ôrange az po UP^1U^1 s^anovene^^)y' aj° Prio^^l^^oi!^^>^^l^|jj^^ ^i?^i?^,i^I^í^/J^^!?I^I^^J^!lJ^^,^^?r,
známil s hme uvedenymi skutoaTOSťami, a? lcj1 ve^ol,nln[1 ^U^JI^^ar1a^en1.^? s^c^!° ,^^^^^ ^^4^1^?r^l^^^Tl^^
^ í^f?J^:eí^^ľaJ?Í[^d^/,n?!L^^Íľ^Íl^" i^ÍÍ^,?^?^^
voci SPOIOmostí_oran9e'na^,mu^ne^Íká-(^.praYoreya^?^^
požado\^ť z horeuvedenych dôyodovzfävu zkupnejceny, najom^
dených dôvodov odstúpiť 6d kupnej, nájomnej alebo jnej prfslušnej zmluyy týkajúcej sa Zariadenía (požadovať vrätenie celej kúpnej
s3n.y ?a?y^ä^ ?ía?if'?ľtLiT^^-ííé?.í?,Jľ? J?^^i,l?l?^ií!St^Lk^?<?^^ Í?Si <nf .^^".'Í^tLä'r.^i p2TjTn^, ,^
Zariadenie odblokované Účastníkom pred uplynutím dobyjeho blokovania podFa tohto článku a mimo predajnej^siete spoločnosti
Orange, považuje sa takéto konanie za neodbomý zásatí do Zanadenia v rozpore s týmto článkom, ktorého následkom môže byť
vznikvady na Zariadení, za ktoró spoloônosť Orange nebude niesť žiadnu zodpovednosť.

ČÍslo účastníka: 0034686758 2/3 22751602

.--Alli';..;



^  ^Tŕ^? ^rf^l^ľi'ľ^+^ i^^í i??J?>? ^??,T^ÍJ1+äaLÍ?-^/,^ :1?^7
nuté rnak. V pripade, ak ÚČastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvoríjej neoddeliteľnú súčasť, tento môže obsahovať mini-
^^i^^^^^J^f^^l^^^^^J^b^^z^^^L^l^^^ .^-^íi ^lfľľ^,t^o^?-!^u -k-i:?ľ-1^8- ľl?ťj!^voy^ny
uratý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý neklesne pod určitú výšku,
atď.}.

8. ^eoddej^n^s^st^uzm^o^kytovantyerej^chs!^^^
líomu^kacnýdislužieb^pros^redmctvomverejf^ejmobihejs^tesp^locnost^O^^ ^'JSI.^eno,'^?f"OS8?lÍ.Ŕd^
ľäK2nf;^SÍiÍLUl?Íe<?^l?ál/1^ l?J^Í?Aa"^.IÍ? ^J^'ľ^T/°7ľ?,s^í!V^Í^TÍÍ0^
Vseobecné podmienky a Cenníksú zverejnené na www.onange.sk, ZmSuva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pŕe účastníka
ajedno pre spoločnosť Orange SÍovensko, a. s.

9- ^S^^Ä^^I^r^^Ä?ÄÄ^)Ä^
nosťouOrange uzavrelzmfuvu oven<oobchodnom prístupe kroamin^
ra^^iko^pn^^kregul^l^htemy^SMS^datovymroamir^^ms^zbám^ÚCKhfkm^
uzenm ď^n^yc^ ^tatovEuräPsk^ u"le^o^^u^chvzmluve0^^
!1,Íorľ-? AF?R'-,p<?dmiel?koLI Jeaktlyovaná služba Roaming spoločností Orange na prislušnej éfM karte Účastníka, skutocnosť, že
ÚcashfkovinebolospolocnosťouOrangepremsenéposk^ovanieslu^^^^^
^ilľ^^ ^r^sc?^ÍSl^rŕl^Íľ^,^i^ a^rt^^ S^Í^^S^^J??" Í^SJU^^^
v sieťach, ktore sú predmetom zmluvy o AR s APR Účastník by bol v prfpade podFa prvej vety tohto'bodu oprávnený prejsť R APR
^?r!?ľ8A?>ií llt^ľÍ?Í2ä ľSľhTJí !??i?I^Ú^ISle?Í^S^i!vďie^J;)^?.TI.T?Íy^y ľrJP^?^u^yr^?-milľľ^ô-R>.T^dzi_l??_?ľ
níkom a APR sa uskutočnf prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúdch po upiynutí dňa, počas ktoŕého boia uzawetá
^líJ',1S>ví^y ?JS^'S i???ľ ílLP^S^ ^1LE^I^?o^ni iiťSiT ^_1ľ^9^f^ . -C^SíJ-S -n,9.8 ív.rá1ane-prTr^š?ní!IJ?!
poskytovama) 2mluvaAR ^^^I^? ?^}ľ?^, y"?ďT'i"ž^ "?,S??ií"p"r^?e"5-LO-!^:fľľ?sio5Ll.?^ľ1 -I711.u^s',k^Je..A
roamingove! služby,k inému operátorovi, tento mý operátor nie je povinný podporovať roamingové siužby poskytované konkrétnym
APR. Úcastntk svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, ze bd informovaný 6 možnosti zvoliť si alter-
!1aJtí.Yneho.?oskytovatera roamin9u a teda ° možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované altematívnymi poskytova-
termiroamingu.

10. p^^rs^to^°^^vneho ^okumen^ucasml^ucasneP^^^^
obdizat úplne mformacie o platných roamingovych poplatk&ch, nsymä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu infor-
máciu o všetkých platných roamingových poplatkodi získa účastník na stränke www.orange.sk.

11. ^mluv^e stra^y ^a do^odl^ze v^etky ^lrí,2teíto^m!iJYy',alebí)sno^isúwsi^ce' fcizhí3d,nTV lľ?Íl^?.ov:sk^rrl konarlí,Jlín
Mgr. Andrej Gundel advokat zapísaný v zomame adyokátov yedenom Slovenskou advotótskou komorou pod č. reg. 7042,
a v prípade, že sa tento 2 akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát
zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v pripade, že sa tento z akéhokor-
vek zákonného dovodu rozhodcom nestane, tak pan JUDr. Marcel Mácai, advokát^zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany satiez dohodli, že žaloba sá podáva výhradne na adresu: Aso-
^^^~tomiäd^rat  .^nuskaä,reí;8l1^0dmeraza^hodcovskékon?nte:iesptatná
podanímzaiobyač^f5%zhodnotypredmetusporumin^
byťvyfucne písomné a rozhodnutŕe nemusí obsahovať odôvodnenie rozhodca vsak mô3e v prípade potreby ústne pojednávanie
nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

E SúhlasÍm s dohodou D Nesúhlasím s dohodou

BnmmrtC_P^. o Irada^iL ^ ^ ;)t>UEOVá1,^
0/s< ^ 01ŕ.

.......................... ^^^.^.. ^.. ..^.^.^^ ^.^., ^j^^^'^^'^^y !^^^^i "^y' 'fri^^
,fc b .67540*ť.i. ^

1 s DW;.8 aaeaiar. 11 *.

po^lpis a pečiatka ú Tff éronij^/BajužykováIÉ ^ f_
>

> ^X- <? ^. spoločnosť O^ifige Slt/vensko, a. s.Q
A ^

íťk \. dátum,^ečiatk^podpis^ ^ ^
2 ^.

čísloúčastníka: 0034686758 3/3 22751602
ŕ

...ď:;ľ





Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 19. 5. 2016 NMD

I^^UĽJLÍLty,

v /

Cl. 1 Uvodné ustanovenia

1. pbsahom tejto prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Ponuka NMD" poskytuje
Podnik Učastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Zákiadnou podmienkou poskyto-
vania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnosť, že názov tejto prílohy (druhý, prípadne každý ďalší
riadok nadpisu) 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. Legislatívne skratky dohodnuté v tele
Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

/

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

v

Cl. 2 Zvýhodnená aktivácia služby CLIP
f

1. Strany sa dohodli, že Podnik Učastníkovi na SIM karte aktivuje službu CLÍP, pokiaľ už túto službu nemá
/

aktívovanú. Zároveň Podnik v prípade podľa predchádzajúcej vety poskytne Účastníkovj 100% zľavu
z výšky aktivačného poplatku za aktiváciu sfužby CLIP.

