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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Č. zmluvy: A4350634
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917450552; Ident. kód dodatku: 6501420

ID predajcu ID392DSP04

MÄ^^,^^^8B^^^Ä^Ä^PHSK202031578'
rf

Účastník Účastník" Právnická osoba

Meno, priezvisko, títul/ Obchodné meno/ Názov: Obec Poproč

Trvalý pobyVSídlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné číslo, PSČ, poäta);
Poproč, Skolská 2, 04424, Poproč

Číslo OP / Pas: PlatnosťOP/Pas: Rodné čfslo/lčO: 00324639

IČ DPH/DIČ: štátne občianstvo: SR

Zastúpený: číslo OP/cest. pasu, preuk. Platnosť OP/cest. pasu, Rodné číslo:

povol. na pobyt: preuk. povol. na pobyt:Jaklovský Stefan Ing.

(tfalej len "ÚSastník")

(pod skratkou "P na pobyľ ss roiaimíe Povotente na pobyt cudzínca)

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cít. zm!uva o poskytovani verejrfých služieb (d'aloj len "Dodatok"; cit. zmluva o poskytovanf verejných služJeb, ku ktorej SE
Dodatok uzatvära, saďalej oižnačuje ako "Zmluva"), ktorým upravyjú podmiénky kúpyzáriädenia uvedeného nižšievtexte Dodathua tíez vyuzhania elektronických komunikačnycŕ
služieb a iných slLižlab poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prípadne iné osobitné podmienky využľvania Služieb, aksú v Dodatku resp. dokumente, na ktorýtext Dodatku
odkazujei výslovne dohodnLÍté. (Podnik a Úäastnfk sa spokične ďalej oznaťujú ako "strany")

Č1.1. PradmBtom tohto Dodatku JB
1.1 dohoda strän na aktivácii úiastníckeho programu a/alebo Zvýhodnenej WOW ppnuky a/alebo balíka kategórie Nekoneôné volania (k účastnickemu programu WOW)

(ďatej vtomto bode spoločne ako "úSastnícky program") resp. zmene úŕastnfckeho programu na úŕastnfcky program (pakiarje v kolónke nižéie v tomto bóde uveďené
.+++++" zostáva úŕiastnfcky program nffirmeneny; uvedenie predmatného symbolu v ktorejkofvek kolónke v Ďodatku znamená, ze stav určovaný danou kolónkou
zostáva nezmenený oproti stavu pred padpisom Dodatku, pakiaF priamo v texte vzfahujúcom sa k danej kolónke nie Je uvedBné inak)

1)
Základ

na SIM karte Podniku registroivanej na Účastníka, ktorej talefinne ďstoje uvedenévzáhlavítohto Dodatku, resp. na taj SIM karte Podniku, ktorä počas platnosti totifo
Dodatku nahiradi (najma^z dävodú straty, krädeže, výmeny a pod,) SIM ksrtu Podniku reglstrovanú na Úéaslníka, ktorej telefónne éíslo je uvedené v záhlavi tohto
Dodatku (ďatej len "SIM karta").

1,2 dohoda strän o predaji zanad8nia{ďalej ien "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaF je v kolónke "Výrobné Cfsto MT" uvedené .+++++', tento údaj sa netiude
uvádzaf a že predmet kúpy tsda MT Je jasne a jednozna&ie urôený svojim typom)

-. 2)ŤypMT ftotía C2

3)Výrobnó Ďísjo MT(IMÉÍ) 3546470S3930897

Účastníkovi z majetku Podniku so zFavou zjeho spotrebitefskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zTavy zjeho spotretntefskej ceny) s DPH (tfalej lie  "Kúpna cena')

4)
2,50 EUR

Účasthík sažävizujé zäplatlf prvú íasf KúpneJ ceny s DPH vo výSke (ďalej ako "Pn/á ôasf Kúpnej ceny')
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bezzbytoCnéŕío ôdklädu po uzatvorenf totíto Dodätku.
Obecný úrad POPROČ

Zmluvné strany sa dohodti, žs zvyšnú Časf Kúpnej ceny s DPH vo výäke (rfalej ako "Zvyéná časf Kúpnej ceny

e) DátumII w+^+++

^
zäplatí OčastňÍk v splátkach nasledovné : 7^3^'z *

Podacla ČEalo:poéet splätok: Cfafft api9M .t
ŕ

..5._'.T/7^7)
1 11
^^^^^^^^^T

Prlloh-y/ttilT? .w*,^,w.>^r>ft murty.

^y^J^TÍ ^i/
u

vý5ka splátky vrátane DPH
7

a
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^P^P^^^P^F

Pokiarje v kolónkach 5 az8 uvedené +++++", na Uäastnikä sa nevzťahujú ustanovenia Dodafku o splátkach včl. 3 a LtĎastnfkjQ povinný zaplatiť cslú Kúpnu cenu
naraz.

Účastník si }e yedomý, že bežná maloobchodnä (spptrebiterská) cena MT bez zFavy z jeho spotrebiteFskej ceny s DPH, za ktorú Podnlk MT zo svojho majetku
predáva, poluaf sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatku, ]e

0034686758

Dodatok k zmluve o pripojenf - ôíslo zmluvy: A4350634 Číslo účastnfka (vypfňa Orange Slovensko, a.s.
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9)
65,00 EUR

Úéästnik sTje vedomý, že MX~s> mu predávanyza Kúpnu cenu uvedenú vyšäie v tomto bode len z toho dôvodu, že sa zaviazal užívaf služby poskytované mu
prostrednic^omSIM^rtyvzmysteustarovBnitohtoDodatkupDdobu dohodnutú v boda 2.3 tohto Dodatku.

