
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:OcU-S-869/2016

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 dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dna
29.11.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

dodatok k zmluve sp. zn.: OcU-S-869/2016

uzah^orený dňa 25.11.2016

účinný odo dňa: 30.11.2016

zmluvné strany:

1./ObecPoproč
v

Skolská2,4424Poproč

zastúpená fag. Štefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Orange Slovensko, a.s.

MetodovaS, 821 08 Bratislava

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

predmet dodatku zmluvy:

Dodatok k zmluve o poskytovanÍ VS - MT.

°becpoPRoč
?s^cSLU.raA'^&?é'"e"°Äv_

VPoproči, dna29.11.2016 Skolstó2,M4T4"Po;°o"c
w^^.^

Eyá.Benková
/

zamestaanec obée poverený zverejňovaním



Dodatok k Zmluve o poskyíovaní verejných služieb
^f

Císlo zmluvy: A0995940 ID predajcu:
IľAjgu^y

Dátum:25.11.2016
ident. kód dodatku:

SIM karta s prideleným tel. číslom:

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 I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len "Podnik")

a

r_

Učastník (Osoba: právnicka /fyzická podnikateľ/fyzická nepodnikateľ): Právnická osoba
Meno, príezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Obec Poproč

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

CÍslo a platnosť OP / pasu: Štátneobčianstvo:
SR

Rodnéčíslo/lČO: IČDPH/DIČ:
00324639

Zastúpený:
Vŕ

Ing. Jaktovský Stefan
v

Rodnéčíslo: CÍslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:
í

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

na zaklade v^á^ne^ohod^ uza^varaJu^nto ctodatok ^cit,^zmluve ^PSSÍ:yitovanI Yerejnych"_^lužieb ^dlalej l?n
^Dodatok"; ^^ zmtuva ° Posk^^anl ver^Jr1ych Sluzleb^ku ^reL^a D?datok ,u_z?tvÍra','s?,ďal8J, OJnačuJe'ako
^^^^^i'^k'\^^^I^m^i^^^^/r^^^^^^^^^h^l^i^^^^n^^^T^^^h^!^^A^t^^^^?!?^^o^.^^

^IÍk^T^^CL^J!ľ?,a,?.S^ťi^.^ľy?/ ?!-už.i?!L5?lkyí-T^n^S-.n^. 5Íkia?e ^mllj^. f^lufbY"^ 'pnpadne
ine^osobitnepodmtôn^vyuzívan^aStuziebaks^vDodat^
výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastník sa spoločne ďalej oznacujú ako "strany")

v

CL 1. Predmetom tohto Dodatkuje

1.1 doh^a^tra[1 na ató^?' u^st?^ke^0 ^r^r^mu re^^program (pokiaľ je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené +++++zostáva účastnícky program nezme-
rleny:. l,IVT?eSme Pre?_rn8tného symbolu v ktoreJkolVek koionke v Dodatku znamená/že stav určovaný
danou kolonkou zostava nezmeneny oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahu-
júcom sa k danej kotónke nieje uvedené inak)

1)

f

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto
Dodatku resp^ na teJ^SIM karte l^;>i^n]ku^,kt^p^s,pta,tnostl,tohto ,?,?dStk^l_n^radí ín,aJJTä_z doYodu
straty hradeze vymeny^ pod ) SIM kartu"podnJku registrovanú na Účastníka, ktorej telefónne číslo je
uvedené v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta").

1.2 ^^s^o^e6a^ar^en^^e^w"MT^(zm^^
Výrobné číslo MT" uvedené "+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda' MT je jasne
a jednoznačne určený svojím typom)

2}TypMT
3}Výrobné číslo MT (IMEI)

Čísloúčastníka: 0034686758 /n A0995940 22751344
.-"."J^ ..'W -. r*i Í [ S...S-..^



f

Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy
zjeho spotrebiteľskej ceny) s DPH (ďalej tiež "Kúpna cena")

4}

f

Účastník si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiteľská) cena MT bez zľavy z 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}

/

ÚčastnÍk si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššíe v tomto bode len z toho
dôvodu, že sa zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovenf
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)

f

poskytne (resp neposkytne viď nižšie) Podnik Účastníkovi aj ďalšie výhody a v prípade, že Podnik tieto
ďalšie výhody Učastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostíach strán spojených s poskytnu-
tím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinností strán spojených s poskytnutím ďalších výhod sú
uvedenévdokumente

7)

ktorý ako Príloha Č 1 tohto Dodatku tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť V pnpade že je v predchádzajúcej
vete uvedená kolónka vyplnená symbolom+++++strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Účastníkovi
v rámd tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne ďalšie výhody a zároveň, že súčasťou 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 povinnostf upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o

a) aktivácii služby
i8)

b) o deaktivádi služby
9)

c) o voľbe zvýhodneného čísla (resp. viacerých zvýhodnených čísel). ak sa Strany dohodli na aktivácíi
(bpnusoyej) služby Nekonečné volania na vybrané tel. císlo v sieti Orange, alebo o voľbe Rodinných
TC (podľa ich definície v Cenníku služieb), ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej sluzby
Nekonečnovrodme

10)

d) o aktivácii Mesačného predplatného vo výške
11)

e) o poskytnutí zvýhodnenia (pokiaľ je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Účastník
nezíska žiadne zo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kľúčo-
vých slov resp. slovných spojení stanovených v prísfušných ustanoveniach Prífohy Dodatku, pričom
právo na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nieje týmto dotknuté)

12)

/

1.5 dohoda sfrán, že Učastník je povínný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. admini-
stratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmíen v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou konco-
vého telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou (ďalej len
"Poplatok") vo výške s DPH

13}

V ŕr_

čl. 2. Präva a povinnosti Podniku a Očastníka

2.1 Účastník je povinny zapiatiť Podniku kupnu cenu MT vo_výške uvedenej v Čl. 1 bode 1 .2 ako aj Poplatok
vo výške uvedenej v Cl. 1 bode 1.5. Učastník je povinný zaplatiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe fak-
túry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa

v

Císlo účastníka: 0034686758 2/11 A0995940 22751344
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*

^ľ?"é ?r?J1J("rlT?.o^ciSli_^,^ iác?.r1Í.J'<:úpneJI cen^^-sp!?Sľh-.v. PI'f'Pade> že Podnik o to Účastnfka
poziada je tento povinny zaplatiť_celu Kúpnu cenuMTs DPH a / alebo Poplatok v hotovosti napredaŕ
^T^TS^?,^^Í^OT<S^^ľ:i^^-iff_s!?K.-.Ľ^a-tv??-tento.P.?dat?k> a to forme preddavku;to plati,
ak sa zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

22 ^^^s^ťoíilľdci!i\fe^PrSSJ^2T/fno^i^í^a^,ííy/yl^a^?,s^,a^jL^f^^^
^^^^M^a^r6^Tyíres^Ä.definova-ustanov6n^p-
^,b^^'=,ZS^=^a"^hto.b?du.maÍJfovahuatematíY^P0-
^t^p^p^l;^a^te^^anísluMuzb^ved6n^ísmenea)ú astnikniie
Jli^p/i°^Í,TJ ^I;?.^ľI!ln^,V^ÚVÍI?fti^:.sl^-Srt?iu^-VOJ.Zá-v?_z^kpo<Íľa písmena b)a naopak (tj ak má na
SIMterte.aktívovanu.ďuzbu.resP:aktíY°Yan6službyuved6né v Pfs- b)tohtobodu7n.jepo.nní
plniť svoj záväzok podľa písmena a) tohto bodu).

r

a^ nr^sr^mkn^al^J^^'^iL^^^aknT^ľd^^.^a^sl^^e^k^ľ^^^^^^
!^rľ^/Tr?JJdh^y?ht E?hut?^vr,^ov^',J?eS ^;n.^?".?J^a^^r'ií^a.s.,d'o.^_v?.^ 'ako J?
S^Yfr'iTJ ^!3^Í!S/!?^OJ^ÍlLbľde ^?L^I?^v lrS^a-s-IMÍ^e taky ucasínlcl^Pro9rarTi(resp.
taký variant úéastníckeho programu), u ktorého je výska mesacného poplatku (s ĎPH)°stanovená
pnnajmensom na sumu

14]