^r

Cl. 3 Právo používať Prima telefónne číslo a prenos kreditu
r

V prípade, ak prostredníctvom SIM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy Očastníkovi Podnikom poskyto-
vaná predplatená 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 S(M karte y čase, keď mu Jej prostredníctvom bola Podnikom poskytovaná služba
p^:?^,p^^mozní.!Jcastníkovl,p^osnevyč6ri)ane[hodnotykreditupri,službe^ima.tóo^má
Účastník predplatený pre užívanie tejto služby prostredníctvom SIM karty, avšak maximálne do výšky
66,39  . Uvedená nevyčerpaná hodnota sa započíta proti cene za služby poskytované Účastníkovi prostred-
níctvom SIM karty v zmysle ustanovení Zmluvy.

v

Cl. 4 Darceková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
f

Strany sa dohodli, že v prfpade, ak má Clčastník 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 Učastník 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 uzaívorením Dodatku oprávnený zvoliť si jedno nové až štyri SN (SIM karty) v rámci predplatenej služby
šikovná Prima (ďalej aj ako "Prima SIM kárta"), v súvislosti s ktorymi mu bude poskytované nižsie defÍ-
nované zvýhodnenie (ďalej aj ako "Benefiť').

*

2. Benefit spočíva (i) v možnosti uskutočňovania neobmedzených volaní zo SIM karty ÚčastnÍka na ktorúkoľ-
yek Prima SIM kartu zvolenú podľa bodu 1 atektíež uskutpčňovanja neobmedzených volaní z ktorejkoľvek
Prima SIM karty podľa bodu 1 na SIM kartu Učastníka počas rozhodnej doby a (ii) v poskytnutí osobitného
predpfateného kreditu vo výške 3,00   s DPH na každej zvolenej Prima SIM karte, s platnosťou 3 mesiace
od akíivácie 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 spfha pod-
mienky vzniku nároku na Benefit. Konkrétne telefónne číslo resp. telefónne 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 iba v prípade, akje v príslušnej kolónke Dodatku uvedené konkrétne telefónne číslo / telefónne Čísla
Prima. Počet voianí. resp. dízka volaní zo SIM karty ÚčastnÍka na konkrétnu Prima SIM kartu (a vice versa)

/

podľa tohto článku nie je obmedzené, avšak v prípade, že rozsah využívania služby Účastníkom Je taký, že
ohrozuje elektronickú komunikačnú sieť Podniku, alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvaiitatívne alebo
kvantitatívne parametre poskytovania služieb ostatným účastníkom, môže byť takýto rozsah uživania pova-
žovaný za zneužívanie služby a Podnik je oprávnený vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo
prerušenie poskytovania služíeb Učastníkovi.

/

3. Pre vznik nároku na Benefitje potrebná žiadosť Učastníka o aktiváciu novej Prima SIM karty resp. viacerých
(maximátne však štyroch) Prima SIM kanet najneskôr v okamihu uzatvorenia Dodatku; akákoťvek neskoršia
aktivácia Prima SIM karty / Prima SIM kariet alebo aj len žiadosť o jej aktiváciu nespôsobí vznik nároku
*

Učastníka na Benefit.

,3
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vypiývajúce z tohto Dodatku nie je možné písomne pre-
viesť na iného' účastníka, ak Podnik neurcí inak. Ak dôjde k prevodu záväzku, vyplývajúceho z Dodatku
a / alebo z Prima SllVI karty, automaticky dochádza k zániku Benefitu.

5. Ostatné podmienky využívania elektronických komunikačnych sluzieb Prima SIM karty resp. Prima SIIVl
kariet sa'spravujú'prísiušnými dojednaniami platnej verzie Šikovná Prima cenníka. Po skončení platnosti
Dodatku uplynutfm doby jeho viazanosti Podnik ukončí poskytovanie Benefitu, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak alebo ak Podnik neurčí inak.

Čl. 5 Služba TV v mobile s archívom a balíkom dát 2 GB k službe na 3 mesiace bez poplatku

1. Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník má v okamihu v ktory nadobudne platnosť Dodatok, aktivo-
vaný na SIM karte účastnícky program Max 30 ,Max 40   IVIax 65   alebo^Max 100  , alebo účastnícky
program Klasik, Premium alebo Extra služby Mobiiný Íntemet (ďalej aj ako "Program") alebo ak najneskor
?°, oí?_^lh_^ ío^^u"t?11to.^??^kľ. .^f^il^Ľfľ^r^su,J3??^l,^ľo^ľl^
teJt^ž^^s-tl,^o^r!tľl^t??^ä?^JT.'^"^?^t<,^áJ^^O<T^Í^?^
povinnosti platiť mesačný poplatok za túto službu a právo na poskytnutie osobitného balíka predplatených
dát v objeme 2 GB na zúčtovacie obdobie (ďalej len "Benefiť), a to pocas rozhodnej doby, definovanej
nižšie (ďalej aj ako "Rozhodná doba"), za podmienok stanovených v tomto článku.

2. ÚČastníkovi bude za splnenia príslušných podmienok Benefit poskytovaný počas Rozhodnej doby v trvaní
3 celých za sebou idúdch zúčtovacích období, pocnúc pn/ým celým zúčtovacím obdobim po nadobudnutí
platnosti a uännosti Dodatku V pnpade ak bezp^ostred^e po nadob^
ciastočné (nie celé) zúčtovacie obdobie, Podnik je oprávnený (nie však povinný) poskytovať Benefit Učast-
níkovi aj pocas tohto čiastočného (alikvótneho) zúčtovacieho obdobia.

3. Uvedený objem predplatených dát 2 GB (ďalej v tomto čfánku aj ako "Balík")je počas Rozhodnej doby
súčasťou slúžby TV v mobiie s archívom a prísfušného Programu v zmysle bodu 1 tohtp článku. Uvedený
BaLíkxn^J^_ľo__^tfL^!y^lL.a-^^íľ^J^T?^^Lat<i^^Í^T^ľL^
^^lhTÍIor^^^^h1i6iht^räei^í^^?^h^^a/^?sii^^tar^^á"^fJ^kam^ol^jsj^jr^^
fenie rýchfosti po vyčerpaní pbjemu dát Balíka, sa spravuje nastaveniami pre ten účastnícky program, ktorý
na SIM karte Účastník využíva, pričom pre možnosť využívania Benefitu je nevyhnutnou podmienkou, aby
predmetny účastníckyprogramobsahoval datovú sluzbu tj^ buďurcjtypredptlatenyobjemdá^alebosluzbu
Prístup k Ínternetu. Objem'dát sa vzťahuje len na využívanie služby v sieti Podniku, tj, dátové prenosy mimo
siete Podniku sa neodpočítavajú z tohto objemu, ale účastník je povinný ptatiť za tieto prenosy cenu za
dátové prenosy mjmo prenosov zahrnutych doobjemu da^
V pripade, že rbzsah využívantä BatÍku účasíníkom je taky, ze ohrozuje elektronickú komunikačnú sieť Pod-
niku, alebo vjeho dôstedku môžu poklesnúť kvafitatívne alebo kvantitatívne parametre poskytoyania služieb
ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a Podnik Je oprávnený
/ykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby účastníkovi.\

'l" ŕ

4. y prípade'ak dp!de,k_dea^tiva^i s^?.^.iy_vjT^bii^^^?íy,o^??^l^^a^*^s^ía'<k^^nL^t^?í
kladne stráca nárok na Benefit. Nevyužitá časť Benefitu v konkrétnom zúčtovacom období prepadne
a Účastník nebude mať nárok na vrátenie jeho nominálnej hodnoty. Benefit ani jeho časť nie je možné vrátiť
Účastníkovi ako preplatok ani vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov,

5. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tphto Dodatku Je možné písomne previesť
na iného účastníka iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Podniku, pričom práva a povinností sa na
nového účastníka prevádzajú len v tom rozsahu, aký bol priznaný pôvodnému účastníkovi, a len na obdo-
bie, ktoré v čase prevodu ostáva do uplynutia rozhodnej doby.

01.6 Spoločné ustanovenia
Za účastnícke čísla aktívne v sieti Podniku sa považujú pre účety tohto Dodatiai aktívne telefónne čísla pri-
defené Podniku a zároveň priradené jednotlivým účastníkom verejných telefónnych služieb na základe plat-
??. z.m!ľ^ °- .PS?k^[ivanLy?r3ľŕ^.   ^z?ľr?á"TI,Tŕl ^i?nJ^O^^??^ŕ(?ľ;'>SOLl^ŕLJ^Iľi?ii^ÍTÍ
účastníkmi využívané v sieti Podniku, pričom za účastnícke čísla sa nepovažujú najmä krátke čísla, cisla
používané na poskytovanie osobitných služieb uvedene v cenníkoch sluzieb Podniku audíotextové čísla
a iné čísla, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní verejných
služieb.