1.3 doŕioda strán o fom, že vrämci ôsobttnej ponuhovej akcie Podniku

10

Akclové mabilné te Íetóný pro dotarajiích zä kaznfkov

poskytn'e (resp. neposkytneviď nižšia) f^odnikĽIŕastnrkoviajďalSieYýhody a v prípada. že podr'"fctietorfa1^ vi'hocÍy^č^Btr'Íf(^.?os!?rtrle.ti.EÍ°^aJ:L,PI^.^
povinJnostíach"stTán'spojeny7ch s poskybiutím tychto výhod. Po'dfDbnejäiä úprava präva povinností strän spojených sposkytnutím ďaišfch výtíod sú uvedené v dokumente

11)
bonusy ponuky "akvlzjŕnä ponuka" zo dňa 01.02.2013

S5^ ^lŕož^lr^S^nI ^^t^d^^Íí^-Íf!}(^^d^JtSe[^bs^ SJo^iS^?ijd^'k^i ^wí ^ee^^^l^y ^^^^^ ^^^y^'^^usl^^l^mí.toh^^ J^!^^m
podFa'ťohta bodu.'Štrany^dohodli.že súOasfou Prílohy č. 1 mĎze byf aj úprava inýcti präv a poviňnosťí strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

1.4 [tohoda strän o
a) alftiväcii služby

12)
". II+++++

b) o deaktivácií siúžby
13

1 >++H-+

c) o vofbe zvýh odne ňéhoôfsfä

14)
^p^^^p^p^p

d) oälďjväcii MĎSačného predplatného vo vyäke

15)
11,OOEUR

e) oľposkytnu1izvýhodnenia(pol<iarjena5ledujúca kptúnka yyplnenä symbotom '+++++" Úfiastník nezíska ziadnezo zyyhodneni uvedených v Prílohe Dodafcu, ktoré sú
potímiénené uvedením kFúčových slov resp. stovných spojenf stanovsných v prfsluSných ustanoveniach Pnlohy Dodatku, pričom prävo na ostatné zvýhodnsnia takouto
podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)

16)
BBnefit 1DOMB na 3 a 200MB na 8 mesiäcov

1.5 dohodastrán, ze Učastnfkje povinný uhraďť Podniku poplatokza aktíváciu SIM karty resp. acfministcatívny poplatok za vykonanie neyyhnutnych zmien v systémoch
Podniku súvisiacich skúpou koncovéhotBlBkomunikaänéhozariadenÍB uvedeného v bode I.ZtohtoČlánkuzá cenu sozravoú(ďalBJlen"Poplatolť')vovýške sDPH

17
B,00-ÉOR

Č1.2. Práva a povinnosti Podniku a Úŕastnlka
2.1 ĽJĎastnfk je povinny zaplatíf Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvBdBnej v Cl. 1 bode 1,2 aka aj Poplatoh vo y/Íke uvedenej v či. 1 bodB 1.5. ÚĎastníkje povinný

zaplatiť Kúpnu asnu a Poplatok nazákladB faktúry vystayenej Podnikamv lehote uvedenej yo faktóre, inakdo 15 dni ado dňavystaveniafaktúfy.aksazmiuvnéstrany
nedohodli na spläcanf Kúpnej ceny y spláfkach. V prfpade. že Podnik o to ÚSastníka požiáda, je tento povinny zaplatíť celú Kúpnu cenu MT s ĎPH a/atebo Poplatok v
hotovosti na predajnom mieste, na tíorom s Porinikom Účastm'k uzatvorítento Dodatok, a ta vo farme preddávku; to ptatí? ak sa zmluvné strany nedohodli na spläcaní
Kúpnej ceny y splálkgGh_

2.2 Strany sa dohodli.že Úôastníkje povinný pofias dobyviazanpsti, ahoJetätostano\fenäybode2.3tohtoé[ánkLi, mat naSlM karte aktrvované a užfvafslužby (resp.
siuaiu} definoYané v ustanoveniach pjsmBn a) a b) tohto bodu, prieom zäväzkypodla pfsmen a) a b) tohto bodu majú povahualtematívnych povinností teda ptatí, že
pokiar sú na SIM karta aktivované služby (služha^uvedené v písmene a) Úeastník nie je^povinny zárovefiplnif v súvislosti so SIM kartou svbj záväzok podFa písmena
b)a naopak (t.j. ak mé na SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v pfsmene b) tohto Ďoďu, nieje povinný plniťsvoj záväzok podFa pEsmena a)
tóhto bodLi).

a) Účastnlk sa zaväzuje, že v pripade, aknebude maťna SIM karte aktivovaný účastntekyprogram WOW, počas daby viazanasti, akoje táto stanovená v bods 2.3tohto
Ôlánku, bude maf aktivovaný na SIM karte taký úôastnícky program (rssp. taký variant úĎastníckeho programu), u ktorého je vý5ka mesaäného poplatku (s DPH)
stanovená prinajmenšom na sumu