^KÍP^)Jlľ ^'^^ ?^erľ.^m.y^v8c!_er?y aj konkrétnyučastnícl<y program alebo typ účastníc-
keho programu ÚcasMkneporušisvojepovinnos^
S&;S";Ä?.TÄSÄS"K Ä";-Ä;Ž.! 
ako suma uvedená v kolónke; pokiafje v kolónke uvedený len konkrétny účastnfcky programaiebo
^al^ch^=a!ewebov'a>úcastnlckych.pro9ramoybe-y.^
^^=^^^-^;6&.Ä^U-tmc^-^^
úcastnickyp^ramuvedsnéhot^atobezohradu na vyšku ich mesacnychpopiatkov)a-tedaže
 ^Ä^ ^^M!-teSOYalJam.n6POŽ^-menu-úeaT°^:
^ ^astS"l-"CT 1 P^niÄvyskamesacné.opop^ve-
^ľl^?-tv, t3?Lvlte ÍrLf.lľT t^^?vlzku.sa^e,rie,do úváhy yyška 'pesačnéhopopÍatkupo
^S^^^ "^^TT^T^"6 ^.A^a^
ľSä.-ÄÄ-TKľoa.t^ďs sääi.
^^^ľLko?-)aJÍ.ho^na^ledná,5kut(;?I;áaf?t'váciaje Podml6rH<ou platnosti tohto Dodatku a teda aj
podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.
/

b) Učastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať na SIM karte akfivovaný niektorý z účastníckych
^=^h=lcw.^6ľin'Kwa. pan^b"p-as^-osď.ako
^^^^^Í^Í^^^^^!r^n^^^?^a^ti^/^^^i^l^^ľ^^ca^^^h^^^^^^^^^j^^^^^^^^i,J^T'^i^^^^^i?^
^^=SU. ivo^M-^ho^red?atroho a,doďM.T:NeT
^i^a^^ s' s6íĽov.rod^potetenlefaktúr.Netonecnes^
Ä^^:^LSR^LP^esaín^Ätn6ho.zavšetky.štanda^^^
Ä^T;^^ ď^ba^sNeko^intem^mob"e^
?rl^^c^8A^^^IÍ^a5^tcÍ?J^^?f ŕ^iln^, TÄ^^^J^^^^^
M^^rÍD^ľh^^V^fal^v^ t^e^l^nritl^?J^nEť^nJ^^ Q.^ Il^

^ d^ ^&^JTaÄÄ"!:0^ ^-stníckep^;
služby, balíky. doplnkové služby a za Mesačne predplatn'é (vrátane DPH)je rovná alebo'vyššiaako

15)

^r^^ľiT!ä?ni^hp^Tj ^^iTT!1r^J^hsJ^^?,^J^frí^ÍT'^e^T^ľ.^^^^^ sa
ratesúčetmesacnychpoplatkovpodľapredchadzajucejvety^n
T^Men;."S rj?redchádzluceLye?B-pn,ťn6n-ku^T
^s^e ^s =n^h"S^Me-n^redp^Td(eT^
službybalikyrespdoplnkovesluzbypouplatnenizliay.ktorémunazáklade^a"^^^
ä^lÄ ^^-"Ä'-3'tohtotodu sa -^
p^e^a^tor-.ďaLvto2to^rnene.Fi6je-uwd-inafcAtóhräcia-k^
nácie služieb podľa prvej vety tohto písmena na SIM'karte alebo aspoň žiadosť o aktivádu takéhoto

v

CÍslo účastníka: 0034686758 3 11 A0995940 22751344
'""''J^ í*-

^ (i .'.;\r.



účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou
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)

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti"
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastník Služieb

poskytovaných mu Podnikom prostredníctvom SIM karty, po cefú túto dobu bude bez prerušenia tieto
Služby využívať, a to v súiade s Jeho záväzkami a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, 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 Č. 351/2011 Z. z. v pfatnom znení alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy
iným platným právnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokíaľ mu takáto povin-
nosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať
v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM
kartu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také
konanie, na zákiade ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať

/

Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porusenia povinností zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal
v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe
viazanosti dočasne obmedziť alebo prerusiť poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SIM karte aktivovaný taký úcastnícky program (resp tal^ variant účastníckeho prog-
ramu) alebo takú kombináciu y bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku ÚčastnÍka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňazné záväzky voči Podniku a súčasne
bude včas a riadne uhrádzať Podnikujné platby, l<toré;e povinný platiť Podniku, a to aj^v prípade, ak
sa nejedná o peňažné záväzky voä Podniku, avšak Oôastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo
prostredníctvom Podniku tretej osobe.

2.4 V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku od iného pod-
niku (ďalej len "prenesené čísla") sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti
Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným číslom, čiže doba, po ktoró SIM karta nebude
v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; dqba viazanosti tak zacne plynúť až pn/ou aktivá-

f

dou SIM karty po ukončení prenosu čísla. V prípade, ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu
predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujudch po nadobudnutí plat-
nosti Ďodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až po uptynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí plat"

/

nosti Dodatku. V týchto prípadoch je však Účastník povinný plniť si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a e)
po celú dobu pred začatím viazanosti_(odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia
dobyviazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.

2.5 Účastník si je vedomý, že MTje mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej
výška sa rovná rozdielu medzi spotrebiterskou (trhovou) cenpu MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnu-
tou zľavou zo spotrebiteľskej ceny, len z toho dôvodu, že sa Učastník zaviazal užívať služby poskytované
mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku,
pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 23 alebo 24)
vzhľadom na výšku zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku
(pokiaľje súčasťou Dodatku takáto pnloha), by spôsobilo, že Podniku vznikla škoda (minimáfne v roz-
sahu zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT). V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany

'l"dohodli, že Účastníkje povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade
porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:

'l-a) ak ÚČastník počas doby viazanosti uvedenej v čl 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas
a riadne uhradiť cenu za Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voči
Podrtiku alebopo^nnos^uhradityc^a "ad^J^^Ptetbu^ry^povjnný platiťPodniku_(a^
aj v prípade, ak sa nejedná o peňažnýzáväzok voči Podniku, avšak OčastnÍkje povinný ho uhradiť
Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

číslo účastníka: 0034686758 4/11 A0995940 22751344
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alebo
/

b) ak Účastník počas dobyviazanosti uvedenej v článku 2 bode 23 Dodatku poruší svoju povinnosť
zotrvať vzmluvnom vzťahus Podnikom podraZ^ yiaza~
nosti uzivať bez prerusenia sluzby Prostredn^ctvom ^IM^ ka.rty.,aleb^l-l^stn'k J:?orusí syoJU Povinnosť
^^r^i^d^uJ^V^^^ÍS!ú?^nJe,^^^li?^y^bc!,:iľL^?:' S^rth^.Í^m^_ukon^eni.eJ;>i8í~
^f-?L^ľ1LU^+^i^!^P^^ŕunľ?Í,uŕ^ľ^ "?!^^^fľľ^ti. [za-ľor^š?-nie._t%to p.ovir1ností sa
^ s^tadj^ ^a^^niam^aa^lu2 bo^lZ^ p^'s^1'^to^^d^k^^p^^u^^^P^e^^^'^
od zmluvy stanovených iným platným právnym predpisom),
f

je Ľlčastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
17)

?iTtlru^ľľ+^t^lr^p<^^ľ^,?^',ž^^^š,^;z!?^nTL?^U^I)??"s-^ znizuje,
sLai?í.tQt?^^n?ye_me^8z?juvnúp^kutu\vj?^ške> ?Je, ? ^tanovenapre.o^dobíei:)rvehomes!aca
dpby viazanosíi) predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebiterskou) cenou MT bez
zi'avyzjeho spotrebiteľskej cenys DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal
MT Učastníkovi.

?iTiív+^tf^tr^,^^d^;Si\^i/^Í^?L^k>z^u^^:f?^t^dÍ??^S^^
niach tohto bodu vo svojej vyške platnej pre prťý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku
textu v ^kolonke^tvonace^ ^a^.to^b^du^^_nlžsia',,akS_š^ťľ'?-SOÍ>OÍ !um^ uvedenej. v č!ánku. 2
vbode22 PÍ?m-b^tohtoD^datku^podnlkuvznlkn^vPnPade' ze,Lróastnít^pc^ušÍ SVPJU zmluvnu povin-
Il?ťiLp^ľi^ľ'!^Trla?^L^ITÍ).l?k!??. !?^, ^li'^^??!.^ä^!!.í!íovL??^oi rIa_^"?Tr?!íxzlilíuv,n_TLPOk,',^vo
vyske rovna^ce^sa š^sťná^ku su^y uvedene^ v ,b<i>de_2_2J>'s,m-b) tohtc!"Dodatku a Úcast-
n'kJe tjjt^ z^luwu pokutu podr1^ku P°^ v /tak?mJ:lrí^t:l^s^_fl,^?likLJJe,.suma zmluv-
^ll^ľtLs^l^^^vnk^ľŕf^^?L^?^^h^J?^U^J?ll^a^1^
 T^,vi^úo^^^r,ľ^La< ^c^,^Ti^"y,T.y,^hL°.Jŕ^^.íÍT^r? Íohto
bodu je stanoyené, že výška zmluvnej pokuty sa bude postupne podľa pravidiel uvedených v texte obsia-
hnutom v kolónke znižovať v závislosti od toho koľko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto
Dodatku do okamlhu po^sen^ zjr?(ÍY,IS! ^Sl^^'l.ASL+^-i^S!? i^li?-^LP^kut^1. _ako ^ táÍ0
S??^T/?ftí^^t^hi^^Í^e^eÍ^^^^S^^atl^??^?;o^l?^"Í? lloľo^l^c-m?_i -t??v._upl^n.^1?
od uzavretiatohto Dodatku do °^a[nl^u Porusenla zm^nei POYInnos^ato.???..?_ rov,na,^(?^ Pravl^le^.
ako-!U.Prayiďlstanovené Pre znižovanie vysky zmiuvnej P°kuty uvedené v texte v koló'nke'tvoriacej
súcasťtohtobodu.