2. Strany sa_ doh<xlli,_že^prípade^ocasne^^^ia_poskyto^nia^^^le_pnslusrgch
ustanovení Zmluvy sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva
plynutie doby, po ktoru sa má poskytovať ktorekoľvek zvýhodnenie uvedene v Dodatku. v PríPade> ak Je
doba poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dôsiedku dočasného prerušenia

2/3
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PRILOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ
r v /

VEREJNYCH SLUZIEB - SUHLASY
^u^ č.zmluvy:A10442035'uOJ

Dátum:25. 11.2016

uzatvorená medzi

poskytovatefom verejných elektronických komunikačných služieb Orange Slovensko,a.s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, !Č DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Číslo 1142/B
(ďalej len "spoločnosť Orange Slovensko")

a

f

účastníkom (ďalej len "účastník" alebot(Učastník"):
Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproč
/

Učastnícke číslo 0034686758
Tf

Adresa Skolská 2, Poproč, 04424, SR
v

RodnéČíslo/lCO 00324639

IČDPH/DIČ

Štatutámy zástupca / Spinomocnená .V

Ing. Jaklovský Štefanosoba (Meno, priezvisko)
f

1) V prípade ak Učastník v Zmluve v časti Predmet zmfuvy pre jednotlivé telefónne čísla súhlasil so zverejne-
ním svojích osobných údajov v telefónnom zozname, Účastník týmto urcuje, že v telefónnom zozname majú
byť zverejnené jeho údaje v nasiedovnom rozsahu:
0 Telefónne číslo, tituf meno a priezvisko, ak ide o fýzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide o fyzickú osobu podnikateľa aiebo právnickú osobu.
D Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, adresa.
2) Ďalej Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v roz-

sahu: meno, priezvisko títul adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených
v predchádzajúcom bode, ak ich učastník poskytol, tretím stranám pre účely zasíelania komercných ponúk
produktov a služieb tretích strán Dčastníkovi.

D Súhlas udeľujem 0 Súhfas odmietam
f

3) Úcastník oznacením poiozky "Súhlas udeľujem" súhlasí, aby spoločnosť Orange pouzívala a spracúvala
lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu koncových zanadení ÚČastníka za účeiom poskytovania
služieb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmä, ale
nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty.

D Súhlas udeľujem 0 Súhlas odmietam
/

4) ^^^^ved^^^š^^ ud^^^^b^^^^^^hQ^^^^t^^^^^^^t^
koľvek odvolať. Poučenie UčastnÍka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu,
ako aj rfalšie súvisiace informáde sú uvedené v prislušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prí-
padne na web stránke www.orange.sk.

BNChaiéia

'c. /^%
z0-^ /, s.co,tCUMON

L^K afHPMTESOG.jŕ

k0 ;?K o íi
^ .--:"^ s^tí '^7 072f,^r

.""w?R^'v-"""-3ha 302238M&?.Y
* .f--Í f .T <** * >>>>

ŕf

Očastnfk Vero n i k^JSaj u^íková
dátum, pečiatka, pod ^ spoločnosť Or^e Slóvensko, a. s.I

7^.^

o dátum, [^čiatka, podpis
* ?^ -tcf

^ 2

Orange SovEnsXa. a s.
Meltľjotfs 8. a2i IIB BnriialHva, Slnvenské (ťpublika
leľ: Q&05 905 805. (ax: +421 2 585-- 5S5'. www.nran9esk
IČO: 35E S7 270. DIÍ: 20 20 3' 05 78. IČ 3:'H: SK 20 20 3-' 05 7B ,1zaplssnfl v Obcnodnon- nsgisľi OKresnSfio sudu Bradslava 1- oMc\ Sa VloSca Eidn "142/B 22751603
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Dodatok kZmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslozmluvy:A10442035 ID predajcu: ID392DSP04

jť^m'in^jo j

Dátum:25. 1.2016
Ident. kód dodatku: 9608972

SIM karta s prideleným tel. číslom: 0905562010

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom 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 oddiel: Sa, vfožka čísfo 1142/B
(ďalej len "Podnik")

a

r

Učastník (Osoba: právnícká/fyzická podnikateľ/fyzická nepodnikateľ}: Prävnická osoba
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Obec Poproč

v

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Poproč, Skolská 2, 04424, Poproč
v

Cfslo a platnosť OP / pasu: Štátneobčianstvo:
SR

Rodnéčíslo/lČO: IČDPH/DIČ:
00324639

Zastúpený:
Tf

Ing. Jaktovský Štefan
Rodné číslo: Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

(ďalej len "Učastník") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na^^a^^^^^d^tí^^a^ár^JBnto^^o^k^^m[we^py^wantw^n^h^^
S^ä^\^1^3^cn^^%Jlu rKSi/iľ^ ^TÍ^í^^^iS^S^LS?^
zariadenia uyedeneho nizsiev texte Dodatku a tíez vyuzíyanja elektronických komuniiačnych služieb a iných služieb poskytovaných na
zaklade Zmjuvyj"ďuzby^ pnpadnejnéosobitnepc^mienky^ resp. dokumente, na ktorý text
Dodatku odkazuje; výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastník sa spofočne ďalej označujú ako "sfrany")

to-

čl. 1. Predmetom tohto Dodatkuje

1.1 dohoda stranna aktiyácii úcastnfckeho programu resp zmene účastnfckeho programu na účastnídíy program (pokiaľ je
v kolónke nižšie v tomto bode uvedené +++++zostava účastnícky program nezmenený; uvedenie predmehého symbdu v kto-
rejkoľvek koionke v Dodatku znamena, že stav určoyany danou kolónkou zostáva ríezmenený oprotí stavu pred podpisom
Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzt'ahujúcom sa k danej kolónke nie ]e uvedené inak)
Flex 15eurextra 1)

/

 ^J^i itaiS?rT?ÍSľľ S^l^y?^/'^^ľ^Ít?^ÍS1^2n^iSQ.J^ľ^Tj^ľ^
Pocln^ku^ktora pocas ^^OS^O^OD^^Una^únn3Qazdôw^u^{ra^>^äúež^ SIM kartu Poďniku regis-
trovanú na Ucastníka, ktorej telefónne čfslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (ďalej ien SIM karta"}.

1.2 dohodastrán o predaji zariadenia (ďalej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaFje v kolónke 'Výrobné císlo MT"uvedené
"+++++", tento údaj' sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne^jednoznacne urcený svoji'm typom)

2)TypMT LGK4LTEindigo
3)Výrobné éíslo MT (IIVIEI) 357137077501988

ÚČastníkovizmajetkuPodnikusozfavou z jeho spotrebiterskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zTavy z jeho spotrebíteFskej
ceny) s DPH (ďalej tiež "Kúpna cena")
45,00 EUR 4)

Úcastnfk si ^e ved9^'^eb^zna^a^wbc^d^á^Potreblters^^enaMT bez zra^J^hj^pobre,blters)íeÍ_^eny_^ Dp.^ za,ktoľ!
Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokiaF sa so záujemcom o kúpu MT nedóhodne na podmienkach uvedených v tomto
Dodatku, je
110,00 EUR 5)

Číslo účastníka: 0034686758 ,8 A10442035 22751598
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Účastniksije vedomý; že MTje mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenu ^ššie,vtomtobodelenztc'hodovodu'ze sa^zayla^a,1
užfvať služby poskytované mu prostrednich/om SIM karty v zmysle ustanoveni 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)

Akvizicná ponuka
/

p?sk^ne.ťe^.p-' ^o^í?^viď_'S?-!ä ^r.'ÍL^-SÍľľ^L,?! ??S,^??L^i^rt^S^d^^^ä,?!Í t!?Sr^iTc^^L??r?>
níkovi poskytne tie'ž dohoda o prävach a povjnnostíach stran spojených s Poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv
a povinnosíÍ strän spojených s poskytnutim ďaiších výhod sú uvedené v dokumente

7}
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 19.05.2016

ktorý ako Priloha č. 1 tohto Dodatku tvorijeho neoddeliternú súcasť. Vprípade, ze je v predchádzajúcej vete uveaena kolónka
^pjn^^s^b^)l^^+-^' ^^^ S?5äkiL[žn1e^??S^)^5><ly?^b^llli^tľ!k^dferSIfIS tSt?uo5s!lrS^ljsa°3íí!S^J äcSiäas?SS
Prílohy č. 1 môže byť aj úprava íných práv a povinnosti strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o
a aktivácii služby

8)
Prístup k intemetu

b) odeaktiváciislužby
9)

"+++++"

°^ ^^orbe.:^yh^^-n?o-čŕLa_iI'^P^^OBS Sí?!??n^ľ ?/,č!f^^acS;^?r,^rSn?/ŕdŕcÍSí!'!l ,?S ?2!^?^Í1 ??'2^?^Tj!iiÍli'f^y
Nekonečné'volania na vybrané tef. číslo v sieti Orange, alebo o voľbe Rodinných TC (podľa ich definíde v Cenníku služieb),
ak sa Stranydohodli na áktivácii bonusovej služby Nekoneano v rodine