18)
Ď, 00 EUŔ alebo u?astnicky program typu VPŇ

(v prípade, zeje v kolónke okrem sumyuvedený aj konkréfny účastnícky program alebo typ úéastnlckeho programu, Úôastnlk neparuši' svoje povinností, ak bude nnaf
predmefný úfiastnfcliy ptogram resp. úSastnicky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3tohtoílárikuanÍYprípade,ževýäka
mesaŕného poplatku uvedeného úôastníckeho programu bude ni^ia ako suma uvedená v kolónke; ppkiárje v koiónke uvedenýlen konkrétny úôastnícky progŕam
alebo viacero úŕastnfdtych programoy aiebo typ alebo vtac typov účastníd<ych programov bezsumy Úfastriíkje poyínny mať naSIM karte aktivavaný [enniaktoryz
uvedených úŕastnici^ch programov alebo úôastnícky program uyedaného typu, a to bezohFadu na výäku ich mesaEných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude
maf na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastníckeho programLi na) účastnfcky program s nižäím mesainým poplatkom, ako je výäka mesainého
poplatku uvedená \ySäíe v tejlo vete {priplnení tohto závazku sa berie do úvahy vyška me<a6n6ho poplatku prad uplatnením zliav, ktoré mu na základe akeJkoNek
prävnej skutoônosti poskytné Podnik). 7a porušenie záväzku Úôastnfks podFa predchädzajúcej vety sa nepovažuje prípad, kecf výška mesaCného poplathu
účastnickeho programu (resp. varianfaj účastníckeho programu), ktorý má Účastnlk na SIM karte aktuälne aktivovaný? klesne poôas platnosti Dodatku pod sumu
uvedenú vpredchädzaiúcejvetev tíäsledhu znízenia cien Služjei) atebó klesne f;io6as platnosti Dodatku (resp. odo dňa nadobudnutia platností tohto Dodatku bola takto
stanovenä) pod sumu uvedenú v predtíiädzajúcej vete y desleriku zaradenia Účastnlka do kategórie Očastnftov toho istého účastníckeho programu, pre ktorých j'e
starovenä nižäía výéka mesaéného poplatku íoho istého účastníckeho programu (napr. z dôvodu mnoístevných zllsv a pod.). Aktiväcia úSastnľckeho programu podfá
prvej vety tohlo bodu na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiväciu takéhoto úíastníckeho programu na SIM karte (v ď. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou fbmou na to
stanovenoLi Podnikom}ajeho näslednä skutoäná skťväciajepodmjenkou platnostitohto Dotíatkuatedasjpodmienkou navzniltnároku na kúpu MTza kúpnu cenu.

b) ÚĎastníksazaväzuJe, že v prípade, ak bude mať na SIM karte aldivovaný ú6astn(cky program WOW, bude maf poías doby viazaností, ato je Eáto stanovsná v bode
2.3 tohlo älänhu, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu výSky aktívovaného Mesa6ného predplatného účastníckeho programu WOW. balíkov kategäne Nekonečné
volanía, balíka Nekpnečné sprävy, všetkych ätandardnýchbálíkóv služby Nekonečny intemet v mobile, daplnkayýchi baÍD<ov služby Nekonečny intemet v mobite Balík
Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Záloha telefónu a TV v mobile, služby Zdietanie tíát, doplntových služieb Domäce ceny medzinárodných hovorov Európa,
Domäce oeny medzinänodných hovorov Svet, Nekonečné medzínärodné hovory Európa, NehoneônÉ medzinárodnÉ hovofy Svet, Moja Európa, Môj svet, Data Európa,
Data Svet, Biznis Balik Plus, Náhradný teletón, Prednostná starostiivosť alebo Exkluzívna starostlivosť, u tíorej výSka súEtu mesaŕných poplatkov (vrätane DPH) za
tieto baliky, doplnkové služby a za Mesaŕná predplatné (vrätane DPH) Je rovnä alebo vySSia aka

19)
9,89 EUR

0034686758

Dodatok k zmluve o pripojení - čfslo zmluvy: A4350634 číslo účastníka (vypfňa Orange Slovensko, a.s.
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ktoré bol na základe Dodatku o NT povinny uhradiť do konca pôvadne v Dodatku oNT dohodnutej doby viazanosti.
2.9 V~prVsdepo^SenianÍetíorejz-pownnostiÚčastmkauY8denejvbode23alebo24tohtoClén^^^^

6!á^u7narm3~a[e'n~iel^"nGdodfzan^závazkuuvederóhovt>ode22tohtoďán^
po~Časďoby'v7azanoäYlebo-vobdobímedzÍQkamihom uzavretia Dodatku a zaiiatkom plynutia doby viazanosli, je ÚčastníkpOTÍnný uhradit Podniku zmluvnú pokutu
vo výäks rovnajúcej sa^výäke zmluvnej pokuty podfa bodu 2.5 tohto ďánku.

2.10 Identífika&ný kód suvisiacaho doriatku:

22
u >r++^+"+

Äkje v kolónkenamiesto identfflkaôného k<Sdu súvisiaceho dodatku uvedenŕ symbol .^^: nevzťahujú sa na Úŕastníta žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho prfbh
tykajúce sa súvlsiaceho dodatku.

2.11 Ŕeférenäné čfsto - Pauäál pre blízkeha:

23]
tl ."+++++

AkievkoUnkenamiestD'ReferenCnáhočÍsia-Pauôál pre bľzkeho uvedený symbol"+++++", nevztahujú sa na Úéastníka žiadne ustanovenia Dodatku anijeho príloh
týkájúcesaPauSálupre blízkeho.

2.12 Ŕeférenéné äfslo - Odporufi Orange:

24)
SMGM_BENEFľT:SNS

SiTJfTv kolánke namlesto Refereniného ôísla - Odpocuft Orange'uvedený symbol'+++++", nevzťahujú sa na Účastníka podmienky ponuky Odporui Orange.

