
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejn^chjjyzje"b".
S9oWÍ' ^d POPROČČíslo zmluvy: 00344516 SIM karta s prideleným tel.

Ident. kód dodatku: 6986873 ID predajcu: III>392DSP
IteAJĽLUt^ *ww*ľ*ľS2'ES*?'*ť^ f4

|WNW Ditum

';7^ . ?M>
-^át 31.10.2Q13

/

Claia Bplcu:PodBcl* filsto:
Orange Slovensko, a. s. I J-jy/v^
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78,1 DPŕl_S^2ÍL2QJĽLQí t '̂fw

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiei: Sa, vložka čí EW ^^3 tivu^ ^r^lc
\f

/
Účastník (fyzická osoba nepodnikateľ/ právnická osoba /fyzická osoba podnikateľ); Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Obec Poproč
Trvalý pobyt/ Sfdto / Miesto podnikania (mesto ! obec, ulica, popisné císlo, PSC, pošta):

y

Poproč, Skolská 2, 04424, Poproč
Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:

SR

Rodné číslo/ICO: IČ DPH / DIČ:

00324639

Zaslúpený:
V

Jaklovský Stefan Ing,
Rodnécíslo; Císlo a platnosť OP / pasu / preuk. povol. na pobyt:

(pod skralkou "P na pobyt" sa rozumis Pavoienie na pobyt cudzinca)
ŕ

(ďalej len "Úéastník")

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dotíatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len "Dodatok"; cit. znnluva o poskytovaní
verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalaj ozriačuje ako ''Zmluva"), ktarým upravujú podmíenky kúpy zariadenia uvedeného nižäie
v texte Dodatku a tiež využivania elektrorických komunikacných služieb a iných sldž'eb poskytovaných na základe Zmfuvy ("Služby"), prípadne irié
osobitns podmienkyvyuživania Siužieb, ak SĽ v Dodaíku resp. dokumente, na ktorý textDodatku adkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnlk a Úcastník
sa spoloéne ďalej označujú ako "strany")

y

Cl. 1. Predmetom tohto Dodatkuje
dohoda strán na aktivácii účastnfckeno programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program (pokiaľje v kolórte nížšie.f ^

v tDmto bode uvederé "+++++" zastáva úcasínícky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkorvek kolónke v Dodatku
znamená, že stav určovaný danou ko!ónkou zostáva nezmenený oproť stavj pred podpisom Dodatku, pakiaľ priamo v texte vzťahuJúco.Ti
sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

1)Sova 10 eur

F

na SIM kartePodniku registrovarej na ÚcastnFka, ktorej telefónne č;sloje uvedené vzánlavítohto Dodatku, resp. na tej SIM 'ortePodnikLj.
kíorá pocas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu straty, krádeže. výmery a pĽd.) SIM kartu Podnihu registrovanú na Úéastnfka,
ktorej tefefonne Čislo je uvedené v záhlavi tohío Dcdatkd (tfalej len "SIM karta").

1.2 dohoda strán o preda;i zariadenia (rfalej ler "MT") (zmluvné strany sa dolioäli, že pokial je v kofcnke "Výrobné éíslo MT" uvedené ..+++++",
íento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne s jednoznačne určený svojim typom)

2<TypMT Nokial-3

rj
3]Výrabné číslo MT (IMEI) 358121054796430

Účastmkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy 2 jeho spotrebiteFskej ceny) s DPH
(ďalej tiež "Kúpna cena"

4;
I.BOEUR i

Úcastník sa zaväzLJe zaplaíiť prvú časť Kupnej ceny s DPH vo výške {ďatej ako "Prvá časť Kúpnej ceny)
5.II 11+++++

bez zbytočného odkladu po uzatvorení totito Dodaí<u.
Zmluvné strany sa dchodli, že zvysnú časť Kúpnej ceny s DPH vo výške (ďalej ako "Zvyšná časť Kúpnej ceny")

6}"+++++"

zaplatí Úcastník v splätkach nasledovne:
počet splátok:

7).I r+++++
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vyska splátky vrátane DPH
8i

"+++++'.

Pokiaľ je v kolónkach 5 až 8 uvedené "++4-++", na Účastníka sa nevzťahujú ustanovenia Dodatku o splátkach v čl. 3 a Účastník je povinny
zaplatiťcelú Kúpnu cenu naraz.
Účastníksije vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiteľská)cena MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s 3PH, za ktQru Podnik
MT zo svojho majetku predáva, pokiaľ sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedenýcŕi v íomto Dodatku. je

9)
42,00 EUR

Úôastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenu vyšsie v tomto bode len z toho dovodu, že sazayiazal užívať služby
poskytavane mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku.