Pravo nazmluynú Pokutu pod!'atoh^to,^?d^Y^n^el^o^'^samotnym por'us^ní.m.po_vínn(:lsti Účastníka>
a to v okamihu porusenia^Povinnostl ^^tníkoml ^č^i^o"toJ?^o"nfeJepodmJen?n_6_^ykonaním ?i^d
neho ukonuzo stranypodniku ťnaPr °^stuPením od zm^V/ alebo prerušemm ci obmedzením poskyto-
vania Služieb v prípade pomšenia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto článku).
'lf

2.6 u^st_mksuhlaďstym'.žeakpočas (;loby"plaínosti tohto Pod^tli^^l9ide na zái<ladejeho žiadosti alebo
z dôvodovjeho zavinenia k docasnej deaktívácii jemu pridefenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedze-
niu ?jeb^ ^ Pr^^nlu P^k^ovama s^2ieb P^ľa ^m^u^ ž^ob^ ľo"ktor? ^8Íudez %cht? d.ôvod.ov
pouzívať tie^o Sluzby sa mu nezapočrta do tíoby viazanosti. Tato skutocnosť nezbayuJe ^_cas;tník,a J,eho
p^vinnosti zaplatiť Podniku za tuto dobu cenu Služieb jpokiaľ mu ta^ zľ)y?le zmluvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto čtánku.

27 ^iÍ>'lk/tiT ?^^yi'? l['Ítr,ä/^i8^ ^q!?<E^iľ.t^),st^.^?ľ^?.n?h?_ľ^ IS/aJ? ^í^^l a.iÍot?t?_P_odaľll)
najmä (i) predať ^^ko^MJ za^bo^y{UKÚPnu cenl^aPrewe^r}cí 9?a.stnjka vlastníd?e. präy°
k MT a odovzdať mu ho za predP^kladu'Jľe ^ca,st^ík^pl/n.^ ^^í!?^n?ii^Í3LR?.r'T^ľi!^:Ere_vz^,ik ^'>oku.
na kupu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať Účastníkovi Sluzby podľa Zmiuvy
a tohto Dodatku.

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 Zmluveo poskytovaní verejných služieb o aktivá-
cii sluzby Nahr-adny telefo^(al6bo^Dodatokk zmluveo PrIPOJem ,o^ktiÍ?_CÍ^IUŽ^^a^rad^ telefón),
vzahlav^ktorehojeuvedenetoistetelefónnec^
^T^liza^6ÍT.toht,CLDOdatkiJ zaníká piatnosť DodatkLL° NT(a dochadza kokamzitej ďeaktivácii služby
Nahradný telefón aktivovanej a uzivanej na zaMade_,Dodatkui_° ^,T_Z?_,?IM karty}-'Y príp^,e. zániku
Dodatku o NT podľa predchádzajúcej vety, môže (ale nemusí) Účastník v súvisiosti 'so' SIM kartou
poziadať o noyu aktivacnj sluzby Nahradnytelefór^ Pncom vtekom PnPade Je Povinny U2avr1eť noyý
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón. V prípade zániku

číslo účastníka: 0034686758 5/11 A0995940 22751344
,J :.':,"> .t-.C'-^.i



Dodatku o NT podľa prvej vety tohto bodu bude mať táto skutočnosť v závislosti od okolností uvedených
v jednotlivých písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených
v nasledovných písmenách tohto bodu:

/

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

f

b) Ak sa nejedná o prfpad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a Učastník pred zánikom Dodatku o NT
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadeníe a súčasne požiadal o novú
aktiváciu služby Náhradný telefón v súvíslosti so SllVl kartou a podpísal prísíušný nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii sfužby Náhradný tefefón, v ktorého záhlaví je
uvedené telefónne číslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého
súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na SIM karte
aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zľavu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa
výške mesačných poplatkov ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil y súvislosti s aktiváciou a užíva-
ním služby Náhradný telefón na základe Dodatku o NT, pričom Učastníkoví nevznikne povinnosť
uhradiť zostávajúce nevyúčtované 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
(zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu
so zíavou, ktoré mu vyplývato zjeho ustanovení).

/

c) Ak sa nejedná o prípad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a Očastník pred zánikom Dodatku o NT
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasne nepožiadal
o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón v ktorého záhiaví je
uvedené telefónne číslo SIM karty, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zFavu. ako v prípade podra písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované 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 (zánikom Dodatku
o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zľavou, ktoré
mu vyplývab zjeho ustanovení).

d) Ak.vokanlu ^arrefe,DodSjen^^lMtarte?ktí/ovanySča!tnSky p?9ram.-tíOTShosucas-
ťou je služba Náhradný telefón a Očastník požiadal o aktivádu takého účastníckeho programu,
ktorého súčasťou Je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na

e

SIM karte aktivovaný, Účastníkovi zánikom piatnosti Dodatku o NT nevzníkne právo na zľavu, ako
v prípade podľa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčto-
vané 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 účastnícky program, ktorého súčas-
ťou je služba Náhradný telefón a UČastník požiadat o aktiváciu takého účastníckeho programu,
ktorého súčasťou nie je služba Náhradný íelefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutocne na

/

SIM karte aktivovaný a ClčastnÍk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT
/

koncové telekomunikačné zariadenie, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo
na zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostáva-
júce nevyúčtované 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.

ŕ

2.9 V prípade porušenia niektorej z povinností Učastníka vyplyvajúcich z ustanovení uvedených v bode 23
tohto Článku, ktoré sú vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Účastník
povinný^u^hradjť Podniku^mluvnú^pokutuvo^ške_rovnajúce^sa_vyškezmjuYnej^o^
v bode 2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktorých je spojený vznik práva Podniku voči Účast-
níkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podfa predchádzajúcej vety, sú;

f

a) Povinnosť Clčastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú
deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je
povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služíeb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá
nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

číslo účastníka: 0034686758 6 11 A0995940 22751344
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/

b) POYi^osť^^fas^a^m^^50^a^dP^yia^an,ost^na__SIM_^a^ uvedené
v zahlaviíohto Dodatku)akt[vovar-iytsiky ucastnfcky Pro9ram JresP- ta^ /variantuc^st_n^e,h5>l:!l'og~
ra_r?^_,al?b_o_ta!?Ú.Í;ombiná,c!u,'y,,bo,de,2'2 Písmene b)uvedenych stužieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2'tohto Článku;

ŕ

^ ľo^iT.osť_^?_a?tnrka.?1edopustiť sa,FX)t?a? do.by viazanosti takého konania na základe ktorého by
Podniku v súlade s ustanoveniami pfatnych právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstu-
pjť od Zmluyy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodovnesplnenia alebo porušenia povinnosti 20
strany ÚČastnfka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku a / aiebo v Zmluve;

f

d^ ^ľiľ°hs/!j ^a^Lk^'/?,eo%!i?iJ,^J^?^i?Íy>i^zSo^l.t^kSO_^OJ1-^ _n?-fá>kfaŕ.,ktor^° b,y
??dnik_b?lopľáYnef?_y_v súl?d? s ustanoveniami platných praynych predpisova / alebo Zmluvy Účast-
níkovi počas doby viazanosti dočasne obmedziť afebo prerušiť poskytovanie Služieb;

/

e) PovtnnosťÚcastníka neumožniťP^sdol3yvlazanostltreteJosob^ t8.ké.kon?r1/e'.ľ z^aí?e ktorého
^^'ľr^ri^ ^i^^,k^^L^T?tľÍS^^ÍIi)iJ^d^Lkľ.^Lki?-p.?y?-Sd^ú?!ť-?d ?T_IUYy.,a!8?)o
právo vypovedať Zmluvu z dôyodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Účastníka, ku
ktorým sa zavíazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

f

f) Povfnnost' U^astníka neumožnJť ,PCÍC^SCICIby"vla^anoisiti^r^te^osobe .take,kon?_nje) .na_zákla^e,kt?rého
by boi Podnik v prípade, že by tak konai samotný Účastník. oprävnený v dobe viazanosti dočasne
obmedziť aiebo prerušiť poskytovanie Služieb.

/

^?^ÍJ^^I,?v^lP?^iľn^^r^iť^?ÍÍU^ŕit?^u..š^?^^.?rel^ dohodnutej
zmluvnejpokut^ Zmluyná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve najej zaptatenie, inak v lehote
14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Účastníkovi.

2.10 Referenčné Číslo - Paušáf pre blízkeho:
18)

^^/"^^Q^ lii^^l^"^^ i^^^^^i^i^^ .^^f^^^^^^^^^^if/^iT'^pi^^^-^^^^L! ^?L^-.^!^^^^!^?.'.i^^,T?^^?^- ^^?y?^?i - "^"^"^'i'^'i^11'
nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani Jeho príloh týkajúce sa Paušáfu pre blíz-
keho.