čl. 3. Splátky ZyyäneJ éasti Kúpnej ceny
3.1 Tento ôlänok'3 sa na ÚĎast'nÍka vzfahuje ien v prfpade, ak sú kotónky 5 až8 v ď. 1.2 tohto Dodatku vyplnené inak ako symbolom"+++++"

^^^SľÍ^Í^Ä^.i?SÄS;^%ďď;^iS^S?^5>o3.2

bodatku. Podnik bude účtovafjednotlivémesaônésplátky ÚCastníkoYÍ vo faktúrach za Sluzby, ktoré vystäyuje po skonôení každého celého zú&toyacieho Qbdobia,
prifiom pfyú splátku Podnikyyúčtuje vpfaktúreza Služby za ppfä celé zuétovacie obdoble po nadotaudnutí úeinn°sti.D°datku,l-li^strIfl(JePovi,nný^la,u<'JednotllYé
spjétkyv leriote splatnosti, ktorá je zväĎSa totožnä so spíatnosťou ceny Sluzieb. Strany sa dohodli, ze nezaplatenie ktorejkorveksplátkyZvySnetŕasťiKúpnej ceny
Ú'častňíkom riadná a včas sa povážuje za podstabié porueenie zmluvných podmienok s prävonn PodniKu o.i. prenjäiť alebo obmedziť poskytovanie SIužieb.

3.3 Podnifc má prävo zapoäftať záplatené zálohy, trvalé zábezpeky zábezpely na cenu za poskytnirté Služby, preddavkyna pozadované Sluzby alebo preplatfty Ú astníka
bezrfaläieho právneho úkonu proli vielkym nezaplateným pohfadávkam Podniku yrátane tych, ktoréeSte niesúsplatné atebo ktoré sú už premlŕané, a tp momentom,
kedy sa pohfádávky vzájomne stretti. Podnik má právo všetíiy na jeho účet Úíasfníkom ptiskytnuté úhrady alebo ich zvyšok a pn'padné preptatky na nich zúŕtovaf uždy
najs'kär na najstaréiu fäktúru, a to v tomto poradf:

a) Na cenu Služieb poskytnutých v predchádzajúarii zúftlavacfch obctobiach, s úfiradou ktofých je ÚiSastník v omsgkanf, na cenu zmlLjvných pokút a sankiných
poplatkov spojenýchs doručením upomienky (sankňný poplatok za doručenie upomienky mä charakter zmluvnej pokuty, na Som sa zmluvné strany dohodli? priŕom jej
výäkaje stanovaňá Podntkom,3 Cfm Úŕastnfk suhlasi); ŕ

b) Na úhradu úrokov z omeškania, ako aj na úhradu ähody vzniknutej poruäenfm niektorej z povinnosti' ÚČastníka vyplývajúcej zo Zmluvy alebo platných prävnych
predpisov; f

c) Na cenu Iných sluzieb, na úhradu kforej yzniklo Podniku yoď_ÚfastníkovÍ ^präyo (a to aj v prípade, ak splatnosf Iných sluäeb je stanovená na ten istý deň ako
spiatnosť ceny Služieb, na úhradu Irtorej boíi úhratíy poskytnulá Účastníkom urôené);
d) Na cenu Služieb, na úhradu ktorýcďi boli uríené;
e) Voči ostatným pohladávkam spoloénosti s výnimkou pohfadävok uvedených v pi'smene f);
f) Na cenu splátokZvyänejCastiKúpnejceny.a toajytedy, aksplatnosrsplátkyjsstanoyená naten istý deň ako splatnosfcenySiužiob alsbo Inýchsluaeb. Podnihjs
oprávnený Úéastnrkom na jeho úäet pqslcytnuté úhrady alebo ich zvySok a prlpadné preplatky na nicťi zuĎtovať na cenu splätok vždy v poslednom rade, až po zúätovaní
úhrad na oenu položiek uvetíených v pfsmenách a) aä e).

yzhradomktomužeporadÍ8zú<to\aniaúhradsizmIuynéstranydohodlitýmtoDodaU<omtLrtodoh^
to ani formou neskorSteho jednostranného urŕeniaÚ&stnika na úňradu ktbféňo dlhu je platba poskytnutá Podniku urôená.

3.4 Zmlyvné stranysa dohodlí, zecelá nezaplatená Zyyšná časť Kúpnej ceny sa stáva splatnoUi a teda Podnik J6 oprávnený žiadať o zaplatenie celej nezaplatanej ŕasti
ZvySnejčastiKúpnejcenyaÚčastníkjepovjnnýcelúnezaplatenúĎasfZvySnejéastiKúpnejcenyzaplatifvpŕípadochak;

a) ÚĎastmk íiudev omeškaniso zaplatením ktorejkorveksplátkyZvySnej testi Kúpnej cenjf po dabu minijmälne truch mesiacav; v takom prípade sa stáva celá
nezaplatenó časť Zyyänej ŕasti Kupnej ceny splatnou 15 dní odo dňa doručenia upozomenia Účastníkovi, že Podnik si uplatní prävo na zaplatenie celej nezaplatenej
iasti Zvyänej ŕasti Kupnejoany, alebovmŕ,neskorží dátum, uräený v uvedenom upozomení; atebo
b) ak zanikne platnosf a úélnnasr tohto Dodatku z akéhokoFvek dôvodu (napr. odstúpením od neho ktorouko^ek zmluvnou stranou); v takom prípada sa stáva oelé
nezapiafená fiasť Zvyšnejčasti Kúpnej ceny splatnou, a to ku dňu zántku platnosti a uĎinnosti Dodatku; alebo
^^i^^LO"d^^.Í1lÍo^^^d^Y.nx^^ ^!l^_a. ^?J^
Dodatku, v takorn prípade sa stäva celá nezaplatená Sast Zvyšnej Ďasti Kúpnej ceny splatnou ku dňu, kedy bolo odstúpenie domčené Úŕastníkovi;
d) ak v zmysle tohto Dodatku vznikne Podniku prävo na zmluvnú'pokutu z ínéŕio dňvodu ako z dôvodu ne'uhradenia peňažných záväzkav Účastnlka; v takom prfpade sa.
stáva celä nezaplatenä íasť ZvyŠnej ôasti Kúpnej ceny splatnou momentom, kedy Podniku vznihne prävo na zmluvnu poltutu v zmysle tohto Dodatku.