10)
"+++++"

d) o aktivácii Mesacného predptatného vo výške
11

+++++
r

e) o Pos^nutlz^o^n,e^ia^^r^e,^I^UJÚC^OIÓnt^^^^
nenl uvedených v Prilohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením krúcovych slov resp. slovných spojenf stanoyených y pn-
slušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je
týmtodotknuté)

12)
"+++++"

1.5 dohoda strán že Úcastnfk je Potínn^uh^iť^^mku_^^kJ,a^ak^a^^lM^J^^rcs^.^^n^
vykonanie nevyhnutnychzmien v s^tém0^ j3Q^mku 'SIJľ^J^Gtch s k^^°u 1^^3vého telekomunikačného zariadenia uvedeného
v'bode 1.2 tohťo článku za cenu so zTavou (ďalej len "Poplatok") vo výške s DPH

13)
8,00 EUR

fyf

Čl. 2. Präva a povinnosti Podniku a Účastníka

2.1 ^ ,e POV,^^ Podn,ku ^-MT_> v^ke^en^^l^ 1;^ ^^vo ^ u^e^
v Čl 1 bo'de' 1 .5. Ú'častník ie povinný zaplatiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry yystavenej Podnikom v lehote uvedenej
vo'faktúre, inak do 15 dnt'odo dňa'vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodlijia splácanf Kúpnq ceny v splátkach
Vprtpade'žePodnikotoÚcas^íka^poŽiada^jetentopovinnyzaplaró'cel^^
na pŕedajnom mieste, na ktorom s Podnikom Účastník uzatvorf tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak sa zmluvné
strany necfohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

2.2 s,t^nysadohoSli)_^e_PSS^kJep^ymj1^^^dobyYi^^^^ŕ"t?^^
aktívoyanea užfyaťsluzby(r p.^sluzbu)'definovaneyustanoveniachpfsmena}^^
^-a<b).t?ŕt^-b_^^^'T ^ľ^^"íte^ív"n'yS ^i?n^ä??iä?^LZTj3Ssr^^^^^ ^, SLäti^?ľ^l^2yí>%u?>ä,l^iĽ
denévpísmene a) Účastník nieje povinný zároven plniť y súvislosti so SIM kartou svoj zaväzok podFa ptsmena b)a naopak
(Í ak má na SIM 'karte aktivovan'ú služburesp. aktívované služby uvederré v písmene b) tohto bodu. nie je povinný plniť svoj
záväzok podFa písmena a) tohto bodu).

äí ?%!^?5^?^^^?^?"1^>TI^?i?l ^>^^^'^kl^E?E' íi^lMitl?^^E^^P^'^r^ílf^^i'^3
aj ako "účasfr1ícke ^rupr^y FlexltM,?<2"PJ)^ ?JÍ1 Ía^r?S?n?SJ^iÍt ^Sn^Ti?fr^i ŕ>ľ?eĽt  ̂,hit^^äumä^?f^
aktivovaný na SIM karte tal^ účastnícky program (resp. taký variant úcastnickeho programu), u ktorého je výéka mesačného
poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

14)
15,00 EUR

*

(v prípade žejevkolonke okremsumyuv^enya^kwkrétny^ucas^^^^
^^po^os.a^de^p^^^t^^^^p^^p^an^o^v^^
SÍM karte! Počas doby uvedene[vbode.^}^l ^SHJ^ ^KS^^', ^i^^8, ,ľ^SS?S? ^SS^^'SSS^^^S.-,
keho progŕamubude' mžsia ako^uma uye^el^v.itcÍónke:"p,okiar ^Ľä^ŕfh^^S'SLlTľh1!?1^^ ?i1äSlí, kLľSSS1?,
alebo'viacero účastníckych programov alebo typ alebovJactyPovurastnlckych^ro9ramOT_te^su_my^^stny_^e^Yinny
mať na SIM karte aktivovany len ntektorý z uvedených úcastníckych programov alebo účastnicky program uvedeného typu
atobezohradunavyskujchrnesacnyc^poplatkov^atedazepocastejtod^by^ji^^^^^^
nepožiada o zmenu učastníckeho programu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je výška mesač-
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v

^ /'t 1-\T ŕ-.t -.Iť'^.l^ ."^ s p.-^



ného poplatku uvedená vyšéie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výska mesačného poplatku po uplat-
není zliav, ktoré mu na základe akejkofvek prävnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastníckeho programu podľa
prvej vety tohto pismena na SIM karte alebo aspoň äadosť o aktívádu takéhoto účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1
bode 1.1 Dodatku alebo ínou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktívácia je podmienkou plat-
nosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

;

b) Účastnfk sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať na S!M karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov Flex a Max,
bude mať po&as doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto clánku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu
aktivovaného účastnickeho programu, aktivovaného Mesačného predplatného a doplnkových služieb NekoneČné volania na
zvýhodnené Čťsfo, Volaj do Európy z paušáiu, Volaj do Európy 100 minút, Nekonečné správy, Prenos Mesacného predplat-
ného, mesaäného poplatku za doplnkové siužby TV v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekoneôné hovory Eurôpa, Nekonečné
hovory Svet, V Európe ako doma PLUS, Môj Svet+, Náhradný teiefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ,
Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostíivosť, služby Zrýchlenie prenosu dáí a Zdieľam svoje dáta, Balík extra volani
a dát, Balík 100 správ, 100 MB v mobile, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke prog-
ramy, služby, balíky, doplnkové služby a za Mesacné predplatné (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

15)15,OOEUR
f

Povinnosť Učastníka podFa tohto písmena je splnená aj v pn'pade, že kombinácia služieb, z kíorej sa räta súcet mesačných
poplatkov podfa predchádzajúcej vety, nebude pozostávať zo všetkých balfkov, služieb alebo iných plnení vymenovaných
v predchádzajúoej vete. Pri plnení záväzku podfa 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 akejkoFvek
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej' vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre prävne vzťahy
podFa tohto písmena, pokiaF v tomto písmene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podľa pn/ej vety tohto pís-
mena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhofo účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku
alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutocná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku
a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

r

2.3 Úcastník sa zaväzuje, že po dobu
16}24

mesíacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazaností")
a) zotrvá v zmluvnom vzt'ahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku ako úcastník Služieb poskytovaných mu Podni-

kom prostredníctvom SIM karty, po celú íúto dobu bude bez prerusenia tieto Služby využívať, a to v súlade s Jeho záväzkami
a zároveň nedoručí Podniku výpoved', odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon. ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo
Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov
stanovených zákonom c. 351/2011 Z. z. v piatnom znenf alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným plat-
ným právnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktíváciu SIM karty (pokiaf mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy,
pričom v takom pripade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktívovanú SIM kartu);

c sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním äaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo prävo odstúpif od Zmluvy alebo prävo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo pomšenia
povinnosti zo strany Úcastníka, ku ktorym sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasrŕe obmedziť alebo premšiť poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombi-
'l-náciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), Íe nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uve-

deného v bode 2.2 tohto dánku;

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrä-
dzať Podníku iné platby, ktwé je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku,

f

avšak Účastník |e povinný ich uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.

2.4 V prípade teiefónnych Čísel, ktoré bolí v rámci prenositefítosti čisla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené
čtsla") sa do doby viazanosti nezapočftava doba od nadobudnutia plabiostí Dodatku až do prvej aktiváde SIM karty s prene-
seným číslom, ciže doba, po ktorú SIM karta nebudey dôsledku ešte nedokončeného prenosu čfsla aktfyna; doba viazanosti tak
zaäie plynúť až prvou aktivádou SIM karty po ukončeni prenosu čísla. V prípade, ak Úcastnfk uzatvoril tento Dodatok v rämci
režimu predaja na diarku, sa do doby viazaností nezapocítava prvých 14 dní nasledujúdch po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba yiazaností tak začne plynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúdch po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto pripadoch je
véak Účastník povinnýplniť sipo\flnnosti uvedenév čl. 2.3 a), c) ae) po celú dobu pred začatlm viazanosti (odo dňa nadobudnu-
tia platností Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.
*

2.5 Účastnfk si j'e vedomý, že MTje mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovrtá rozdielu
medzi spotrebitejskou (trhoyou) cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zFavou zo spotrebiterskej ceny, Jen z toho
dôvodu, že sa ÚčastnÍk zaviazal užfvať stužby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovenf tohto Dodatku po
dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3
alebo 2.4) vzhFadom na výšku zľavy zo spotTebíteFskej ceny MT, ako aj na pripadný obsah Prflohy č. 1 Dodatku (pokiaF je súčas-
ťou Dodatku tekáto príioha), by spôsobilo, že Podníku vznikla škoda (mmimálne v rozsahu zfavy zo spotrebitefskej ceny MT).
V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Účastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto
bode uvedenú zmfuvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:

/

a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v cl. 2 bode 2,3 Dodatku poruší svoju po\fl*nnosť včas a riadne uhradiť cenu za
Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voÉi Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči Podniku, avšak
f

Účastníkje povinný ho uhradiť Podniku a!ebo prostfedníctvom Podniku),

ČÍslo účastníka: 0034686758 3/8 A10442035 22751598
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alebo

b) ak Úcastník počas doby viazanosti uvedenej v äánku 2 bode 2.3 Dodatku porusi svoju povinnosť zotrvaťv zmluvnom vzťahu
s Podnikom'podra Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užfvať bez prerušenia Sluzby prostredníctvom
SIM karty alebo Účastník'poruší svoju povinnosť nedoručiť Podniku výpoveď odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
úre!?^Je-uk^ľ5f.nLe-:?^n^i^ui^^a/o^eJ?(^^\aÍí!(frä^^^!Í^?ä,^vi^ľ-^tLi?^ŕ^^
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 pfsm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov síanove-
ných zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným práv-
nym predpisom),

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo vyske
17)

65,00 EUR

Zmluvná pokuta (resp, v prípade, že sa výška zmluvnej pokuíy počas doby viazanosti postupne znižuje, platí totoustanovenie pre
zmluvnú pokutu, v Jej výške, ako je táto stanovena prc obdobie prvého mesiaca doby viazanosti} predstavuje rozdiel medzi
bežnou maloobchodnou'(spotrebitérskou) cenou MT bez zľavy z jeho spotrebiteFskej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou
cenou s DPH, za ktom Podnik predal MT Úcastníkovi.

^luvnT_TÍr^n^-^a^tl^l!"-^v^?Líľ^^^^T[^^p[?^^^?^ľľt^ ^G+^^úi^^t^^^^
vy^he 131?nä-p^?^im-es^c d.??^Í^Tíí!i.ľt?^ ^v^^ííia^a?^ unt^ítu^y,k^!sí^,,^l!?^I?^[rí??^^?^^^^^
nÍžšía,'ako Šesťnásobok sumy uvedenej v clánku 2vbode 2.2 pism b) tohtopodaíku, Podniku vzniknevpripade, ze Ucastník
p^^'-^v.^.^u-vľSJ^ľľ^'. P?.d?. ^ff,TJľ^?l ^?S, ?í ?ľ^°^'^^ Í?^
^š^.rcvna&^f?-^?1!^Í^USľ"Tľ.ľv^f-n5^1?ľ^i:?.v:"b?l?*?^?ľ,^
Podnikupovinnyzaplatiťpncomvtakomprípadesa^neaplikujesu^
^dy\v.p.n^ad^'.^/^ňd.nľu_yj-n^k^Fr o.^i[^mJ^?j^k^,^^
tvonacej'sucasť'tohto^boduje^stanoyenezevýskazm^iuvnej^po^t^s^
hnutomvkolónkeznižovaťvzávislostiod tohokoFko celých mesiacov uplynuto od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia
zmluvnej povinnosti, plati, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto_stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znlzovať v závislostí
^,?Íolk^ľS^1^Í^s^^iÄľľL^.ľ^u^^^S^S^ä??^?,?ŕf^L^r,^
nakých pravidiel, ako sú pravidlá stanovené pre znižovanie výšky zmluvnej potaity uvedené v texte v kdónke tvoriacej súčasť
tohto bodu.

f

Právo na zmluvnu pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným pomšením povmnosti ÚČastníka, a to v okamihu ppru-
šenia povinnosti Úcastníkonn, pricom toto právo nieje podmienene yykonaním žiadneho úkonu zo strany Podníku (napr. odstúpe-
ntm od Zmluvy alebo premšehím ä obmedzením poskytovania Služieb v prípade porušenia po\flnnosti podra bodu 2.3 písmena
c) tohto článku).

2.6 P ,as^tksu?la^l,s^mLž^.akJj^sjl^^piat^sti,t^róoi^daÍ^d?J?^
k dočasnej deaktiváai Jemu pridelenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu po^íytovania Sluzieb podľa
Zmluvy, že doba po ktbrú nebude z týchto dôvodov používať tieto Služby sa mu nezapocita do doby viazanosti. Táto skutočnost
nezbavuje Účastníka jeho poivinnosti zaplatit' Podniku za túto dobu oenu Služieb pokiaľ mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy
vznikne.ani povinnostÍ plniť svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto Článku.

2.7 Podnik Je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä (i) predať Učast-
níkovi MT 'za dohodnutú Kúpnu cenu a previesť na Úcastníka vlastnfcke prävo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Účast-
ník splní väetky podmienkypotrebnéprevzniknároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať
Úcastníkovi Slúžby podra Žmluvy a tohto Dodatku.

2.8 V pripade, ak má v okamihu uzavierania tohto DGdatku Účastník v suvislosti so SIM kartou aktivovanú sluzfau Nahradnytelefón
a tedajev platnosti Dodatok k &nluve o poskytovaní vere|ných siuaeb o aktivacii sluzby Nahradnýjelefón (alebo Dodatok
Í^^v.e /^.f?irSMŕnfr^j iľ^i ^ÍIŽŕy.^lT,IÍS'Í>Ltä?SI,í^i?f>?f^L?^Sl^  t^Íľ^ lo\it?é/J6^fá!>2í?^ä^-íf?!!!ä+ S
Dodatku, (ďalej len "Dodatok o NT"), uzayretím tohto Dodatku zaniká plafriosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii
služ?Y-ľíh^dn?.tel^ďy^^fLa.^?i^^L^^.z^la^5^t^fi^I^ZO^I^S^<^J?,rfS^^nÍ^
?r?_?ádä?^L^t^^T?L^!TT.e.TI,^^^5.Í^LS^??s^^,,^I^Ií??^^^?S^n?-^ú^^^^
FITľ^ \ ^-^TJ^PÍ^. ^?^?,n.^u^"fL^O^.J??^Tt,Íi^Jľ^y,e^,J)<?Í^cl^L^^JG^ ^ll^i^o^Jl^L^^ i^Í!^^
telefón. V prípade zániku' Dodatku'o NT podľa prvej vety tohto bodu bude mať táto skutočnosť y zayislosti od okolností uyedenych
v jednotlivych písmenách tohto bodu za násiedok vznik niektorého z právnych stavov uvedených v nasledovných písmenách
tohto bodu:

f

a) Ak sa nejedná o pripad podFa písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník uz na zakiade Dodatku o NT zakúpii koncové
telekomunikacné zariadeňŕe, je povinný utíradft' v súvislostí so zánikom Dodatku o NT sumu vo vyške zostávajúcich neuh-
radených mesačných poplatkbv'za siužbu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pôyodne v Dodatku o NT dohodnutej
doby viazanosti (tj. sumu rovnajúoej sa súčinu výšky mesacného poplatku za sluä)u Náhradny telefón^a poctu mesačnych
popíatkov. ktoré mal v súlade s'ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podľa Dodatku o NT, avšak
ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosiaľ neuhradil).

t

b) Ak sa nejedná o prípad podFa pismena d) alebo e) tohto bodu a Úcastník pred zanikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikacné zariadenie a súčasne požiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislostí
so SIM kartou a podpísal príslušný nový Dodatok k Zmluve o poskytovanf verejnych služieb o aktivádi siuzby Náhradný
telefón, v ktorého'záhlavt je uvedené telefónne číslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu,
tóc>Tho S.ÚČ??ÍLI-J^ ä^^-.N^hKr^dľÍtl1??n;p^"teľt?-?^^?.? !? .ľt!?-S,rľ Í?.liL?il!ÍT,;aJJ5!lÍ<í?^JlaL Iílkk^^i-S!?Yľ^lľyA
vznikne mu zánikom Dodatku o NT pŕávo na zFavu z ceny Služíeb vo výške rovnajúcej sa výške mesaôných poplatkov, ktoré
m_u.b?^'^s^n?^-^í-u-hr^L^f?.vi.sŕ^^ fií'yASľ^ ľ?y?äT-S^^
Pfic^T .9^s^í^-n^^.iÍ:.ne-P^Ín_n_O^L^11^t!ľJL°^?YT1^ JS^Í?Ío^^ľ!Lrľ^,^^?ľfTtS ^ÍÍ ,^S SÍ??^iíl?nr??+?LSfJ^
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom
Dodatku o NT zaniká tíež právo nakúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zravou, ktoré mu vyplývalo
zjehoustanovení).

v
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c) Ak sa nejednä o pripad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a ÚČastnik pred zánikom Dodatku o NT nezakúpi! na zákiade
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasne nepožiadal o novú aktiváciu siužby Náhradný telefón v súvis-
losti so SIM kartou a nepodpisal noyý Dodatokk Zmluve o poskytpvani verejných služiebo aktivácii síuzby Náhradný telefón,
v ktorého záhlaví je uvedené telefónne císio SIM karty, Úcastnfkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zľavu, ako v pripade podfa písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesaôné
poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré boi na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT
dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež prävo na kúpu koncového tefekomunikačného zahadenia za
cenu so zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).