1.3 dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
13)

Akciové mobilné telefóry pre doterajších zákazníkov

poskytne (resp. neposkytne viď nižsie) Podnik Účastnikov' aj ďalšie výhody a v prípade že Podnik tieto ďa!š:e výhody Úcastnikovi Doskytne.
tiež ďohDda o'prävach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinností strán spojených
s poskytnutim ďalších výhod sú uvedené v dokumente

11
Banusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 13. 09.2013

ktory ako Pn'loha č. 1 íohto Dcdatku tvorljeho neoddeliteľnú súcasť. V prípade, zeje v predchádzajúcej vete uvedená kolcnka vyplnená
symbofom "+++++" strary sa dohodli, že Podnik neposkytne ÚĎastníkovi v rámci tejto osobitnej popukove| akcie ziadne ďalšie vyhody
a zároveň, že súcasťcj Dodatku nie je Prfloha č. 1 s obsahom padľa tohto bodu. Strany sa dohadli, že súcasťcLj Prílohy č. 1 nôže byt'
aj úprava irých práv a povinnostf strán vrátane präv a povinncstí upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o

a) aktivácii služby
12]

Borusová služoa: Prenos Mesačného predplatného

b) o deaktivácii služby
13)

deaktivacia: Preros dát

c) o voľbe zvýhodneiého císla (resp. viacerých zvýhodnených čisel). ak sa Strary dohodli na aktivádi (bonusovej) služby Nekonečné volania
na vybrane tel. číslo v sieti Or-ange, alebo D voíbB Rodinných TČ (podfa ich definicie v Ceriníku slnžieb), ak sa Štrany dohodli na aktivácii
bonusovej služby Nekoriečno v rodine

14)
"++++T"

ct) c aktivácii Mesacného predplatného vo výške
151

+++++

F

e; o poskytnutízvýhodnenia (pokiai'je nasledujúca kolánka vyplnená symbolom"+++++" Úcastník nezíska žiadne zo z^/ýhocnení jvedenýchí

v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedenim kľúčových slav resp. slovných spojení stanovených v prľslušných ustanoveniach Prílohy
Dodatku, pričom právo na ostatré zvýhodnenia takouto podmienkou repodmienené n'eje týmto dotknuté)

15)|k t<+++++

f) žeakjevkotónke uvedenej vtomto písmene uvedené telefónne čisla prideieré SIM karte, vsCvisiOsti, s ktorou sú splnené podmienky
dohodnuté v príslušnom ustanovení Prílohy č. I Dodatku, ktoré odkazujú na toto písmeno, nastanú právne účinky uvedené v predmetnom
ustanovení Prílohy c. 1 Dodatku:

17)
+++++

g) že akjev kolónke uvedenej vtomto písmene uvedenéjednoaleboviac SN, vsúvislosti, sktarými sú spinené podmienky dohodnuté
v príslušnom ustanovení Prílohy c, 1 Dodatku, ktoré oď<azujú na íoto pismeno, nastanú právne úcinky uvedené v predmetnom ustanovení
Prilchy č. 1 Dodatku:

8)
+++++

.f

1.5 dohoda stran, že Úcastnikje povinný uhradiť Podniku poplatokza aktivádu SIM karty resp. administraíívny poplatok za vykananie
nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1 .2 tohto článkĽ
za cenu so zľavou (ďalej len'Poplatok"} vo výške s DPH

19)8,00 EUR

r

Cl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka
2.1 Účastník je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v čl. 1 bode 1.2 aka aj Poplatok vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.5.

Úcastnik je povinný zaplatiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, Ínak do 15 dn!
y

odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach. V prípade; že Podnik o ío Učastníka
požiada, je tento povinny zaplatiť celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste. na ktorom s Podnikom

F

Účastnik uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platf, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácani Kúpnej ceny v splátkach.
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2"2 sí1>'.^y-^id.^o.d/IÍLfT ^^^kJ^^y,Tľľ^?^T^?,^^i^Tí^tLna^lBht^hst.^^?.n^^^^Jw^Jl^t^n^J1^cr^ť^a užívať služby (resp. siužbu) ďefinovane v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu. pričom záväzky podra písmen a) a b)tohto bodu majú
povahu atternatívnycti povinností teda platl.že pokiarsú naSIM karteaktivované služby(služba) uvedenevplsmene a)Účastniknieje
povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa písmena b) a naopak (tj. akmá na SIM karte aktivoyanú službu
resp. aktivované služby uvedené v pismene b) tolito bodu, nieje povinný plniť svoj záväzok podľa písmena a) tohto bodu).