/

2.i 1 strany^sa dohodli> ,|^^ast^kije T^n^^"^??^e^k,'^^y^hytoTt^bode-al^,i^ovať,^ F?oc.as
^l^^^t^^^^^^^^t^^^^ÍÍc^)^T^'iÍ^^!^^J^^^^i^iľT^í^^^i^^^iŕ^T;J^^^^^l!n ^^^!lf4^^?^!'/J?í^c^> ^?^'T^J.T_^^^^
Prestávka naStMkarte aktivovaná Jd'a^vtomto b^de te^
^iurJ^.^Tl^triT^n^^l^ [íie<a^^v^y^^ú>T?\n??^?!?ärl?^.S^
^^T^La^^^ú,^^iľt/?^^??T.^^iTfne^^v^e^ďSlľ?Í?b^r^^^^ .že
^^^w^^r^ä^i^T^?^Íif^^^,T^o.y^?^e^:^Íhr Ä=^^a^-ti,u^,u^ema-"^áa0-^^^
n!e,.SLl_d?_t.knut LostTltné P°yinnostf ^Účastníka podľa tohto Dodatku ani podľa iných ustanovení Zmiuvy
^^LrIÍC!l^^lľi^laÍl^liÍlí?Í, I^^Sif^Íľ??Í! ??f-?5L?,č!I^ÍJ!ST-a-S?d-niÍ?(,r!_D-^ba_ROS^°vanfa
môže byť maximálne 6 celých zúčtovacích období a Účastník si ju môže aktívovať len na ce'lé zúctovacie
obdobíe resp víac celýc^ zúctovacích obdobľ SluzbuPrestávka moze^
S^S^ ^^/^T^^^Š^kAl^LDľ^ S?hs^o^T^ľ.T?^Í. ľ?íy?i?^i?^.??^
^^r?oŕfL^^^^Jľ^>^n^^^^aC^tl!^a^"a^^e^l.^^^
progrann k{w^o^men^uzw^asuyPnpatíe_SM'kaTty ľ!.flTľ_^,l,USU-?r?stávka ,J?^ožn,é aktl'~
vovať ten v PnPade> ^^,^f1^ ^a"rSJ),uä5,iÍt^^n^ Íä?^ US,stSľÍ:Í^i)T^T^Í?8^I.n^ŕ1 ^'
sájov Sova Delfín Kengu^a a^anter/ďale^ ^T^JS?8 íifž.^ko_'iY^b^a^_p^ra.?^?^SLU?5u lprT~
stávka možno na SiM^ karte aktivovať len za podmienky, že už uplynuti viac ako tri celé zúčtovacie
^i^?\^^/^r^í?n^^l^^r^/^^ \^^^^ÍÍ'^ r^^i/^!^^n^>T^^/^^n^^ŕi^m^!^^^n^T^ n;A^^^^^^i>^^^!?^^-^^^_^!^^^^^^
^^lnJ/^T^Or^^Y^^^ÍC^PJ,?^!^0^ ^d^ÍJ^tľľ^n^nÍ^ ľ?^^
ľi^ttY,k^ /LľJ&^L^T,,^^^le^?i!? ^,r:^^Iľii^2kJlil^e.^!;h...L%-y-8t?^?l.l^ná^_v Príp^deize
bude ku^nu deaktiyac^esluzbyPrestavka naSIM ^rt^akti^oyany^ú_č,as^.ícky Pro9ram res.P- koľbin??Í^
sluzieb^ktoresuvro2poresustenovenimbodu2.2tohtočlank^ na SIM
kartu ^en^castnícky program resp tu kombmáciu Bluzieb-ktoraboianaslM^arte aktivoyaná v posled-
nom okamihu Pr^d a^váaou ^lu^by prestavka^ Aktlvácia aj^deakti^ac^a _sfu5by, prestavka, _pl'?i?ehne
!<i,?^rStL?+n,^i/z!J?/°^?í!i!? ?^?iL L.ľ?;?TdiL!J:ľJ?^ p.?_^?!i^Í1ÍS.d??tLO_akt!? ÍU rSSP"cleaktivádu
?iľ^,^T^^^?rÍa^^^^d^^,a,9i^?'nľ^ľ^^?^^.ľ..^!n^LdJž^e^^^^^
nia, sluzba Prestôyka sa deaktivu|e ku dnu, vktory^uplynieDobalPQSkytovanla- podnik ^e?ktiYUJe s(užbu
Prestávka tiež keď uplynie šjeste celé zúčtovacie obdobie využívania tejto služby počas doby viazanosti.

2.12 Referenčné číslo - Darceková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
19)

Číslo účastníka: 0034686758 7, A0995940 22751344
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f

Akje v kolónke uvedený symbol "+++++", nevzťahujú sa na Učastníka žiadne ustanovenia Dodatku anl
jeho prfloh týkajúce sa Darčekovej Prima karty a benefitom Neobmedzené volania s blízkym.

v

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné závazky voči Podniku, ktore v deň, keď bude podpisovať
tento Dodatok, by boii po lehote ich splatnosti Účastník potvrdzuje že Zmiuva ku ktorej sa uzatvára
tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so SIM kartou boi medzi Očastníkom a Podnikom
uzavretý iný dodatok v rämci niektorej ^onukovej__akde_Podniku, obsahom ktorého by bpl predaj
zariadenia za cenu so zľavou alebo poskytnutie iného^zvýhodnenia Účastníkovi a záväzok Účastníka

/

plniť podmienky poskytnutia zľavy a ďaišie povinnosti Učastníka uvedené v predmetnom dodatku pro-
stredníctvom SIM karty (ďalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný
v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom
uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, akje predmetom Predchádzajúceho dodaíku poskytnutie služby
pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Pred-
chádzajúci dodatok plaíný a popri ňom je platný aj Dodatok.

ŕ

3.2 Strany sa dohodli, že Podnik zabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Učastníkovi, ktorý
je povjnný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajú-

/

cejzaUčastnika).
3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej

nedohodli na odložení účinnosti niektorých ustanovení. Ak kjeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami
Dodatku vjeden deň, nadobudne piatnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca
Podniku az po Úcastnfkovi. Tento Dodatok^sa uzatvára na dobu urcitu.a to na dobu viazanosti uvedenú
v čl. 2 Dodatku. V prfpade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak OčastnÍk uzatvoril Dodatok v rámci
režimu predaja na diaľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku
až do upiynutia viazanosti definovanej osobitne pre tíeto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených
číse! je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnosť tých ustanovení Dodatku, ktorých
vykonanie nie je možné bez toho aby bola aktiyovaná SIM karta a to vzmysle Podmienok prenositeľ-
nosti telefónneho čísla - Prijímajúci podnik. Ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja

t

na diaľku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastníkovi,
najmä ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú
účinnosť až upiynutím doby 14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím môže dôjsť k posunu
momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení. Rozsah a charakter osobitných zvý-
hodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Očastník uzatvoril tento Dodatok v rárnci režimu predaja
na diaľku, neoddeliternou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku a Očastník podpisom
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia piatnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba plat-
nosti Zmluvy, pokiaľ táto nebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu
určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, príčom okamihom zániku Dodatku sa mení doba piatnosti
Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurätú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá plat-
nosť Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred upiynutím doby, na ktorä bol uzavretý
v zmysle bodu 3.3 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán.

'l"V prípade, že ÚČastnÍk poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voci nemu vznikne právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zaníkne platnosť Dodatku okamihom
uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že obsahom
Prílohy č. 1 je poskytnutíe zľavy alebo iného zvýhodnenia Učastníkovi, okamihom pomšenia povinnosti
Účastníka takým spbsobom, Že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa

'l"

ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Očastníka na poskytovanie týchto zlíav a / alebo iných
zvýhodnení, pokiaľ nieje v ustanoveniach Prílohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.

3.6 Tento Dodatpk je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po
'l-

jednom pre Účastníka a Podnik.

3.7 Strany sa dohpdli, ze v prípade ak^PodnÍk pozastaví poskytovanie Sfužieb podľa Zmluvy a tohto Dpdatku,
prípadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Očastníka a následne
Podnik na žiadosť ÚČastnfka zruší účinky odstúpenia od Zmfuvy a tohto Dodatku prípadne začne znova

čísloúčastníka: 0034686758 8/11 A0995940 22751344

n .ľ-Oiľť-;- ;-..w ^5



poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako
keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku nebolo
došlo.
/

3.8 Očastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho
vypl^/cuúak?.aís?VŠTtkymipodn,1i6nkami a / alebo P°yinnosťami ktoré sa podľa neho zaviazal splniť,
a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo
povinností nesplní alebo poruší.