3.5 Bezohradu na ostatné ustanovenia uvadené v tonnto Dodateu sazmliryró stranydohodli na tom že nezaplatená Zvyšná časf Kúpnej ceny sa nestäva splatnou pri
zániku Dodatkuzdôvodu, akod nehoaleba od Zmluvy Úéastnlk odstúpil v zmysle ObfiianskehozákonníkazdOvoduvadyna predanom MT.

3.6 Strany sa dohodli. že ak^nastane skutoänqsťvzmysle tohto Dodatku, v dôsledku_ktorej sa urŕitá doba nezapočftava dó doby viazanosli (napr, z dôvodu obmedzenia
aleboprerušeniai poskytoyania služieb) (rfalej aj ako "daba spočívama"), je Podnik oprävnený podla vlastného uváženia buď (i) úétovaf Úŕastníkovi splátky
nezaplatenej časti Zvyénej Ďasti Kúpnej ceny a Účastníkje povinný splätky platif aj počasdoby spočívama.alebo (ii) po dobu spoĎíyania odložif účtoivanie sptätok
nBzaplatenej_ ash_Zvyänej časti_Kúpnej ceny, v takom prfpade momentom uplynutia doby spoéívania je Podnik oprävnený pokra&vaf vo vystavovaní faktúr na
nezaplatenúčasť Zvyšne] časti Kúpnej oeny,_pri zachovanÍvýikysptítok a ch celtového poŕtu.

3.7 Bezohfadu na pstatné ustanpvenia uvedenéy tomto Dodatku pjatí, žev prípade, ah däjds kzosj3latnenju celej nezaplatenej častiZvyänej Ďasti Kupnej ceny podfa
ŕl.3.4Dodatku,je Padnik oprävnený rozhodnúť. änezaplatenú častZvyénBj Kúpnej oenyvyúčtuje 'Úiiastníkovi naraz. alebo ju'rozloží dó splätok, pričom j'e na uväženf
Podniku, či zachová celkovy poéet splätok a ich výšku Eak, ako to bolo pôvodne dohbdnuté v Qodatí<u.

3.8 V prípads, ak Podniku vzniknev zmysle tohto Dodatku právo na zaplateme zmluvnej pokuty pre poruéenie závazku Úôastníka plnif akýhofvek peňažný zäväzok
vrátane povinnosti platiť splátky Zvyänej Ôasti Kúpnej ceny a v prípade; ak Účastník splnfterTtosvq peňažný zéväzok pred splatnosfou zmluvnej pofcuty, nezbavuje ho
to povinnosti zmluvnú pokutu zaplatif.

Č\A. Záverečné ustanovsnia
4.1 Účastník vyhlssujei žs nemá žiadne finanŕné záväzky voäi PodnikUi ktoré v deň, kerf bude podpisovgť tsnto Dodatpki by boli po lehote ich splatnosti. ÚÔastník

pohTdzuje že Zmlura ku ktorej sa uzafvára tento Dodatok je p!atnä V prfpade ze v súvislosti so SIM kartou bol medzi ÚSastmkom a Podnikom uzawetý iný dodatokv
rämci mektorei ponukovej akcie Podniku obsahom ktorého by bolpreäaj zariadenia za cenu so zravou alebo paskytnutÍB iného zvýhodnenla Účastníkovi azáväzck
Účastníka plníť padmtenky poskytnutia zFavy a rfalšie povinnosti Účastnttai uvedené v predmetnonn dodatku prostredníctvom SIM karty (tfalej tíež 'Preäc]iädza)úci
dodalok"} a tento Predchádzajúci dodatok je piatny v deň v ktory sa uzaviera Dodatok,Strany sa dohodli ze Predchädzajúd dodatok žanikáokamihom uzavŕetla
Dodatku. TD neplatí v pn'pade, äkje predmetóm Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod näzvom Zvýhodnené SMS vroamingu, Twin ateba Nähradný teletón,
v takom pn'pade zostäva Predchédzajúci dodatok platný a pópri ňom je platný aj Dodatok.

4.2 Stranydohodli žePodnikzabazpeefdodanieMTnastranamÍdotiodnutom mieste Úŕastnttovl, ktofýjs povlnnýsplnenietejto povinnosti pofaffdiťsvajim podpisom (resp.
podpisom oprávnenej osoby konajucej za Úéastníka),