Účastník sa zaväzuje, ževprípade, ak rebude mať na SIM karte aktivovany níektorýz úcastríckych programov [dealnych paušáloy Scva,a

Delfín, Kengura a P'anter alebo niektorý z účastníckych programov Nekonečné volania v Orangei - Večer a Víkend, Nekonečné volania
vOrangei -Nonstop, počas doby viazanosti, akojetáto stanovenáv bade 2.3tohtoclánku, bude maťaktivovany na SIM kartetaký
účastnľcky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmensom
na sumu

20)
10,00 EUR

t

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnicky program alebo typ učastnickeho programu, Ucastník neporusí
svoje povinnosti, ak bude mať predmetný úcastnfcky program resp úcastnícky program danehotypu aktívovaný na SIM karte počas doby
uvedenej v bode2.3tohto článku aniv prípade, ževýška mesačného poplatku uvedeného účastnickeho programu bude nižšia ako suma
uvedená v kolónke; pokia" je v kolónke uvedeny len konkrétny účastnícky program alebo viacero úcastníckych programov aleba typ alebo
viac lypov účastníckych programov bez sumy, Učasíník je povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených úéastníckych
programovaleboúcastnickyprogramuvedenehDtyou,atobezo^nebjde mat na SIM karte akíivovaný (ani nepožiada o zmenu účastníckeho programu na) úcastnícky program s nižsfm mesačným
poplatkom, ako je výška mesačného poplatku uvedená vyšsie v tejto vete (pri plnen! tohtozáväzku sa berie do úvahy výška mesačného
pDplatku po upfatneni ztiav, ktoré mu na základe akejkoFvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivác'a účastníckeho programu podľa
prvej vetytohto písmena na Sl^ karte alebo aspoň žiadosťoaktiváciutakéhctóúčastríckeho prQgramuna SIM kartefv čl.J bode 1.1
Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda
aj podmienkou na vznik náraKu na kúpu MT za kúpnu cenu.

b) Účastník sa zaväzuje; že v prípade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideälnych pausálov Sova,
Delfín, Kengura a Pantsr alebo niektorý z účastníckych programov Nekonečné volaiia v Orangei-VečeraVfkend, Nekonecné volania
v Orangei - Nonsrop, bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto c!ánku, aktivovanú na SIM karte takú
kombinadu aktivovaného účastníckeho programu, aktívovaného Mesaôného predplatného a doplnkových služieb Nekonečné volania
na vybrané tel, člslo v sietí Orange, Nekonečno v rodine, Poistenie faktúry. Nekonečné SMS, Správy dc vsetkych sietí SR 70+, Prsnos
Mesačného predplatnéno, za všetky šíandardné baliky služby Nekoneäný intemet v mobile, za doplnkové baliky služby Nekonečný internet
v mobile Balik Zákaznfcka zóna. Balík OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesačného poplatku za daplnkové služby TV v mcbile
s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa, Moja Ejrópa-, Môj Svet, IVIĎj Svet+, Náhradny

ŕ

teiefón, Európa dáta, Sveí dáta, Prichádzajúce tiovory v EÚ, Prednostná starostlivosť a Exkluzívna starostlivosť, u ktorej výška súčtu
mesačných poplaíkcv ŕvrátare DPH) za tieto účastrFcke programy; služby, balíky, doplnkové s'užby a za Mesačné predpiatné (vrátane
DPH)Je rovná alebovyäšia ako

21;
10.00 EUR

Povinnosť ÚSastníke podľa tahto pismena je splnená aj v pripade, že kombinácia sfLŽieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných poplatkov
podi'a predcnádzajLicej veíy, neňude pozostávať zo všetkých balíkov, služieb aiebo iných plnení vymenovaných v predchádzajúcej vete.
Pri plnen! záväzkj pod-'a tohto bodj sa berie do úvahy výška mesacných poplatkav za Mesacné predplaíné, úéastnícke programy, služby
balíky resp. doplrtové sfužby po uplatnení zliav, Ktoré mu na základe akejkoi'vek právnej skutacnasti poskytne Podnik. Ustanovenia druiej
vety písmena a) tchto bodu piatia primerane aj pre právne vzťahy podľa tohto pismena, pokíaľ v tomto písmene nie je uvedené inak.
Aktiväcia tombinácie služieb pcdľa prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktváciu takéhoto účastnickeho
programu na SIM karte (v  1.1 bode 1.1 Dodatku aleboinou formou nato starovenou Podnikom) ajeno následná skutocná aktiváda
je padmíenkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kjpnu cenj.