/

3.9 Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník z akýchkoľvek dôvodov stratí právo na užívanie účastníc-
keho pr?^amul[resp;jeho^^r[antu))ktolyma r1a,s!M"kart^^aktivoyany a^ľy^n_yča_s,nepo?_ad,a ° akti~
^ K ÄS=^Ä^Ä^'ÄSÄ
úcastníckeho programu pred zmenou pod^a PrledchadzaJuceJ ve^' n_ep?VE^UJe.,saJer;to, úk?n za
^ ^+n^v^J".^'!aJ"n^buÍi,f"Í^n^kiYäi',fÍ^ln^str^^^ Podnik schopný
vykonať požadovanú zmenu vzhľadom na krátkosť času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom
má dôjsť k zmene účastníckeho programu v dôsiedku straty práva na poskytovanie dotknutého účastníc-
keho programu.
f

3.10 Učastníksvojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona č. 351/2011 2. z.

bolí k 1 1 2012 Yydané nové Všeobecne podmienky poskytovama verejných elektronických komunikač"
ných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločností Orange SÍovensko, a. s.

3.i 1 stranysa dohodi11 ze ^odnjkm^nižslev tomto bodeuvedené ^ l^?^,ík:^vrízu^e^yojim Pod!?iľ
som, ze sa s touto skutocnosťou obQznam11 a berie Ju na ^!d^mle^podnlk Je" op_ráv^eny ,pfe kazde
zanademe ktoreho predaj je^predmetom tohto' D?datku ^h!?OI^;!ľ/?^?^ ^^ Jl^. u.?ľ?-l-^:e^ď
telefónnej sluzby technickyobmedziťmoznos^
Í?ťtoJ:)J?d_atku_ipot?al'J<?"v P??atj?u stanovenych viac dôb viazanosti tak počas cefej doby, počas ktorej je
Učastník zaviazaný podľa tohto Dodatku užívať služby v ňom stanovené v dohodnutom ŕozsahu a / alebo
strukture)v^ne^sieti akojeverejnGite^efonna^sie^Todfniku (tev^
Ocastnik vyhiasuje, ze sa oboznamilso  ikutocnosfaml uvedenyrr1ivtomto bode asich vedomím kupuje
tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené nevznikajú Účastníkovi z vyššie v tomto bode uve-
denych dovodov ziadne pravnenároky vociPodniku, na^
^.^s; KÄ-.s^assss.tSÄ^sa
nie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékoľvek iné právne nároky.

3.12 Bezohradu^o^tneustenove^atohtoDodatkuPlat^^^ Dodatok vzťahuje
rezim povinného zverejnovania zmtuv podľa § 5a zákona č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor-
maaam a ozmene adoplnení mektorych zakonov v^^^ Pre^PISOV'^en^0 901^to^,r1a^o~
budne u9^0s[dňo^nas^uJU?m^QdniJeho2vereJne^^
skeho zákonnfka ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jeho ustanovení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto
Dodatku.

3.13 Zmluvnéstranysadohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcov-
skom konaní pán Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou
advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu roz-
hodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokáí zapísaný v zozname advokátov
vedenom Stovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že'sa tento z akéhokoľvek
zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Mácai, advokát zapísaný v zozname
advokatov vedenom Slovenskou advokatskou komorou pod c-re^6536- zmluvne strany sa ti^ dohodli>
že žaioba sa podava vyhradne na adresu: Asociácia pre rozhodcovské konanie, sídlbm v Bratislave.
Ventúrska 14, PSC: 811 01. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná podanfm žaloby a činí 5 %
^!?o^lyr,ľ^^^j^o^ľ^í^T;lľe<^.^?^?^^^s^rLS!.^^PľH-L^
^"^^'^f'^ľ^^S?,?^;1^ IÍT!ľu.fLO!??jÍO,V^L??^oär^n-i^.' -ro?!1?Íoa.^ak.môž^v prípade
potreby ústne pojednávanie nariadiť Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovu alebo
e-maifové adresy uvedené v tejto zmluve.

d Súhlasím s dohodou D Nesúhlasím s dohodou

Čfslo účastníka: 0034686758 9, A0995940 22751344
.k> v:> i^'í ;>- f-\ JT.' ^ Zu-



f

3.14 Ak sa Strany dohodli na aktivácii siužby Poistenie faktúr, Účastník vyhlasuje, že sa oboznámi! s prísluš-
nými poistnými podmienkami poistitefov MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z Íného členského
štótu/lčO 47 257 105 a MetLÍfe Europe Insurance Limited, poboČka poisťovne z iného Členského štátu,
ICO: 47 257 091 ktorésú dostupné na internetovej stánke Podniku na www.orange.sk/poistenie
a súhlasí s nimi. Zároveň Očastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy
(predovšetkým netrpím žiadnou chronickou chorobou alebo akoukoľvek inou chorobou, ktorá môže viesť
k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem lekársky zákrok alebo operádu, ktorá by mala za
následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepoberám starobný dôchodok,
predčasný síarobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo výsluhový príspevok, ak sa taký dôchodok
alebo príspevok podľa príslušných právnych predpisov poskytuj'e, alebo v prípade, že výsluhový dôcho-
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 fýzická osoba nepodníkateľ,
prehiasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávateľa na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasfedujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnáva-
teľov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo
výpovednej dobe an\e som si ani vedomý, že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná výpoveď.
V'prípade/že nespíňam podmienku poistenia zámestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodi'novým
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnáva-
teľov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým že budem

ť

v plnom rozsahu poisteny pre prípad straty života z dôvodu choroby atebo úrazu, pre prípad Úplnej tn/alej
invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu a pre prípad Uplnej dočasnej invalídity. Pripoistenie pre prípad
nedobrovoľnej straty zamestnania vznikne najskôr dňom kedy splním uvedené podmienky zamest-
nanosti.

3.15 Spoločnosť Orange tymtp v súlade s ustanoyeniami Nariadenia Európskeho pariamentu a Rady Európ-
skej únie č. 531/2012 Učastníka informuje, že od 1. 7. 2014 by v prípade, ak by existoval aiíematívny
poskytovateť roamingu (ďalej tiež "APR"), ktorý so spotočnosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchod-
nom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už zacal poskytovať zákazníkom prístup
k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Účastník mal právo na poskytovanie
uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená
spoločnosťou Orange a na území členských štatov Európskej úmedohodnuíých v zmluve o poskytovaní
roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR") medzi Účastnfkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba

/ f

Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM karte Učastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo
r

spolocnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej SIM karte, Účastník uzavrel
s APR Zmluvu o AR v súvíslosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Účastník služby poskytované

f

mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bof
v prípade podfa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkoľvek momente,

/

pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Účastníkom a APR
sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa, počas ktorého bola

t

uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Očastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnosťou
'l"Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďaišieho zanikne. V prípade, že ÚČastník

prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k inému operátorovi, tento iný
/

operátor nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym APR. ÚčastnÍk svojim
podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvoliť si alter-
natívneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamíngové služby poskytované
attematívnymi poskytovateľmi roamingu.

Číslo účastníka: 0034686758 10 11 A0995940 22751344
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky "Ponuka NMD"zodňa 19. 5.2016 NMD

'uU'-Ľ

^r r_

Cl. 1 Uvodné ustanovenia

1. ^b^J)^{e^oJ)^P^Íe.oso^e^hoänentä^ akcie "Ponuka NMD" posl^tuje
^^^^^S^^\^^^^^^P^^^^!^'o^^^^^^!S^^n^, FS!,T!?ľ.k?," o-SK^
vaniazvyhodnenfajepfatnosťDodatkuatiezskutocnosťzená^
ySm^^^^^e'^a^^^^^^e\a^^í^^^^eoI^^^uy\ve^^tiv^^k^ya^^ú^íÉ^Ú^
Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

2' ?^rn.ien.k^u-l?I.^tnostlteJtoPr'ílí?hy,Jestíut??nosť^ž,e l:Jčastník a,podn!k riadne uzavreli Zmluvu (písomná
?T^8-? 13?^k^tova.rľ_v^rejľ/ch.služiebl, ktor8J Q.ísl° Je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok (dodatok
k Zmluve, obsahom ktoréhoje najmä predaj zariadenia za cenu so zľavou).

w

Čl. 2 Zvýhodnená aktivácia služby CUP

1. ^rany^adohodli^e ^^ ^l^sp'^^vip^[.^l^gk^^^ij^j s^f^up^sĽ^'n^oSäsut^ík'^'i s!^b/^ ^?^
z výšky aktivačného poplatku za aktiváciu služby CLIP.

y

Cl. 3 Právo používať Prima telefónne Číslo a prenos kredítu

11 ^^íp^^nTÍ+^TlTä?.Tt^!L?l^il^^^^ľj?^Tl^^^Letl^miu^:?ä^ p.o,skyí°~
^^^^ďf^l v?^^t^^^,Pli^o Ti/^^ ^.^^L^?^..^d^^r^^^^
^lait^^dcTľ^nI ^O^^UL.l^y?S^?íkl<ľľ^.1. ^;u^^^?^?^u^l^^
^i^aa^r^^eä?^^^!^^??i^^^^e^T^J^Lľ^ÍLej!ľ^LV^^
Pnm^ZárovenPodnikumozníÚcastnikoviprenosnevy^^^
Rf?c^tlťíki ľ^f^t^<5Ler^?J?ľS"SJÍO^^SIľ^xKO^T!dľÍ^T-?.1^. .?^L ^av -ak. !ľl?x^!ne . ^šky
66,39  . Uyedená nevyčerpaná hodnota sa započíta proti cene za služby poskytované Účastníkovi prostred-
níctvom SIM karty v zmysfe ustanovení Zmluvy.

v

Cl. 4 Darceková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
i. stranys^id^hj3d^ze^pripad^a^m^^rastnlkv0^^ t??Z.?ac!°J3.lld.r^ PIatn(Sť_[?o_datokI,aktivc^

vanyna SIM ^a^^e^D^Z ^^^^^y^^^y. Jí^^ti?k^ľc^?ť-i_yy-užjv^ť 2^a..p mien(?k
tohtoDodatku, afeboojehoaktivaciuúcastníknajne^
a tentourastnickyprogrammubudenaza^
j^^wTOn^D^^ku^o^vrjei^jv^lľs^^o 'J°^?y^^y^^^M^rt^^ra^^^PjJt^1^^11^/
nované zvýhodnenie (ďalej aj ako "Benefit").