4.3 Ďadatok nadobudne p!atncďf a úiinnósfv deň, v tíarom ho podpíSu obejeho strany, ak sa strany ďalej nedohodti na odtoženi" úíinnosfi niektorých ustanovení. Ak k
jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami Dpdatku v jeden deň, nadobudne platnosf a úĎinnosť Y deň, v ktprom ho podpíše oprävnený zästupca Podnihu až po
Úiastnikoyl. Tento Dodatok sa uzatvära na dobu určitú? a lo na dobu viazanosti uvedenú v ä1. 2 Dodatku. V prípade prenesených ŕísel, ako aj v pripade, ak Úíastnlk
uzatvoril Dodatok v ráľnci režimu zäsielkového predaja, sa Dodatok uzatvära na dobu urŕitú odo dňa nadobudnytia platnosti Dodatku aí do uplynuťa vľazanosti
definayanej osobitne pre tieta prípadyvĎ!.2 Dodatku, V prípad&prenesených ďse] jeaždo monnentu aktíväcie SIM kartyodlpžená úŕinnosťtých ustanovení Dodatku,
ktorých yykonanie nieje možné bez toho, abybola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmlenok prenositerností talefiänneho Ďfsla - Prijimajúci poďniK.Ak Úôastník
uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového pfedajai väetky ustanovenia Dodatku? ktoré Špecitittujú osobitné zvýhodnenia pQskytované Účastníkovi, najmä
ustanovenia SpacíRkujúce začiatok poskytovania jednoílivých asobitných zvýhodnení, nadobudnú úiinnosf az uptynutim siedmeho pracovnéhD dňa nasledujúceho po
dni nadobudnutia platnosti Dodatku,  ím m&že ďôjsť.k posynu momentu zaeiatku poskytovanla jednotllvých osobitných zvýhodneni. Rozsah a charakter ósobitných
zvýhodnení však íistáya nezmenen^ V prípade? ak Úŕastnik uzatvoril tenlo Dodatok v rámci rezimu zésielkového predaja, neoddeliteTnau súčastou Dodatku sú aj
podmienky zäsielkového predaja a ÚČastník padpisom Dodatku vyjadmje s nímisuhlas.

4.4 Žmluvné strany sa dohodli, že okamiŕiom nadobudnutia platnosti Ďodatku sa menf dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiaf läto nebola uzavretä na dobu uriitú, va
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svojej Ďasti týkajúcej sa SfM karty na dobu uräitu zhodnú s dobou platnosti DodatkUi priôom okamihom zániku Dodathu sa menf doba platnosti Zmluvy v iasti týkajúcej
sa SIM karty na dobu neurirtú. Zänikom platnosti Dodatku nie je dothnutá platnosf Zmluvy.

4.5 Zmluvné strany sa dohiodl], že platnosr Dotíatku skončl pred uplynutím doby, na ktoró bol uzavretý y zmysle bodu 3.3 tohto ilánku, zänikonn platnosti Zmluvy atebo na
základe dohody zmluvných strän. V prípade, že Účastnfk poruäí svoje povinnostl takým späsobom, že Pôdniku vofii nemu vznikne prävo nazaplafente zmluvnej pokuty
poďa ustanoveni' tohto Dodatltu? zanikne platnosf Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (u prfpade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom uróeny ufet), Zmluvné strany sa dotípdli, že v prípade, že bbsahom Priiohy 6. 1 je ppskytnutíe zfayy alebojného zvýhodnema
ÚĎastrifKovi, okamihom poru ema povmnosti Úŕasfníka takým späsobom, ze Podniku voíi nemu vzniltnB prävo na zaplatanie zmluvnej pokuty podfa ustanovenf tohto
2°^te^?^^ú^!^?^a.ú^s^.näf?^VÄnJ?.^ta.?La/..^8^^^??,n.^^i^^^

4.6 TentoDodatokjeneodáelitefnousútesťoLiZmluvy.DpdatoksavyhotovujevQdvochrovnopisocnipoiednompreÚĎastníkaaPodnik.
4.7 Strany sa dohodli, že y prfpsde ak Ppdnik pozastaví poskytovanis Sluzieb podFa Zmluvy a tphta Dodatku, prípadne akPodnik odstápf od Zmluvy a tohto Dodatku z

dOvodov na strane Úňastníka a näsledne Podnik na aadost Účastníka zmäf úôinlcy odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne zaéns znova poskytovaf
pozastavené Služby, platia ustanovenia Zm!uvy a tonto DodatKu v plnom rozsahu taK, áko keby k poizastaveniu poskytovania Sluä'eb prípadne k odstípenlu od Žmluvy a
tohto Dodatku nebolo doälo.

4.8 Ú6astník vyhlasuj'B, že pred uzavretím tohto DodaUiu bol podrotane oboznámený s právami, ktoré z nsho vyplývajú ako aj so väetkými podmienkami a/alebo
povínnosťaŕni, któré sa podfa neho zaviazal splnlť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozDmený na prfsluiné dflsledky, ak tieto podmienky a/atebo povinnosti
nesplnf atebo poruši.

4.9 Strany sa dohodli, že v prfpade, že ÚčastnEkz alcýchkorvek dôvodov stratf prävo na uífvanie úSastnfcheho programu (resp. jeho vanantu) ktorý mä na SIM karte
aktivovaný a zároveň v&as .nepožiada o aktiväciu inéha úŕastníckeho programu, Je Pcdnik oprävnený alrtiyovaf mu na SIM karte iny úŕastnicky programi ktorý splňa
podmienky uvedenév 61. 2 bode 2.2 Ak Úfiastník požiada o aktiyäclu ináho úéástni'ckeho pfogramu pred zmenou podfa prBdchädzajúcej vety nepovažuje sa tenfo
iikon za vykonaný včas, potíar nebude z technických, administrati'vnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonaf požadovanú zmenu vzhtadbm na hrälkĎSf
Sasu medzi clomčenim žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjä' k zmene úiastnfckeho programu v dOsledku straty präva na poskytovanie dotknutého účastníckeho
programu.

4,10 Účastnľk svojlm podpispmberiBnavedpmie.ževsúvislastjspriJatíninoivéhozákonaĎ. 351/2011 Z,z. boli k 1 1.2012 vydané nové VSeobecné podmienky poskytovania
verejných elektTonických kpmunikačnych služieb pruatretini'chfom verejnej mobitnej siete spoloínosti Orange StovBnsko, a. s.