F

2.3 Účastník sa zaväzuje, že po dobu
22;

24

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosť"
ai zotn/á v zmluvnom vzťahu s Podnikom podi'a Zmluvy v zrení tohto Dodatku aKo účastník Služieb poskytovaných mu Podnikom

prostredníctvom SIM karty a že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Siužby využívať, a to v súlade s jeho záväzkami a zároven
neuskutoční žiaden íaký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byt' ukonôenie platnosti Zmluvy a / alebo
Dodatku pred uplynittím doby viazanosti (bez ohľadu na skutočné právne následky uvsdeného úkonu); za ponjšenie tejto povnnosti
sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom c. 351/2011 Z. z. v platiom znení;

b) nepož'ada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktíváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinn^sť nevyplýva zo Zmluvy, pričom
v takom prípade je povinrý bez zbytocného odkladu pokraôovať v užívaní Služieb prosíredníctvom Ínej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú
resp. deaktivovanú SIM kartu);

c sa nedopusti takého konania, aiebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a aní neumožní také konanie, na základe ktorého
by Podniku vzniklo prävo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvcdov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany
4

Účastnika, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve; alebo na zákiade ktaréhs by bol Podnik oprávnený mu v dobe
viazanosti doôasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

ď bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký varianí úcastníckeho programu] alebo takú kombináciu v bode 2.2
písmene b) uvedených služieb (resp. iných prodLjktov), že nedôjde k porušenÍLi záväzku Účastnika uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

e bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje pei'íažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrádzať Podniku
inéplatby, ktoré js povinný platiť Podniku. atoajv prípade, aksa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku, avšak UÉastnikje povinný
ich uhradiť Podni'Ku alebo prostrednľctvom Podniku tretej osobe.

2.4 V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku od iného podnikLi (ďalej len "prenesené čísla"
sa do doby viazanosti nezapočitava doba od nadobudnutia platnastí Dodatku až do prvej aktiváde SIM karty s preneseným číslom, čiže doba,
po ktoró SIM karta neoude v dôsledku ešte nedokonéeného prenosu clsla aktívna; doba viazanosti tak zaône plynúť až pn/ou aktiváciou 31 Ul

f

karty po ukončení prenosu čísta. V prípade, ak Účastník uzatvoril tento Dodalok v rámci režimu zásielkového predaja, sa da doby viazanosti
nezapočítava pn/ých sedem pracovných dni nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutí
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s'edmich pracovných dní naslediJJLjach ponadobudnutiplatnastiDodatku^Vt^
uvedene vrči.~2;3a); c) a e) po ce'lú dobu pred začatím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby
viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.

2.5 Účastníksijevedomý.že MTjemupredávanýzaKúpnucenuuvedenuvôl.1 bode 1'2 Dodatl'íu-,ktoreJvysl<asa_''°ynar'ozdielum'e^.
spotrebite-rskou-(trhovou) cenou MT a v zmyste tohto Dodatku poskytnutou zľavou zo spotrebiterskej ceny len z toho dôvodu že sa Úcastník

^\íomn^dr^^Jo^^ä^^^e^:^^^^^^^^^''^^^^^^^^^^2^^^^^^a^^u^^Dotíat^
Í:SS^Ä^Ä^^ÄSÄ%=>^t^MÄ^'^vety
sa Strany dohodli, že Úcaslník je povinný PodnÍKu uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v pripade porusenia nižäie v tomto
bode uvedených povinnosti nasledovne:

a} ak.?5^f^'.kLF"^f.s..^^y_vi^TJLO^'.U^^T^J^^',^^^^l^o^^l/ľ%^ns^ľinpn0^^^
P- .^^,^díľST^a/^a^^i^f^Lľllžľ^Í^Z^^^>^^^^^^^T^^^je povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejednä o peňažný záväzok voci Podniku, avšak Ú astník je povinný ho uhradiť Podniku
alebo prostredníctvom Poaniku),