2. Benefit spocíva (í) v možnosti uskutočňovania neobmedzených volaní zo SIM karty Účastnfka na ktorúkoľ-

^^^/^^^^^l^^^^^^ua^úäl^i^^S^^^i^S^/ú^el^)d>p^^r^tkt^^é^o
predplateneho^ediUjvov^ke3,00 sDPHnakaždejzvoIenejPn^
^räfÍ?^ rf^Íľ!^?I^kJ^/,t5? lr?^h^Ílú^,ÍiJ^aJ:?/^?^'o^^bÍ^_t^nJl l vl^ ^s.ti ,I?od?tkur'- a ?
pocas tohto rozhodneho ^bdo^lajric^stnlksucasneaktlvovany ^tlÍ:yc?J^stn,í5kyJ3.ro9ram',kto,ry ^p^na Pod-
mienky^njku^oku naBenefit.Konkret^e^elefónnecisloresp^teieJonnec^^
sa poskytuje Ben6fit^ budú lií^d^>^v ^^lk^,IJÍrí^1Tl llolŕi?,kiT^zn^?e2T'l^Í?.l^!Tr?ľ.n^-?!!lc!

Darceková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym". Na Be'nefit vzniká Účastníkovi
nárok iba v prípade, akje v^príslušnej kolónke Dodatku uvedené konkreíne telefónne číslo / telefónne čísia
^.^-^.^^^. ^úw- ^e^p-sm^-e^
podľatohto clankumejeobmedzeneaysakvprípadezer^ohrozujeelektronickú komunikačnú sieť Podniku/alebo vjeho dôsledku môžu poklesnúť kvalitatívne alebo
kvantitetn/neparametrepos^ovaniaslužiebostatjiymucastnikom^ poya-
?>v-anjL2? 5ľ?,u?ľan^sl,US)_y,.^,?o_d.nÍtíJe. °Právneny vykonať opatreria na docasné obmedzenie 'alebo
prerušenie poskytovania služieb OčastnÍkovÍ.

3 ^^i(íniá^'í ^/^Tľ>Tfipi^o^ni^^td>^i^ ^JT^ľjl;^iy^iľt.?^TJiríT^^ l?,ISLr? ľ: Yi-a?ielícíh
(maximálne však styroch) Prima SIM kariet najneskôr v okamihu uzatvorenia Dodatku; aká'koľvek neskoršia
?,l?iv^c?._prirTi? sllyikarty / prima SIM kariet alebo ajlen žiadosť o JeJ aktiváciu nespôsobí vznik nároku
Učastníka na Benefit.

,3
!.._ -. ;; ť,ľ.^t-e~ í i:lľ^ <

x-.c':-;..'



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

5. Ostatné podmienky využívania elektronických komunikačných služieb Prima SIM karty resp. Prima SIM
kariet sa'spravujú'príslušnými dojednaniami platnej vercie'šikovná Prima cenníka. Po'skončení platnosti
Dodatku uplynutím doby jeho viazanosti Podnik ukončí poskyíovanie Benefitu, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak alebo ak Podnik neurčí Ínak.

V

01. 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 ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivo-
vaný na StM karte účastnícky program Max 30  , Max 40  , Max 65   alebo Max 100  , alebo účastnícky
program Kiasik, PremÍLtm alebo Extra služby Mobilný internet (ďalej aj ako "Program") alebo ak najneskôr
do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu Programu požiada! a Podnik mu na SIM karte na základe
tejto žiadosti Program skutočne aktivuje, Účastník má právo na aktiváciu služby W v mobile s archívom bez
povinnosti platiť mesačný poplatokza túto službu, a právo na_poskytnutieosobitného balíka predpiatených
ctát v objeme 2 GB na zúčtovacie obdobie (ďalej len "Benefit"), a to počas rozhodnej doby, definovanej
nižšie (ďalej aj ako "Rozhodná doba"), za podmienok stanovených v tomto článku.

2. ÚčastnÍkovi bude za spinenia príslušných podmienok Benefit poskytovaný počas Rozhodnej doby v trvaní
3 celých za sebou idúcich zúčtovacích období, počnúc prvým celým zúčtovacím obdobím po nadobudnutí
platnosti a účinnosti Dodatku. V prípade ak bezprostredne po nadobudnutí platnosti Dodatku nasleduje
ciastočné (nie celé) zúčtovacie obdobie, Podnikje oprávnený (nie však povinný) poskytovať Benefit Očast-
níkovi aj počas tohto čiastočného (alikvótneho) zúčtovacieho obdobia.

3. Uvedený objem predplatených dát 2 GB (ďalej v tomto článku aj ako "Balík")je počas Rozhodnej doby
súčasťou služby TV v mobile s archívom a príslušného Programu v zmysle bodu 1 tohto článku. Uvedený
BalÍknieje možnési aktivovaťa využívať samostatne akPodnik neurcí inak. ObJemdátBalikujeurčený na
sprístupňenie refransmitovaného televfzneho vysielania Účastníkovi v rámci službyTVv mobite s archívom.
Maximälna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania / odosielania dát v rámci Balíka, ako aj jej spoma-
lenÍerychlosti^ovyčerpanÍobjemudátBalÍkasasprav^enastaveniamipretenúc^^^^^
na SIM karte Účastník využíva, pričom pre možnosť využívania Benefitu je nevyhnutnou podmienkou, aby
predmetný účastnícky program obsahoval dátovú sluzbu, tj. buď určitý predplatený objem dát alebo sfužbu
Prístup k Íntemetu. Objem dát sa vzt'ahuje len na využivanie služby v sieti Podniku, tj. dátové prenosy mimo
siete Podniku sa neodpočítavajú z tohto objemu, ale účastník je povinný platiť za tieto prenosy cenu za
dátové prenosy mimo prenosov zahrnutých do objemu dát BalÍka v zmysle Cenníka služieb Podniku.
V prípade, že rozsah využívania Balíku účastníkom je taký, že ohrozuje elektronickú komunikačnú sieť Pod-
niku, alebo vjeho dôsledku môžu poklesnúť kvalitatívne atebo kvantitatívne parametre poskytovania služieb
ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneuživanie stužby a Podnik je oprávnený
vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania sfužby účastníkovi.

f f

4. V prípade, ak dôjde k deaktivácii služby TV v mobile s archívom zo SIM karty Očastníka, Účastník bezod-
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 prepiatok ani vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov.

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

1f

Čl. 6 Spoločné ustanovenia
1. Za účastnícke čísla aktívne v sieti Podniku sa považujú pre účely tohto Dodatku aktívne telefónne čísla pri-

delené Podniku a zároveň priradené jednotlivým účastníkom verejných telefónnych služieb na základe plat-
nej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi účastníkom a Podnikom ktoré sú jednotlivými
úcastníkmi využívané v sieti Podniku, pričom za účastnícke čísla sa nepovazujú najmä krátke čísla, čísfa
používané na poskytovanie osobitnych služieb uvedené v cenníkoch služieb Podniku, audiotextové čísla
a iné čísia, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní verejných
služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania sfužieb v zmysle príslušnych
ustanovení Zmluvy sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva
plynutie doby, po ktorú sa má poskytovať ktorékoľvek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, akje
doba poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dôsledku dočasného prerušenia
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poskytoyania služieb sa doba platností Dodatku predlzi^ doba Poskytovanla ^vyhodnenia sa nePreďžujea zostáva v dlžkerovnajúcej sa pôvodne dohodnutej dobe platnosti bezjej predíženia v dosledku prerusenia
poskytovania služieb.