d) Akv okamihu uzavretía Dodaíkuje na SfM karte aktivovaný taký účastnícky program. ktorého súčasťou je služba Náhradný
telefón a ÚČasíník požíadal o aktiváciu takéhoucastnickehoprogramy.ktorého súčasťou Je siužba Náhradný telefón; a tento
účastnícky program mu bude aj skutočne na S!M karte aktivovaný, Účastníkovi zánikom platností Dodatku o NT nevznikne
prävo na zTavu, ako v prfpade podFa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované
mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na zákiade Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne
v Dodatku o NT dohcxlnutej doby viazanosti.

e) Ak V okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program, ktorého súčasťou Je služba Náhradný
teiefón a LJčastník požiadal o aktíváciu takého účastníckeho programu, ktorého súcasťou nieje služba Náhradný telefón,
a tentp účastnícky program mu bude aj skutocne na SIM karte aktivovaný a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil
na základe Dodatku o NT koncové telekomunikaä'ié zariadenie, Účastníkovi zánikom plaínosti Dodatku o NT nevznikne právo
na zFavu, ako v prfpade podfa písmena b) tohto bodu. ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované
mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby vjazanosti.

t

2.9 V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplý\rajúdch z ustanovenf uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré sú
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Úcastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo
výske rovnajúcej sa výske zmluYneJ pokuty dohodnutej v bode 2.5 tohtp článku. Povinnosťami, s porusenlm ktorých j'e spojený
vzník práva Podniku voä Účastníkovi na uhradenje zmluvnej pokuty podľa predchádze^úcej vety, sú:
a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o docasnú deaktivádu SIM karty

(pokiaF mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokraôovať
v užívaní Služieb prostredníctvom ínej SIM karty, ktorá nahradf vypojenú resp, deaktivovanú SIM kartu);

'l-

b) Povinnosť Úcastnlka mať pocas doby viazanosti na SIM karte (ktorej telefônne čfslo je uvedené v záhlavt tohto Dodatku) akti-
vovaný taký úcastnícky program (resp. taký variant úcastníckeho programu) alebo takú kombinádu vbode2.2 písmene b)
uvedených siužieb (resp. iných produktov), že nedôjde k poruseniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

t

c) Povinnosť ÚSastníka nedopustíť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade s usta-
noveniami platnych právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzmklo pravo odstúpíť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu
z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Úcastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku
a / alebo v Zmluve;

f

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazaností takéhp konania, na základe ktorého by Podnik bol oprävnený
v súlade s ustanoveníami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Účastníkovi počas doby víazanosti dočasne obme-
dziť alebo premsiť poskytovanie Stužieb;

ŕ

e) Povinnosť úéastnfka neumožniť počas doby viazanosíi tretej osctoe také konanie, na základe ktorého by v prípade, že by tak
konal samotný l.Jcastník, Podniku vzniklo pravo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedaťZmluvu z dôvodov nesplnenia
alebo porušenia povinností zo strany Účastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

ŕ

f) Povinnosť Úcastníka neumožniť pocas doby viazaností tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v pri-
pade, že by tak konal samohiý Učastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovaníe
Stužíeb.

f

Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvná
*

pokuta je.splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa dorucenia výzvy Podniku Úcast-
níkovi.

2.10 Referenčné císlo - Pauäál pre blízkeho:
18)nevypfňať

/

Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísla - Paušál pre blízkeho uvedený symbol "+++++", nevzťahujú sa na ÚčashnÍka
žiadne ustanovenia Dodatku aníjeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blízkeho.

/

2.11 Strany sa dohodli, že Účastnfk je opravnený za podnnienok uvedených v tomtobode aktivovať si počas doby viazanosti službu
Prestávka, ktorá spočíva v tom, že Účastnfk počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karte aktrvovaná, (ďaiej v tomto
bode tiež "Doba poskytovania") nie je povinný plniť svpju povinnosť mať na SIM karte aktivovany taký účasbticky program (resp.
takývariant úcastnfckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp, íných produktov), ze
nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto Článku, pričom sa súčasne o Ďobu poskytovania predlži
doba viazanosti dohodnutá v ustanoveníach Dodatku. Aktivádou služby Prestávka nte sú dotknuté ostatné povinnosti Účastníka
podFa tohto Dodatku ani podFa iných ustanovenf Zmluvy alebo inýcA zmluv stanpyujúdch práya a povinnosti medzi Účastníkom
a Podnikpm. Doba poskytoyania môze byt' maximálne 6 celých zúčtovacich obdpbí a ÚČastník si ju môže aktivovať len na celé
zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích obdobt. Službu Prestávka môže Účastník využívať aj viac krát počas doby
viazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekroäť šesť celých zúčtovacich období. Počas Doby poskytovania môže byť
na SIM karte aktivovaný akýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky program, ktorého podmienky užívania sú v prfpade SIM karty
splnené. Službu Prestávka je možné aktívovať len v prípade, že na SIM karte bude aktívovaný niektory z úcastníckych programov
Flex a Max (ďalej v tomto bode tiez ako "Vybrané programy"). Slyžbu Prestávka možno na SIM karte aktivovať len za podmienky,
že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovade obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte }e minimálne tri celé zúčtovacie obdobia
bez prerusenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik }e oprävnený - nie však povinný - aktivovať službu Pre-
stávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V pripade, že bude ku dňu deaktiváde
služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnícky program resp, kombinácia služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu
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2.2 tohto článku. Podnik je OPrávneny aktivovaťn^ s,l^!kartu, t^^Í^^t^^ZfI]og^T,ITff'J:ú^iT^i,rlÍ^,UJ,l^^bD^?I'ÍI<^l^^la
SIM karte aktivovaná_vf"sled.n^m^^^huprfd^aktlv^aous^^ ^llt^^i,fljjl^k^^?^^fl^,,^irľ,s^li^^
ŕh^e_íp^^Tlľ^?^???'yf^ä^.?^í^i^ľäe^!?^^Sií?^?r?líi^^V~prípade7žesaPodmka-ÚčastnÍkvopreddohodnúnapresnejdlzkeDo^^^^
v kto'rý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktívuje siužbu Prestávka íiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využíva-
nia tejto služby počas doby viazanosti.

2.12 Referenčné číslo - Darčeková Pnma karta s benefttom Neobmedzené volania s blfzkym
19)

+++++
/

Ak je v kolónke uvedený symbol n^^+", nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa
Darôekovej Prima karty a benefitom Neobmedzené volania s blízkym.

w

Čl. 3-Záverečné ustanovenia

^^n^v^l^^žg^m^ž^ad^^na^é^^kyTOa^^^^^3.

SIM kartou bol medzi Účastníkom a Podnikom uzavrctý iný dodatok v rámci niektorej^onukovej akde Podniku obsahom ktorého
by bol PredaJ^zariade,nia za 5e^u^so,zfaYOU,^l^,^?^^?J?^^^^r^i^/!Íl^Ti?ľL^Í>^^^SÍ SSSÍTÍÍ? ärlÍLP+?á
l??endkái^äJ2GUS^d^Fo?l)aadäS ^d^Tdtz^Sis?^t^n^l^ýprc^et^ok^i^o^^a%^a^S^^mS?^ykSydä^
Predchádzajuc^dodatokzanika^kamHTOmuzavretíaDod^tkuToneplatívp^
poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom pripade zostáva Predchá.
dzajuci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

'l"

3.2 Strany sa dohodli, že Podnikzabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom miesteúčastníkovi, ktorýje povinný splnenie tejto
povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúoej za Úcastníka).