alebo

bi ak^s_tníkpocasdobyvja^nfs^luvedenei,y^nku;2bode;2"3^Do^tku^
podl'aZmluvyvzrenitohtoDodatkuapoceludobuviazaro
pomší svoju povinnosf neuskutočniť žiadny taký úkon, ktorý by smeroval k ukonceniu aleba úcelom ktoreho by malo byt' ukončeme
platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazaností (bez ohfadj na tc, či skutočne dôjde k ukončeniu Dodatku alebo
Zmluvy),

je Úcastník povinný uhradiť Podnku zmluvnú pokutu vo výške
23)

40,20 EUR

Zmluvná pokuta (resp. v pripade, že sa výska zmluvnej pokuty počas doby viazanosti od určitého okamihu postLipneznižuje, plati toto
ustanovenie pre zmluvnú pokutu, v jej výske, ako je táto stanovená pre obdobie pred Dnjhou časťou doby viazanosti) predstavuje rozdiel

^^n^T^na^i^^Cnn^^s^p^utel^^tjc^^Tc^^Jr^P^Je^^t^^t^<k^Ja1^^^ i^^u112
bode 1.2 v kolónke oznsčenej císlom 4).
Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným poruäením povinnosti ÚČastníka. a to v oi<amihu porušenia povinnosíi
Účastnikom, pricom toto právo nie je podmienené vykonanim žiadneho úkonu zo strany PodnikLj (napr. odstúpeními od Zmluvy alebo
prerusením ČÍ obmedzemm paskytovania Služieb v pripade porušenia povinnosti padľa bodu 2.3 pľsrrena c) tohíc Slánku).

2.6 Účastník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto DodatkL dôjde ra základe Jeho ž;adosti alebo 2 dôvodov jeho zavinenia k dočasnej
deaktivádi jemu pridelensj SIM karty a v tíôsledku toho k obmedzen;u alebo k prerušen'Ľ poskyíavania Služ;eb podfa Zmluvy. že doba pc kiorú
nebude z týchto dôvodov pcužívať tieto Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Účastníka jeho povinností
zaplatif Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaľ mi. táto povinnosť v zmysle Znnluvy vznikne; ani povirnosti plniť svoje záväzky dohocinuté
v pismenách a) a c) bodu 2.3 tohto článkj.

*

2.7 Podnik Je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývsjú zo ZmlLivy a tohta Dotíatku, najmä (i) preciať Ľléastníkavi
r

MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previesť na Očastníka vlastnícke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Úŕastnfi< splni všetky
podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatirom; (i^) poskytovať Účastníkovi Služby podľa Zmluvy
a tohto Dodatku.

2.8 V prípade, ak má v okam;hu uzavierania tohto Dodatku Učastnik v suvislosti so SIM kartou aktivovanú sljžóu Náhradný telefón a teda
je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovanf verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón (alebo 3odatok k Zmljve o pripojen!
o aktivádi sfužby Náhradný lelefón), v záhlaví ktorého je uvedené ío isté telefónne číslo ako v záhlav; tohto Dodatku, (ďaiej len "Dcdatok
o NT"), uzavretim tohto Docatku zaniká platrost Dodalku o NT (a docťádza k okamžitej deakíivácii služby Náhradrý telefän aktiťovanej

F

a uzívanej na základe Dodatku o NT zo SIM karíy). V prípade zániku Dodatku o NT podľa preddiádzajúcej ve:y, mäze (ale nemusí) Účastnik
v súvislosti so SIM kartou požiadať o novú aktiváciu služby Náhradný telefón, priéom v takorr, prípade je povinný uzavrieť nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón. V pripade zánixu Dodatku o NT podľa prvej vety tohto bodu
bude mať táto skutocnosť v závislosíi od okalností uvedených v jednotlivých písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych
stavov uvedených v nasledovných plsmenách tohlo bodu:
a Ak sa nejedná o pripad podľa písmena d) alebo e) íohto bodu a Úcastník už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikačré

zariadenie, Je povinný uhradiť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačrých poplatkov
za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumj rovnajúcej sa súéinu
výšky mesacného poplatku za službu Náhradný telefón a poôtu mesacných poplatkov, ktoré mal v súlade s LStanoveriami Dodatku
o NT uhradiť do konca doby viazanosti podfa Dodatku o NT, avšak ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosiaľ neuhradil).