3. stra^y s^dohodl[-^e vp^'pade p^ey^°du ^IMkartynaim
zanikneZmluva^D^atokatietobudunahradeneinymi^
ucastmkom Sfuzieb pricom prava azavazky Úcastn^
mk ktoremu bude tiez.pridelena SIM karta) Pravo^astmka na Jednotllve zv^hod,nenla pod[a_ t,eJÍS, príjo.hy
Sfp^^ÍZ^;ri^^^^^?,S^^^P^J^O^:^aľ!^i,,p^n.i^^a!íxľ??^ie.:^^r^ í0.'
že..j3r?vokniel?o.rému.zo zvyhodnení Podra tejto prífohy novému učastníkovi poskytne, pričom v takomto
 r/!5^Íe^s^??!Xt?cY^eL?'?^!?"nŕé^^vY!1??;^íf ^ľ^u^e-p-ľfiu_š^y.ľ?Ííl?ŕľ-?v?1? m ![0 prílohy>aksa
Podnik a noyý úcastník nedohodnú inak. V prťpade, ze sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie nie"
ktoré zvýhodnenle na nového účastníka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť.

4' ?^arl^,.s_a.r.cíoh?cil.!I že,v prípadel že z akýchkol'vek dôvodov dojde k zmene zúčtovacieho obdobia pri-
deleneho Ocastnikovi(napr.zmenaptvehoaposlednehodn^^ osoby
^LTy^!lTÍ^<í?i^a^Sh^^r;th^i^z^^I16Ji1íL^Y^^Ci^iyAMt.?.ď le.p-^nÍk_.c?Plrávrle.?y fkrátiť
dobu poskytovania z^hodnenia ^lebozmeniť dlzku iných let-iot suvlsiaclch s jposkytnutlm z^?ho?nenia
v prospech ajebo v neprospech Účastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnenf.

5' ^Tn^ ^n^lľit^i^(^Í'^T, ?}. J)^;^OEl?ÍIL?laln^?i??Ía!!lu..^a^ŕl.T! lrľai?_it^.:!jstanclv_enía'.? tít?rycľ1
znenia, zmyslu alebo povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzťahuju na obdobie po ukončení platnosti
Dodatku.
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Dohoda o hromadnom uzavretí Dodaíkov k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb

j^UULLILt^: ID predajcu ID392DSP04

Orange SIovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, 100: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, ÍČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka čísio 142/B
(ďatej len "PodnÍk"

a

/

UčastnÍk (Osoba: právnícká / fyzická podnikateľ/fyzická nepodnikateľ): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov;
Obec Poproč

Trvalýpobyt/Sídlo/Miestopodnikania (mesto/obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Poproč, Skoiská 2, 04424, Poproč
Císlo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:v

SR

Rodnéčísto/lčO: ICDPH/DIC:
y v

00324639

Zastúpený:
Y

Ing. Jaklovský Stefan
V:

Rodné číslo: Císlo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

(pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)
/

(ďalej len "Očastník")

uzatvárajú tuto Dohodu_p hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len
"Dohoda"; Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorých uzavretie je predmetom Dohody
a ktorých identifikačné kódy sú uvedené v článku 2 tejto Dohody, sa označujú tiež ako "Dodatky").

čl. 1 Uzavretíe Dodatkov a Defínície
/

1.1 Očastník a Podnik (ďaiej tiež "zmluvné strany") sa za účelom uzavretia viacerých Dodatkov, predmetom
ktorých je úprava podmienok kúpy kpncového telekomunikačného zariadenia (ďalej tiež "MT") a prípadne
(ak to vyplýva ztextu jednotlivých Dodatkov) tiež úprava osobitných podmienok využívania elektronic-
kých komunikačných služieb poskytovaných Podnikom, dohodli na hromadnom uzavreti Dodatkov
formou podpisu tejto Dohody. Zmluvné stranysa dohodli natom, že podpisom tejto Dohody sa považujú
za podpísané aj Dodatky, ktorých identifikačné kódy (ďafej tiež "IKD") sú uvedene v tejto Dohode, a teda
že podpis tejto Dohody sa zároveň bude považovať za podpis každého jedného Dodatku, ktorého IKD je
uvedený v článku 2 tejto Dohody.

.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Dohody majú v nej používané pojmy nasledujúci význam:
a) Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zmluva uzavretá medzi Podnikom a ÚčastnÍkom, ku

ktorej sa uzavierajú jednotlivé Dodatky a predmetom ktorej je najmä poskytovanie verejnej telefón-
nej__služby. V prí_pade, že sa Dodatky uzavierajú k viacerým zmluvám o poskytovaní verejných
služieb s rôznymi císlami, rozumie sa pod pojmom "Zmluva o poskytovaní verejných služieb" vzdy
tá zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa konkrétny Dodatok uzaviera, ako táto
skutočnosť vyplýva z údajov uvedených článku 2 tejto Dohody.

b) Vzor - pod týmto pojmom sa rozumie nevyplnené tlačivo Dodatku, ktoré tvorí prílohu tejto Dohody
a ktorého text (bez konkrétnych parametrov, ktoré sa majú doplniť do nevyplnených kolóniek
v tomto tlačive) obsahuje podmienky Dodatkov, ktoré sú rovnaké pre všetky Dodatky uzavierané
prostredníctvom tejto Dohody. PriradenÍm konkrétnych Premenných parametrov uvedených pre

číslo účastníka: 0034686758 ,4 A0995940 22751345
[;-^ f.M':



konkrétne Dodatky v Identifikáciách, ktoré sú obsiahnuté v článku 2 Dohody, k zodpovedajúcim
prázdnym kolónkam vo Vzore, a to spôsobom uvedeným v tejto Dohode, sa určí obsah konkrét-
neho Dodatku.

c) premenné parametre - sú jednotlivé údaje uvedené v Identifíkáciách, ktoré možno na základe ich
slovného označenia alebo číselného indexu, ktorý Je pri nich uvedený v príslušnej Identifikácii.
priradiť ku konkrétnej prázdnej kolónke vo Vzore, čím je možné identrfikovať obsah jednotlivých
Dodatkov. Spojenim textu Vzoru Premennych parametrov prislúchajúcich podľa príslušneho !KD
ku konkrétnemu Dodatku, identrfikačných údajov Očastníka uvedených v záhlaví tejto Dohody
a prípadne textu príslušnej Prílohy Č. 1 Dodatku je možné získať kompletný obsah Dodatku, ako bol
v zmysle tejto Dohody dohodnutý zmluvnými stranami. Premenný parameter môže pozostávať ten
z jedného údaja (napr. názov účastníckeho programu, o aktiváciu ktorého na základe Dodatku
účastník žiada). aie aj z viacerých údajov (napríklad vymenovanie viacerých účastníckych prog-

f

ramov, ktoré si Účasíníkje oprávnený v zmysle Dodatku na SIM karte aktivovať počasjeho plat-
nosti). Premenné parametre konkrétneho Dodatku sú vo svojom súhrne jedinecné, aj keď niektoré
jednotlivé Premenné parametre (alebo aj ich väčšina) viacerých Dodatkov môžu byť rovnaké.

d) Identifikácia - je súhm Premenných parametrov zhromaždených do jednej tabuľky, ktoré pri-
slúchajú k tým Dodatkom, ktorých IKD je uvedené v Identŕfikácii (pokiarje v IdentifikácÍÍ len jeden
IKD, vzí'ahujú sa všetky Premenné parametre Identifikácie len k jednému Dodatku). Každému
z Premenných parametrov v Identifikácii je priradené konkrétne slovné označenie alebo konkrétny
čísefný index, na základe ktorých je možné spárovať konkrétny Premenný parameter a konkrétnu
prázdnu kolónku vo Vzore. Obsah kolóniek v uzavretom Dodatku tvoria tie Premenné parametre,
ktoré možno v zmysle predchádzajúcej vety spárovať s rovnako označenými kolónkami vo Vzore.
Premenné parametre zahrnuté do Identifikáde sú zhromaždené do tabuľky spôsobom, ktorý umož-
ňuje jednoznačne identifikovať, ktorý Premenný parameter tvorí obsah ktorého konkrétneho
Dodatku. V homej časíi tabuľky tvoriacej Identifikáciu sú uvedené tie Premenné parametre, ktoré sa
pri jednotlivých Dodatkoch, kíorých IKD sú uvedené v Identifikácii, odlišujú (napr. IKD, telefónne
číslo SIM karty, ktoré má každý Dodatok odlisné od ostatných Dodatkov) alebo ktoré sa môžu, ale
nemusia, odlišovať (napr. č. Zmluvy o poskytovanÍ verejných s!užieb). Premenné parametre, uve-
dené v hornej časti Identifíkácie, sú vždy zoradené takým spôsobom, že na prvom mieste je IKD
Ídentifikujúce Dodatok a za ním sú uvedené ďaišie Premenné parametre tohto typu prislúchajúce
k tomuto Dodatku (za nimi nasleduje ďalšie IKD identifikujúce ďalší Dodatok, pokiaf sú v (dentifiká-
cii Premenné paramtre viacerých Dodatkov). V dolnej Časti tabuľky tvoriacej Identifikáciu sú uve-
dené tie Premenné parametre, ktoré sú rovnaké u všetkých Dodatkov, ktorých IKD je uvedené
v Identifikácii, a preto každýjeden takýto Premenný parameter (ktorýje uvedený v Identifikácii len
jeden krát, ale tvorí súcasť každého Dodatku, ktorého IKD je uvedené v Identifikácii) možno pro-
stredníctvom jeho sfovného označenia alebo číselného indexu spárovať s príslušnou rovnako
označenou kolónkou v každom Dodatku, ktorého IKDje uvedené v predmetnej Identifikácii.