3'3 .^???Ín-ťiÍÍľl?.pi?^?L^Ú^Tť^d^ľ^t^ľ^^Aď?ä>^iJ^r^^in^^+tTl^^^^
účinnosti niektoiych ^^tanw^nt^A^RJeho^o^^^^^,^Jd^"?S^o^i^^^^L^/f^ua^^Jä'^a^
a úannosť v deň, v ktorom ho podpíše opravnený zástupca Podniku až po Účastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu
urätú atonadob^.ylarano^5ti_uved^.n^yď_2^D^at,ku-^pj^adej^re^^^^^
Dodatok vráma rcžimu predaja nadjalku sa Dj)datoJ(U2ah/ára^
uply^t^v^_nJ?st!d_^ro^f!^ŕJtn.T L8-^5^^dH?,y^^-5?^Íľ"y<?'^
ci'e'SIM karty odložená účinnosť tých ustanoyeni Dodatku, ktorýcti^Yykonanie nieje mozné bez toho aby bola^ktivovaná SIM
ka^.B^?-^^^lBJ^ľi?^!íJ?^ľ^i!^^^tír^^^e^^Is^zJ^,ÍT'^J,^ ?r?r
režimu predaja!'nadian<u^ w_e^^stan<?Y^nia.Dodatlíu^?.rÍ ?^iIl^ÍLolťSÍ!^,S?ih(ÍäSÍ^ľ-?l?ÍSÍä ??TSÍÍ^Ln?J!S?/
ustanovenia specifikujúce zaäatok ppskytovania jednotliyych psobitných zvýhodnent, nadobudnu účinnosť az uplynutím doby
l4.? "L^ ^"Ln^ÍU? ^ť^ďtľ^? t  Lk^ ^TJľ??*  J?^+Ku^ľ
zvýhodnem Rozsahachara^kterosobitnýchzvyhodner^v^k^stó^
v rárnd režimu predaja na diaFku, neod'deliternou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaFku a Účastnfk podpisom
Dodatku vyjadruje s ními súhlas.

3.4 ^luynésfrany,sa_d?^liLä.o^^h5;T!ď^?ľ^ť^^tii?^d^?iu^kľ^S^^^
nebola uzavreťá na dobu urcitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu urcitú zhodnú s dobou platnosti^Dodatku, pričom
okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v ôasti týkajúcej sa SIM karty na dobu neuratú. Zánikom platnosti
Dodatku nŕe je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.5 z^^mé_s^iny_sa,íohoS}i^ž^jl}ä^0^ ??^tJ"jÍO^?LPJi?,^S!5r ÍÍ!: \r!aJ iLb°LU??ŕS3?Eiy ^^Se<;íl^lun^nt^lSS
clánku, zánikom platnosti Zmluvy aiebo na základe dohody zmluvných strän V pripade že Účastník porušE svoje povinnosti
takým spôsobom, že Podníku voci nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podFa ustanovení tohto Dodatku, zanikne
^^^p^^u^^^^^hra^^^luvn^^po^t^^^rt^d^^^y^anto^m^^^
zfavyaleboinéhoz^hodnen^Úcastiítovi^okamihomp^njs^
íSZ(íÍ lllÍFS?^°/ ^^n^t^iIv^Sä,p[S5jä KSij1^ ÍIS?t^^Íi?^opľ5Sai8ču'1Z^Íľn?iBíäSlliľ^ie%?él.íka na poskytovaníe

/

3.6 Tento Dodatok je neoddeliteFnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Učastníka
a Podnik.

3.7 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Sluzieb podra Zmluw a,toh,t9,Doda?íu> PnPadn^ ak podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Ďodatku z dôvodov na strane Účastníka a následne Podnik na_ziadosť Účastníka zruší uänky odstúpe-
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovať pozastavené Sluzby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako' keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pn'padne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.8 ^j^^'^jj^^ ^F^f^iE^mi^i ^^Hi^^^i^'^^^^^Iíji?^l^le'l^'^>^l're^^pl^^lalk°'^'^m^ty
3.9 stra_ny,.^áohoďiize^p^a^lz,e^^5,í^^^k^eJ<>d^v^^s^t^^?i?^^

^^n^^t^ ^ ^ ^l^k^^a^v^^^^r^^^^^^^^Bp^^^^^^^Í^st^l^^^^ra^u|J|3^^^
o aktrváciu iného účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonany vcas,
ďaJ^ÍU-d8J:-tďľill^Íf^dSÍ!'Í?tív^niy^;?I?ÍOJT??^
krätkosť casu medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsť k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty práva
na poskytovanie dotknutého úcastníckeho programu.
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3.10 Učastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona c. 351/2011 Z. z. bolikl. 1.2012vydané
nové Všeobecne^podmienky poskytovania verejných elektrDnických komunikačných služieb prostredníctvom verernej'mobiÍneJ
siete spoločností Orange Slovensko, a. s.

3-11 älr^'?L^??15?!iLŽ^J?l_d?ilLmTnižšíe Ytomtobode uvedené práyo a Úcastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto
^ osf^o^t3n^:e^,M'^~? ?reSez~eT.^'e~- to^
s^^^=^^l^,'relwtele TOi^uzbítechro^,sbredafmozn°s^uživaraa'd1toT-
^,^=^^^D^tMar^^tasten~-d Snosetakď5cete'do^cas
ktorejj^CT^n^zaTOzai^p^^t^to^d^u^írať^^by^v^o^stan^e^
s^^^tr^^^^m^^swv^c^.vmna"
nevzni^jú U^tnfkovtz \^ssie vtomto bode uvedenýchdo^
iall^lľ^ilfl^^^Ti^r^d^^tr^k^^^-^ari^^n^tľ-^T^^?-.?!^T^^^T??Í?LZ^
z kupnej ceny tovaru ^c) pravo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od'kúpnej zmluvy (požadovať vrätenie celefkupnej'ceny
zaplatenej za tovar), alebo akékolVek iné právne nároky.

3'12 B^5-oľaäu na_^_ta<tnŕ.u^?novení^,!o^ .P^Íatííu pl^ltí.'ž^v PríPade-aksa na tento Dodatok vzt'ahuje reä'm povínného zverejňo-
^a^t^Tl^JS^h^fH^^?a+^^1r^^i?>^^iSI!^d^ľ^StliE^?I?!??S^^^
v^enineskorsichpredpisovteníoDodatoknadobudneúčinnost'dňo^t,l^nia.mJJ,47a=ob?an?k^zŕ!(on,l?ľa,' ak s?.zmluvne strany nedohodli na odloženf úcinnosti niektorýchjehoustanovení.
Týmto ustanovenim nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.i 3 ^mluvne stra^y ^a do^od[1'že v^etky T?^^,^O^^TliÍ^"a^o,^"lo^"^?^ifäc^: ^ZÍí?Í^._v. rí3zhodcovsko,m konanii>?"n
M^S ^mS ^^a!íokSW^Km stown"Yokýl^utom?rou;pod.&"ŕ^
^a^?a^^d^Th^u,rom1.~-tak.?an WD^ Ma^^neK H..ŕ:
advotót zapisanyv zoznarneadvokatovvedCTomSJoven^ pod c.reg 7045' a v prfPade' že,sa ,te[tto
^S'^~°^du m-yane^^^ MarceLM^adwkáŕaP'san>v ;°-^
vedenomSiovenskouadYokatekoukomoruupodcreg6536Z^
adresu: Asociáda pre rozhodcovské konanle, sfdlom v Bratislave, Ventúrska 14, PSČ: 811 01. Odmena^rozhodcovske
^J^^^^^^M^P^^^^ys3^^^^m^^-
oovske konanie môŽe byt' vylucne písomne a rodiodnutíe^^^
pofrebyústnepojednavanie nariadlf. Zmluvné strany v^slovne ziadajú o dorucovanle na posioró alebo ^mailové'adresy'uve'-
dené v tejto zmluve,

0 Súhlasím s dohodou D Nesúhlasím s dohodou

3-14 ^j;B"?Sľ-ypj!!ŤáilL^ar^^tc^ÍSy-p-ťt^e-f^r^^^!k^hla^uJ?'ž^-sa?^z^^^
S ^M^rope^"PSa.pästaínez.^sSKtóhoM'u.lŕo4L257105aMetLIfeEuroP^-
Limited pobocka pasťovne z^ineho ďenskeho štótu l^ ktoré su dostupné na intemetovejstankerPodniku"na
www.orange.sk/poistenie a súhlasí s nimi. Zároveň Účastník prehlasuje nasledovrré:
Týmto prehtesujemL ze mámviacako 18 rokova r^e^ak0^5 rok (; nemam zdr^Y01?1^proSlem^(P,redovs^tjí?Y1 _netrpírn žiad~
^^roS^toläe?o^te^^ rob^Sora.moEeSksrti^u?^^,"wand't8'^nui?"'
lel<árskyzakroka[ebooperaau,ktorábymaiazanas!edok^
rämstarQbnýdochodo^preKf^snysterobnýdôchodoKvysluho^^
aieboprispevok podTaj^slusnýchpravnychpredpte
pevok poberam som súcasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov sonn nebol prácenesdiopný po dobu dlhšiu
^ ^^sstäĽ,^ ^s?0^"^.5?6"^T.?"1T.^-
^S ^a^E°S?^ p^!s^?^^m^za^any.uJ^n?.?.?amestnavater?na dobu ^^
^yÍ1^^^?^'11-??-1?^ poras. FÍ?.sledn'?ch 12 po sebe nasleduJúdch 'Tiesiacov, alebo u dvoch zamestnávatelov za tých
i^Í'i^,re^^^^o^^m.5da;ezam^nanÍraeMmw,ľ~^.dobea,"es0-''-'
^SSfn?ri^íii^o?i5^?cnr^SS^2rl?f?<S!H^^?r^l^TI^I <^SS^í y^?^T^LŽ^..?ls??_ľí>?i?!r1hrlŕ-,!:)?ŕ!Tia.z ^.
'^^^'"l^'^^^^^^^^^^^}^^'^i^^l^^^^^a^m'^^^^m,l^^^^v^ä T^m,!ebu^n
Ä ^m^^?W?^z^u Ädei-^reErfead.^.frrallmva^d6^"
??ri Í>y^^oi.l?TZ^-P^e..prfl?ad. pir!eldo.casnR1 invalidity-priPoistenie prc pripad nedobrovornej straty zamestnania TCnikne
najskôr dňom kedy splnfm uvedené podmíenky zamestnaností.