bl Ak sa nejedná o pripad podľa pismena d) alebo e) íohto bodu a Účastnik pred zänikom Dodatku a NT nezakúpil na základe Dodatku
o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasns požiadal o novU aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou
a podpfsal príslušný nový Dodatok k Zmluve o poskytovanf verejných služieb o aktivácii služby Náhradiý telefón, v ktorého záhlavi
je uvedené telefánne císlo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu íaké^io účastníckeho programu, ktorého súcasťou je služba Náhradný
telefón, a tento účastnícky program mj 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 v súvislosti s aktivádou

r

a užívanim služby Náhradný telefón na základe Dodatku o NT pričam Účastníkovi 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 dohoctnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku a NT zaniká tiež právo ra kupu koncového telekomunikacného zariadenia za cenu
so zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).

F

Ak sa nejedná o prípad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatkuc

o NT koncové telekcmunikačné zariadenie a súcasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so S!M kartou
a nepodpisal nový Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Máhradný telefón, v ktorého záhlavi je uvedené
telefonne člslo SIM karty, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zľavu, ako v prípade podľa pismena b) tohto
bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce revyúčtované 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 zahadenia za cenu so zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).
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d) Ak,vokamihuuzavretia,^odatku)^^asl^k,art^a^vovan^taky^^
a Úcastnikpožiadaloaktivaciutakehoúcastníckehaprogra^
mubudeajskutočne'naSIMkarteaktjvovanýÚčastnikovizänikom^
P- b't^bodu.aramu-kmp°=^d?Ä-^mľÄCÄ^U ^hradn>telEi'á"'
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatl<u o NT dohodnutej doby viazanosli,

e^ A^.^O_k.aT.'^^^e^i?:o^!.!k^J^J^^"k^t^v^^l^yi,^l^^LP^^;^^^
a ÚČastník požiadai oaktivácjj takeho úcastnickeho programu.ktorehos^
programmu budeajskutocnenaSIMkarteaktivovanyaÚc^^^o NŤ koncové telekomunikačné zariadenie, Účastrikovi zánikom piatnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zľavu, ako v prípade podľa
písmena b} tohto bodu, ani mu neyznikne povinnosť uhraoiť zostávajúcenevyučtovane mesačné poplatky za službu Náhradný telefán,
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne v Dodaíku o NT dohodnutej doby viazanosti.

2.9 VPríPadePorusenian'ektoreJz^ovi^no^t'^castm'k^uYe,deneJ^b^e2^3^
^- ^u!T=^.^r^_^L^Í.T^Í:^?^^l^'L^^<^?-^^íl^^n^^^^/^^k^i^^^i ^^!^^^^i^!^^^i^^^^i^i^y^^^C^^^^/^l?í^T^o^'^^^^^^Í^CÍ^Ii^^íÍ^^^ i^^l^^^i
porusenie Pownnosb PO^Qboóu2-2p}s^nac]t^oc^.nk^'^^s^0^
a zaciatkon plynutia doby viazanosti, je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty
podľa bodu 2.5 tahto clánku,

2.10 Referenčné číslo - Paušál pre biízkeho:
24)

"+++++"

Ak je v kotónke namiesto ReferenÓnéno č:s!a - Paušál pre blízkeho uvedený symboi "+4-+++", nevzťahujj sa na Účastnika žiadrie ustanovenia
Dodatku ani jehc príloh týkajúce sa Paušálu pre blizkeho.