4.11 Slrahy sa dohodtl, žé Podnik má nlžšle,v tomto bode uvedsné pľävb á Účastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s toufo skutoínosťou oboznämil a beria ju na
vsdomie. Podntk je opráynený pre kazdé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohtD DodatltLi a ktoré možno využľf na uzfvanie verejnej teleltinnsj služby, technicky
obmedzif [noznosť yyuživania tohta zariadenia poôas doby yiazaností podl'a tohto Dodatku (pokiafje v Dodatku stanovených viac dňb víazanosti tak poCas oelej'
doby pofias ktorejje Ú&stníkzaviazaný podfatohto Dodatkuuzľyaťsluzbyy ňom stenoyBné v dohadnutom rozsahu a/atebo Strukture) v inej sieti, akaja verejná
teleftínna sieť Podniku (tzv. blpkavanie ^riadenia na sieť / SIM-lock). ÚČastnÍk vyhlasuje že sa oboznämil so skutoCnosťami uvBdBnými v tomto bode a s ich
vedomím kupuje tovar do syojhp vlastníctva. VzhFadom na uyedené nevznikajú Účastníkovi z vyššie y tomto bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky vo6i
Podnku najma m^ne^^ (alprävoreklannovaf^Säieuvedsnés^
ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dSvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (pažadovaf vrätenie celej lcúpnej ceny zaplatenej za tovar), atebo akékorveh iné prävne
näroly.

4.12 Bez ohľadu na Qstatnéustanoverliatoh.toDodau<UPIatl.žev priP^de;.ak .sa. ".^ tenti3 Dodatok vzťahuje rezj'm povinného zverejňovanla zmlúv ppdra § 5a zákona i.
211/2000 Z. z. o slobadnom pnstupekinformäciämaozmeneadoplneru'niekto^chzákonovvznenľneskoršfchpredpisov,tentoDodatol( nadobudne účinnosťdňom
nasledujúampodn]jeho2^erejnenlavsuladesustanoveniami§47a0b ianskeho2ákonníkai^ strany nedohadli na odložení účínnosti niektoiých jaho
ustanoveru'. Týmto ustanovemm nie su dotknuté odkladacie alebprozvazovacie podmienky, aksú dohodnuté v tomto Dodatku.

4.13 Vpnpade al<^JadnlÚ^stníksvojsúhlasoznačen[mppložly"Súhtasfmsdohodou"uvedenejnižä!9vto^^
^.^?^.s'?^.'.^lL.{^?d^ ^í^íľL'?TII-)tnú_:ľ y^ä:^^,ch. ^uv^?h., v^ahov sxistujucich, ako aj 20 zmlúv uzavretých medzi nim! v buducnosti (fo zn. väethy
zmluvnó vzťahyvzniknuté na záltiade zn1luvy a k neJYyh?tove,n!ŕch dodatkov) a spory s nimi SLtvisiace (vľätane sporov o platnosť, výklad a zänik tejto Žmluvy), sa
rozhodnu v rorii^oDvskonn Imnam pred stálym rozhodcoivskym w^om' n^^^i^h^^^n^JaJ^^^..^"^^ľaľ"U^^^^T^^^^%^.-...i--i...--''^0Eílii^'?!!^o.[ľ-^^ľ.°?^?ffa-^i?.l?ľe<nsiSL^P,u^!ky"T^nr1^.- n!e--!e dotknu,té, Prävo žalobcu obrätiť sa s návrhom na zaeatie 'konania na prísluäný všeobecnýsud
?i^[l^?J-^^-liä.>?^.Sj^?-n-^ŕL.^J?^^.??.S.??l<^^^??.p.o!i^5'^Y.?ľ-e.n-í,.n?s-líorsícľ1 Pl'edPisoy- Stranysa dohodli, ze ukančenie platnostiZmtuvyaleba
dodatkuknejsanetykaustanovenítohtobodu,kforébĽdútrvarajpoukon6eníplatnostiZmluvyalebotfodatkuknej,

x Súhlasím s dohodou r Nesúhlasím s dohodou

4.14 Limit250 úSastníckycti čísel
°^ y,^^^;^^!^ u^i ?^ŕ.íll"k^?ic?-^ ^S??.s.-PJ^tľ?^ ^?d^^_^ úč?stľ!'cl<?,nľ Pro9.ramu VVOW, v rän)ci Zvyhodnenej WOW ponuky alebo v rámci

ZÄS^^Ä=ÄSä^^?=.s^^SS5^Ä;
^ri^v^^ľ^^Lf^^^."lé.f^är^^l^?b^ľi^n,e^.^d.fe^é,mno?tvoľ^pttí.eny^v,91a^^ konkrä'tneTio
=^=^S^SffiS ^m^&^ÄSto ^^r^^I] a^5^s^^po^a^na^d^^eL^^kéh^ko^tíatäe^pop^kuaj^mjmomesae^
^^a"T i,p^?,2^í^ik,^^^ttnŕ^c!l^TlK^,Í ^h^íú^Y^leh^^?-bay°-^
5SÄ3ÍZ^Ää Ä S? SSS2
^o^affE^^^aV^^v^a^i^^^f^fll^o^^^^Í3^^^Í^^^^^^Í^^^n^^^tľ^^^.^^í^ÍO!^^s.?^^^^^^^^
^^'l^l?]^ie^v^o^^t^an^riV^^te^ ?.^fŕr^n^^l^^u Ä^?^Íav^íhä^-^:.^^^^^jt^^ľ,'^^^dli?'^^^^^i;[OÄ^,^yí-j?_n.u,p?dr?^fedch^
^sm^Lčiltoi'rÄ9.Lp^^astoJMťdesia^ p^m áleto rfalšfm úfa^'c^msfstoffl7nato^^^^^^aktivovaným Balíkom pbčas.Obtfobia volal.