315 ^^^Í'^^^^°dJ^ď^usb^t^^^^^k^^^^ď^K^^^?^rerilI^^ro^^9^^^k^íú^^
^l^^o?u6l2?r5^r^^^LZFnÍ^.l^w^K^????^mc ?^P^Il.^lm^^;flJ_?^eÍS^ ^ť ?5, elto,zrnluvy ž ?a
poskytovaťzákazníkompnstupkregulovanymhlasovým, ^MSada^Yymro^tn90^služ^m-Úrastníkmalprávonapos^
^^^'i^il^^L^^l^^^l^^St^^^Sd^^^^^,^^^^^i^^^''^!?-^JOI ^Í^i.^^^§ľ^
^Ti?SrSS?J^ <?tn^J^;n^^^il^?^^f+Si^^lflsl^^?=ST^Í^!^"^^?^^^^
skutocnosť žeÚc^ikoyinebolospoloĎnosfouOrangeprerusen
níku^vrelsAPRZrnluvuoARvsu^slostispnslušnouStMkarto^
^^^?^^ IVLa&VDlSe ÍL^rí?JF^^??Ti/zľLU^Jl-A?J-:^r5."^^?lík-^^^^
?l?ÍSVIľ'T/ ^JSť_kŕf.?,be?PJ.atne a yktoromkofvekmome"te> pokiarsú splnené vysšie uvedené podmienky. V prípade uzavre-
^ Zmluvy AR ^dzl^cas^?íl^aA^ s^ ÍI?ŕS?fnLľ?i ?ÍSL^?l?^?^ľ?L.1^ J  ̂h.-(lnj ^aSi?UJLÚCÍ<?Lpt^ PY^? .
pocas ktoreho bola uzavreta Zmluva AR V prípade ak^Úcastmkovi^prestanebyť Puskytovalna sluzba Roamin9 ^p?ločnosťou
Orange^(watanePjTemsenÍaje^poskytovania^ZmluyaARbezd^srehozan^^^^^
lo^sktorymmuposkyyeAPRroamingoveslužbykinCT
E>^^^^^/^o^^^^^ľk^^í^^^oh^^^^^J^J3?"^i^T ,^ ^^lu^i-?-^^^^
infol1rrľ!v^i( o.ľ?žtľ?sti-zv,oliťs.i-^lten?a?vneho Poskytovatera roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingove služby
poskytované altematívnymi poskytovatefmi roamíngu.

Čísloúčastnfka: 0034686758 ,8 A10442035 22751598
,J .V,- ' !i:>'ľ -.'iJi^ 'ŕ.',,' /.ní'I L^



3.16 podpísom^ohtoj:m^ynehod^u^_ej1t_uu^asmj.k,s^rasn^^
obdržal úplné informácie o piatných roamingových poplatkoch. najma o hovorovej eurotarife a SMS eurotanfe. Vždy aktuálnu
mformáciu o všeíkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.

Košice, dna25.11.2016
n*u<
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b) v pripade účastnickeho programu FÍex 25   bude íento pocas Rozhodnej doby obsahoyať predpfatený objem dát 500 MB na
jednotlivé zúčtovacie obdobie a súčasne namiesto pôvodnej yýšky Mesačného predplatného, určeného pre účastrícky program
Flex 25  , bude obsahovať Mesačné predplatné vo výške 1 O  .

4. Uvedené predplatené objemy dát 100 MBa500 MB (ďalej v tomto článku ajako"Batik/Balfky")súpočasRozhodnejdobysúčasťou
vyššie uvedených účastníckych programov, bez povinnosti platitza uvedený Balík/ Balíky osobitný poplatoL Uyedené Balíkynieje
možné si aktivovať a využívať samostatne; ak Podnik neurcí ínak. Úctuje sa každý aj začatý prenesený 1 kB dát. Maximálna teore-
ficky dosiahnuteľná rýchiosť sťahovania / odosielania dát v rámci Balíkov je 42 Mbit/s / 5,76 Mbít/s a v 4G sieti (LTE) 100 Mbit/s
/ 50 Mbit/s. V prtpade, ak úcastník v rámci konkrétneho zúčtovacieho obdobia vyčerpá mesačný objem limit (objem) dát pre príslušný
Baltk, Podnikje bezprostredne po prekročení tohto limitu oprávnený účastníkovi spomaiiť maximálnu teoretícky dosiahnuternú rých-
losť sťahovania a odosielania dát na úroveň 128 kbit/s. Po uplynutí zúctovacieho obdobia; v ktorom bola účastnfkovi znížená maxi-
málna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť praiosu dát; Podnik začne úcastníkovi opäť poskytovať pôvodnú maximáinu teoreticky
dosiahnutefnú rychlosť prenosu dát. Objem dát prisiušného batíka je možné využiť aj na multimediálne dátové prenosy. Objem dát sa
vzťahuje len na využivanie služby v sieti Podniku, tj. dátové prenosy mimo siete Podniku sa neodpočítavajú z tohto objemu, ale
úcastník je povinný platiť za tieto prenosy cenu za dátové prenosy mimo prenosov zahmutych do objemu dát prisiušného balíka,
resp. cenuza multimediálne dátové prenosy mimo prenosov zahmutých do objemu dátprislušnéhobalíka, vzmysle Cenníka služieb
Podniku. V prípade, že rozsah využivania Balíkov účastníkom je taký, že ohrozuje elektrunickú komunikačnú sieť Podniku, alebo
v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvalitatÍvne aiebo kyantitatívne parametre poskytovania služieb ostatným účastnfkom, je takýto
rozsah užívania považovaný za zneužfvanie siužby a Podnik je oprávnený vykonať opaírenia na dočasné obmedzenie alebo preru-
šenie poskytovania služby účastníkovi.

5. Účastník má právo na využitie Benefitu počas Rozhodnej doby v tn/anf celých za sebou idúcich zúčtovacích období (podfa bodu 12
tohto článku), počnúc prvým celým zú&tovacím obdobím po nadobudnutí platnosti a účinnosti Dodatku. V prípade, ak bezprostredne
po nadobudnutí piatnosti Dodatku nasleduje čiastočné (nie celé) zúčtovacie obdobie, Podnikje oprávnený (nie však povinný) posky-
tovať Benefít Účastníkovi aj počas tohto číastočného zúctovacieho obdobia.

*

6. Nevyužitá časť Benefrtu v konkrétnom zúčtovacom období prepadne a Úcastník nebude mať nárok na vrátenie jeho nominálnej hod-
noty. Benefit ani jeho časť nie je možné vrátiť Účasíníkovi ako preplatok ani vyplatiť v hotovostí alebo bezhotovostným prevodom
peňažných prostriedkov.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že präva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku je možné pisomne previesť na iného úcastníka iba
s predchádzajucim písomným súhlasom Podniku, pričom práva a povinností sa na nového úcastnika prevadzajú len v tom rozsahu,
aký bol priznaný pôvodnému účasíníkovi, a len na obdobie, ktoré v &ase prevodu ostáva do uplynutia rozhodnej doby.

to

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Akciového dodatku; ktorých sa netýkajú zmeny uvedené v článku 1 tohto Dodatku, zostávajú nezmenené, pričom pri ich
výklade sa musí prihlíadať na ustanovenia tohto Dodatku.

2. Tento Dodatokje možné meniť iba na základe súhlasu Strán, a to písomnou formou.

3. Dodatokje vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá 20 Strán obdrží po jednom exemplári.

4. Strany vyhlasujú, že Dodatok nepodpisujú v tiesni ani za jednostranne výhodných resp. nevýhodných podmienok pre ktorókoľvek
zniäi.

5. Strany vyhlasujú. že sa oboznámíli s obsahom Dodatku, tento vyjadruje ich vôFu a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi
podpismi resp. podpismi osôb oprávnených za ne v tejto veci konať.

6. Platnosť a úännosť nadobúda tento Dodatok dňom podpisu obidvomi Stranami.

Košice, dna25.11.2016
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