2.11 ^t^^^^^d^!^e^^^í^^o^^^z^^n^n^k^v^^^^g^^^
po^y^v^a^^j^p^v^^ ji^ť^^p^ n^^i^t^^l^^^^^^^^ak^^^^
Ucastníka uvedeneho v bode 2.2 tohto článkii, pričom sa súcasne o Dobu pcskytovania prediži doba viazanosti dohodnutá v Lisíanoveniach
Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté DStatné povinnosti Účastníka podi'a tohto Dodatku ani podra iných ustancvení Zmluvy
aleba iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti iredzi Úéasínikom a Podnikom. Doba poskytovania rrôže byť maximálne 6 celých
zúčtcťacích období a Úcastník siju môže aktivovať len na celé zučíovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Sfužbu Prestávka
môže Účastnik využfvať aj v;ac krát poôas doby viazanosli, avsak súcet Dob poskytovania nesmie preKročiť sesťcelých zúctovac.ch období.
Počas Doby poskytovania môže byť na SIM karte aktivovaný akýkoFveK aktuálne panúkaný účastnícky program, ktoréha podmisn<y užívaria
sú v prípade SIM karty splnené. S!užbu Presíávka je možné akíivovať len v prípade, že na 31M karte bude aktivovaný niek'torý z účastnickych
programov tdeáinych paušálov Sova. Delfín, Kengura a Panter alebo niektorý z úôastníckych programav Nekonečné volania v Orangei - Vecer
a Vikend, Nekonecné volania v Orangei - Nonstop (ďafej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"). Slmžbu Preslávka možno na SIM ksne
ak:ivovať len za podmienky, že už uplyrul. viac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na 31^" karte \e minimálne tri celé
zúétcvacie obdobia bez prerusenia aktivovaný niektorý 2 Vy'braných programav (Podnik je oprävnený - rie vsak povinný - aktivovať službu
Prestávka a} v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splrená), V prípade, že bude ku dňu deaktiváde služby
Prestävka ra SIM karte aktivovaný úcastnícky program resp. kombinácia služieŕ, ktoré sú v rozpors s ustanovením aodu 2.2 tonto článKj.
Podnikjs cprávnenýaktivovaťna SIM karíu ten účastnlcKyprogramresp.tú kambináciu sljžieb, ktorábcla na SIM karte aktivovaná
v poslednom ckamihu pred aktiváciou služby Presíávka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne k pn/ému dňu zúétovacieho

1

obdobia nasledujúcehp po dorucení žiadosti o aktiváciu resp. deaktivádu služby Prestávka. V prípade, že sa Podník a Úcastmk vopred
dohodnú ra presnej dlžke Daby poskytovania, služba Prestávka sa deaktivuje ku dňu. v ktorý uplyrie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje
službu Prestávka tiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využívania tejto služby počss doby vlazanosti.

w

Cl. 3. Splátky Zvysnej časti Kúpnej ceny
r

3.1 Tento článok 3 sa na ÚcastnÍka vzťahuje len v prfpace, aksú kclónky 5 až 8 v cl. 1.2 tohto Dodatku vyplnené fnakako syp'bolom"+++++"
t

3.2 Strany sa dohodlľ že Očas1r!k je povirný riadne a vcas zaplaíiť ZvysnLj časť Kúpnej ceny v mesačrých splátkach v zmysle ustanoven! tohío
DodatkĽ. Zvyšná casť Kúpnej ceny Je rozdelená do počtu splátok uveaených v kďórke 7 v čl. 1 .2 íGhto Dodatku, pričom výška jednotl.vých

r

splálok je uvedená v kolónke 8 v čl. 1.2 tohto Dodatku. Podnik bLde účíovať jednotlivé mesacné splátky Učastníkovi vc faktúrach za Služby,
Ktoré vystavuje po skoncení každého celého zúčtovadeho obdobia, pričom pn/ú splátku Podnik vyúčtLtje vo faktúrs za Služby za pn/é celé
zúčtcvasie obdobie po nadobudnutí účinnosti Dodatku. Účastnikje povinný platiťjednotlivé splátky v lehote splatposíi, ktorá je zväčsa totožná

;

so splatriosťou csny Siužieb. Strany sa dohodli, že nezaplatenie ktorejkoľvek splátky Zvyšnej časti Kúpnej ceny Účastníkom riadne a včas
sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s právom Podniku o. i. prerušif alebo obmedz^ť poskytovanie Služieb.

3.3 Podnik má právo zapocítať zaplatené zäloŕy, trvalé zábezpeky, zábezpeky na cenu za poskytnuté Služby, preddavky na požadované Sluzby
alebo prepiatky ÚČastrika bez dalšieho právneho úkonu protí všetkým nezaplateným pohľadávkam Podniku vrátane tých, ktoré ešte nie sú
splatné alebo ktoré SL už premlčané, a to momentom, kedy sa pohľadávky vzájomne stretli. Podnik má právo všetky na Jeho účet Učastnikom
poskytnuté úhrady alebo ich zvyšok a pripadné preplatky na nich zúčtovať vzdy najskôr na najstarsiu fakíúru, a to v tarrtD pargdí:
a ha cenij Služieb poskytnutých v predchádzajúcich zúctovac'ch obdobiach, s úhradou ktorých je ÚSastnÍK v omeskaní, na cenu zmluvných

pokút a sankčnýcľi poplatkov spojených s darucením upomienky (sankčný poplatok za doručerie upsrrienky má charakter zmtuvnej
pakjty. na čom sa zmluvné strany dohodli, priŕom jej výska je stanovená Podnikom, s čím Účastník súhlasi);