e) Príloha č. 1 Dodatku -je prílohou niekíorých Dodatkov (u ktorých tvorí Ích neoddeliteľnú súčasť),
obsahom ktorej sú práva a povinnosti zmluvných strán spojené s poskytovaním osobitných zvýhod-
není, ktoré Podnik poskytuje v rámci niektorých akciových ponúk ÚČastníkovi. Príloha č. 1 nie je
obligatórnou Časťou všetkých Dodatkov, teda nie každý Dodatok musí obsahovať túto prílohu,
pricom aj u tých Dodatkov, ktorých súčasťou takáto prílohaje, sa obsah tejto prílohy môže líšiť
medzi jednotlivými Dodatkami podľa toho, v rámci ktorej akdovej ponuky Učastník kupuje MT.
Príloha č. 1 Dodatku je súčasťou len tých Dodatkov, ktorých Premenný parameter udávajúci názov
Prílohy č. 1 Dodatku netvorí symbol"+++++". Texíy všetkých Príloh č. 1 Dodatku, ktorých názvy sú
uvedené v Identifikáciách v článku 2 Dohody sú súčasťou tejto Dohody a tvoria jej prílohu, pričom
v prípade, že sa uzaviera viac Dodatkov v rámci tej istej ponukovej akcie (t j. Prílohy č. 1 týchto
Dodatkov sú identické), tvorí prílohu Dohody ien jeden exemplár Prílohy č. 1, ktorý platí pre všetky
tieto Dodatky.

.3 Dohoda má viacero Častí, ktoré tvoria jej súčasť. Jej štruktúra pozostáva z
a) teia Dohody, ktorého súčasťou sú identifikádejej zmluvných strán ajej články 1 až 3,
b) Vzoru. ktorýtvoríjej prílohu a
c) Príloh č. 1 Dodatkov, ktoré tvoria fakultatívnu časť Dohody a pokiaľ v zmysle prísfušnej Identifikácie

je Príloha č. 1 Dodatku súčasťou Dodatku je zároveň súčasťou tejto Dohody. Skutočnosť, či jedna
alebo viacero týchto príloh je alebo nie je súčaťou Dohody, ako aj ich počet závisí od toho, v rámci

/

ktorých osobitných ponukových akdí ÚčastnÍk zakúpil MT od Podniku, pričom táto informácia

v

Číslo účastníka: 0034686758 2/4 A0995940 22751345
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ô

W (D 3- o- 3 0.3S3?">PgÍU 3 7^ Í S.CDc =*isc: ^ ~T3 (p F-t- ^a Q.^- ^- OL V) Q . (D a. =3 =^3 O "' -o ^ = ^ ^ 5 ; IU c 7r
XJ o m. = ^ IUc ff- 3 a. äí Q) Q)^ c+

cn< < N-a o -^ ô ä~f ^

03 -a 5- ^ cn EU 7~ p< n^ o 0 ^- tfí Q
CD QJ 3 (D o *< ^5:otu-?TOÍi (D~f >

c\<: ?T o:mi.? §- & °< s ľ ?5
1>

^T &} o?ľ < a.
^- ^- R <: éf- (D. DÍ < 3 o.::tl =J
c 3 cu o ^- o^ Q. ^. CD o ^- CT

"p (D <ť 0 o 5"g (D w>
t

3 | 3 1& '< 3 T?
to ^ 3?T c 3-.9- =>-?

liiííii tíô < 3- >->.
3 Q. (n o ^"

'"<r^.-%.:.'N
^"2. 55- ^(D' 7Thj

^ CL c D)--o c;S.s UL Uíŕ-1-cn

Hlílt ^ Q -k ?< ?M=3 7-
^ c; o1. \

K cŕ ^ť o -G
t< <; ô -a 3 c: ^

Ul 'ä " ^- - Q .^l
[u (p'3 t S3 o 3 EU c =3-

"3
t



IKD dodatku: 9608941
y

Č.MTGSM: 0917450552
v

Č. zmfuvy o pripojenÍ: A4350634

1) Sova 15eur 10)"+++++"
2) LGK4LTEwhite 11) +++++
3) 357137077462561 12)"+++++"
4) 27,00 EUR 13) 8,00 EUR
5) 110,00 EUR 14) 15,00 EUR
6) Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákaz- 15) 15,00 EUR

níkov 16)24
7) Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 26. 17) 83,00 EUR

03.2014 18) "+++++"
8) "+++++" 19) +++++
9) deaktivacia; Prenos Mesačného predplatného

V zmysle prísiušných položiek IdentifikáciÍ je ceiková kúpna cena všetkých MT, ktoré sa predávajú na základe
Dodatkov, ktorých Ident. kódy Dodatkov (IKD) sú uvedené v tomto článku, dohodnutá vo výške 49,50  
(vrátane DPH).

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Dohody, ktoré je zároveň uzavretím jednotlivých Dodatkov,
ktorých Identifikácie sú obsahom článku 2 Dohody, bol podrobne oboznámený so štruktúrou Dohody
a väzbamí jej jednotlivých súčastÍ, ako aj s právami, ktoré z Dohody a jednotlivých Dodatkov uzavretých
jej prostredníctvom vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a/alebo povinnosťami, ktoré sa podľa nich
zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na prísiušné dôsledky. ak podmienky
a/alebo povinnosti nesplní alebo poruší.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatky, ktoré boli uzavreté prostredníctvom tejto Dohody, sú samostatné
zmluvné akty a ďalšia právna existencia a právny osud každého z nich bude prebiehať samostatne a bez
ohľadu na právny osud ostatných Dodatkov uzavretých touto Dohodou (tým nie je dotknutá možnosť
spoločného zániku viacerých Dodatkov v dôsledku zániku platnosti Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb).

3.3 Účastník podpisom tejío Dohody potvrdzuje prevzatie MT uvedených v Identifikáciách.
3.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Dohody platí, že v prípade, ak sa na túto Dohodu a na jednotiivé

Dodatky, ktorých hromadné uzavretieje obsahom tejto Dohody, vzťahuje režim povinného zverejňovania
zmlúv podFa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, táto Dohoda ako aj každý z Dodatkov, ktorých
hromadné uzavretie Je obsahom tejto Dohody, nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v súfade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na
odložení účinnosti niektorých jeho ustanovení. Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo roz-
väzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.5 Táto Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhoto-
I-

venfe.

Košice,dňa25.1 .2016 Kosice.dna25.11.2016
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PRlLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ
ŕ v r

VEREJNYCH SLUZIEB - SÚHLASY

[lAUCSUt^ č. zmluvy: A0995940

Dátum:25, 11.2016

uzatvorená medzi

poskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb Orange SIovensko,a.s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, D!Č: 20 20 31 05 78, 1Č DPH:SK 20 20 31 05 78,
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiei: Sa, vložka SÍslo 1142/B
(ďalej len "spoločnosť Orange Slovensko")

a

/

účastníkom (ďalej len "účastník" alebo "Účastník"):
Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproč
/

Očastníckečíslo 0034686758
V

Adresa Skolská 2, Poproč, 04424, SR
v

Rodnéčíslo/IČO 00324639

IČDPH/DIČ
v

Statutárny zástupca / Splnomocnená v

Ing. Jaklovský Štefanosoba (Meno, priezvisko)
f

i) yprípade'ak^ast^ík^zmluvev?astlpredm^
ním svojich osobných údajov v teiefónnom zozname, Účastník týmto určuje, že v telefónnom zozname majú
byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom rozsahu:
0 Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fýzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide ofyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.
D Telefónne číslo. titul meno a priezvisko, ak ide o fýzickú osobu, afebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide ofýzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, adresa.

2) Ďalej Účastník oznacením položky "Súhlas uderujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v roz-
^a^r^^J^J^^i^isŕ^lit^lL^Í6,?^ct^!Tľ^č !O^^Ír^^?f^
v predchádzajúcom bode, ak ich^účastník poskytol, tretím stranám pre účely zasielania'komerčných poňúk
produktov a služieb tretích strán ÚčastnÍkovi.

D Súhfas udeľujem 0 Súhlas odmietam
t

3) Ucastník označením polozky "Súhlas udeľujem" súhlasí aby spoločnosť Orange pouzívala a spracúvala
Íokalizačné údaje označujúce geografickú polohu koncových zanadení Úcastníka za účelom poskytovania
sluzíeb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnostj Orange alebo tretích strán najmä. ale
nielen na zasieianie reklamných správ prostredrnctvom etektronickej pošty

D Súhlas udeľujem 0 Súhlas odmietam

4) ^"^^ve^^^š^s-ud^J^^d^b^j^^'^^y^y^
koľvek odyolať Poučenie ÚčastnÍka o spracúvaní osobných údajov. o spôsobe odvolania týchto súhlasu,
ako aj ďalšiesúvisiace informáde sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prí-
padne na web stránke www.orange.sk.
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