b) ^ad;^ak",b"ude^fúfas^^koNlk"P°tas^
Z^^^V^^u^r^^ka^k^^baH^ko^iró^^Ora^^
s Ä,b?s ^^s^z^^KÄ^sä-sS"-^^^^^La^^^ln^\^.u^^t^a^SO;nÍp^ld^LB^^%,;^^^Ú^^b^^^ ^f^^lďÍhe^^ld^^^a^^H^^n^^^^^ň^Úo^^e^^ŕ^^^^analnnn^hlRniln!^nz/lh^^<Írt?^^^,Jfí,^^^^^:Í^jÍLl_S^g^^S ,=S'SSSS2r^ÄäTaMS'-"h°zo"°^^^S^S ÍS^^^SS  S"^S^Z; ^; bh-S^j>^^
?S°iS "^:'S5 =^'SK^^:, "ÄÍS-S'S  ^ "^S^^6".'^"?^Pokiarúíastníkpočasnietíoréhozútíovaciehoobdobiaprek^
^^^tip'a^LSLa^ró"v".tomto.tonnJ!SU^UZLetprevdan;a.,\.^Gi.ú&stnŕte
 ^=S^,<^^^SAätfm^ Siw";is,;>:^-^>'-'5.Tp"3?d^stóp^des^^p^aj^o^läím^úfa^^m^lom^nato^danomztíčtovacomobdobfu^

c) y.j;Lpide"j^b,ude,^ť,ú&?,Lkkedť,oľekpote,iplatn_osti^Dod^
as^B^^t%, .^K^Ä^ŕ^s^^^,E-^^^^"í~">n^árDd^étov9^S^t ^Jjiko^S^ztaa^zi_skakazdézu to^^^^

[^^S'^Mi^^a^lľu^^TjSvpn^dn^i^ili^n^^i^ln^n^^^i^Lit^hil^^^h^io^te^sraM'rw^ou"S^^Tfnený^kuto^_ysa.na.p^^^^^^
^i;^^=s^^sb-;tSÄ^'íJ>mď' í^ŕi^^^ssssSÄísss-^^asľs su ^^w-^^Msmaos-*">ľ'T^

^?^c^ *^a S^í^i^9 SL^!^ ^/oSvpr^^í^^ pr^ri?^lLC^ P^^.^BJonu,^Íní^^^r,;LLlÍ;J"h,^^^^L?^^^p^ h2rc S"mc^ ^ro?;am" S\S'^a^m^tó"vo'a^"svpJďu^-renu..^
operätoroyvStoyenskejrepubl^e(mimoyo!a^ltorésaeerpajuzp^
Platl^^t^Volan^^látí^rämciN^neinýchr^rtírod^ovorov Európi na ú6^tnfd(e Ďísto; ktoréJevporadfdvestopätd^Íatym'P^m'aÍma^Ím
^^nkto^aT^oradr^i^pJMMil^ep^^a^o^^^'^^c^leÔ^l^^l^obil^al8to^n^^
uyedených v Cenníku), na ktoré v danom zúčtovacom období účastník z konkrétnej SIM karty s airtivovanou Službou volai.

d^ ^v^op(?n^nBfÍB^nIi^wä% ^i^íknak^kÍ^ ^SÍ^a^t^?Í l51^11?i^'inl ^^^M^Í^n^iľL^n^Ľ^kJ^?!?^^^8^^^-^"^^^^.^^

^^s^^^^h^^Ä^Ä^^^^au(^^^^^^^
^^^^^^^^d^^^pä^ä^^s^:^^^^^uča^íkodos^po^s^nkrétne^o_zúétovaďeho;abdo_bianeobmeteny^
S^   =^SI^a;ľ^^^^-Mtt^KSďS°w;M;m^"""-obdoyaprekroBi^25^u^stn^kychčteel,naktoróodoďaiSpräwzaSp^
pre odosielanie Správ v rämci účastnfckeho programu WOW, a teda na urôe'nie jej výäky-platiapravÍdÍá'pÍatnépre'~u6astnlcky~pŕog'ram'WOW:"Ceinupoďrai
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prBdchádzajúceJ vety platí úSastnik za Sprävy odoslané na úfiastnícke Císlo, ktoré je YPOradídvest':;Par^esiatym PĽ?",',a.l,^bo,ď^I f"l.úi^^'^k!^',,SÍ.S^ ^
^u'pn^tele^yah^-ťach-sToven^ch-operätorov v Slove.skej republike. na ktoré v danom .zúftovac>m období úôastn,Tc z konkrémej SIM karty s
aktívovaným Ballkom odoslal Správu.

e) sťran'ysa'doh'odii.'že' Podnikjeoprávnený meniť ustanovenia tohto bodu a) až d) aj inak ako plsomnou formou. a to zverejnenim zmien ustanovenf v Cenníku.

Ko ice,dňa 01.02.2013 Koäice, dna01.02.2013

úaastník: Za Orange Slovensko? a.s.:
Obec PoproS

.^*.,, grófftttalft*'SCf

ÍL ŕ-t ONTtďda.s.r.oKS^ ŕ S^TfôcovOr<fc, TtDie;GQ ""?. ,X f.^

^y ^ m &t'u'.'v 1tf

.. ťi'J.<"~) / iŕ.
'.ff/íS^^ tCT'1^

rtri-r

.i

\t\ľi- '^'
/.

" '^'TT~,'^/
^-

Í<ti*<."1-
^^mys^~\

^
o ^ s

^^y^^ ^^.
^ ./'

<. ^
Y-

0034S86758

Dodatok k zmluve o pripojení - Éíslo zmluvy: A4350634 Číslo úcastníka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)

6 6