ť

b) Na úhradu úrokov z omeškania, ako aj na úhradj skody vzniknutej porušením niektorej z povhností Llcastníka vyplývajúcsj zo Zmluvy
alebo platných právnych predpisov;

c Na cenu fných služieb, na úhradu ktorej vzniklo Podniku voči Úéastnikovi právo (a to aj v prípade, ak splatnosť Iných sfužieb Je stanovená
f

na ten istý deň ako spfatnosť ceny Služíeb, na úhradu ktorej boli úhrady poskytnuté Ľčastníkom urcené);
d) ^a cenu Služieb, na úhradu ktorých boli urfiené;
e Voči ostatným pohľadávkam spoločnosti s výnimkou pohľadávok uvedených v písmene f);
f) Na cenu spiátok Zvyšnej casti Kúpnej ceny, a ío aj víedy, ak splatnosť splátky je stanovená na ten istý deň ako splatnosť ceny Služieb

>

alebo Iných služieb. Podnik je oprávnený Účastníkom na jeho účet poskytnuté úhrady alebo ich zvyšok a prípadné preplatky na r"ich
zúčtovaí' na cenu splátak vždy v poslednom rade, až po zúätovaní úhrad na cenu položiek uvedených v písmenách a) až e).
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Vzhľadom ktomu, že poradie ZLictovania úhrad sizmluvnéstranydohodlitýmtoDodatkom, tútodohodu nieje mozné meniťjednostranným
prejavom vôle ÚčastnÍka, a to ani formoLj neskoršiehojednastranného určenia Účastníka, na úhradu ktorého dlhu je platba poskytnutá Podniku

F
urcena.

3.4 zmluvnésEranV_sad_ohodIi'zecejane^splatenazvy^?C^KUPneJ.ceny5^sta^^celej nezaplatenej časti Zvyšnej éasti Kupnej ceny a Účastníkjepovinnýcelú nezaplatenú čast'Zvyšnej časti Kúpnej ceny zaplatiť v prípadoch
aK:

a) ^^^nj^u^^^^š^g^^^a^^^^jk^^jk^)p^jy^^ä^Jg^^i K^^6Jo^n^ňp^ddoa^e^^'^^rt^^anÚ^^tc:r^to^it^eoľ( Pochik

si uplatni právo na zaplatenie celej nezapfatenej časti Zvyšnej časti Kúpnej ceny. alebo v iný, neskorší détum, určený v uvedenom
upozornení; alebo

b) ak zarikne platnosť a účinnosť tohto Dodatku z akéhokorvek dôvodu (napr. odstúpenínn od neho ktoroukoľvek zmluvnou stranou); v takorr
prípade sa stáva celá nezaplatená časť Zvyšnej časti Kúpnej ceny splatnou, a to ku dňu zániku plalnosti a účinnosti Dodatku; alebo

r

c) ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Úcastnika a následne Podnik na žiadosť Učastnlka zruší učinky
odstúpenia od Zmluvy a tohto Dadatku, v takom prípade sa stáva celá nezaplaterá časť Zvyšnej časti Kúpnej ceny splatnou ku dňu,

t

kedy bolo adstúpenie dorucené Ľlčastnikovi;
d] ak v zmysle tohto Dodatkj vzníkne Podriku právo na zmluvnú pokutu z inéha dôvodu ako z dôvodu neuhradenia peňažných zaväzkov

Účastníks; v takom prípade sa stáva celá nezaplatená časť Zvysnej časti Kúpnej ceny splatnou momentom, kedy Podniku vznikne právo
na zmluvnú pokutu v zmysle tohto Dodatku.

3.5 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia uvedené v tomto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na tom, že nezaplatená Zvysná éasť Kúpnej ceny
F

sa nestáva splatnou pri zániku Dodatku z dôvodu, ak od neho alebo od Zmluvy Účastník odstúpil v zmysle Občianskeho zákonníka z dôvodj
vady na predanam MT.

3.6 Stranysadohodli, žeak nastane skutočnosť vzmysle tohto Dodatku. vdosledku ktorejsa jrčitá doba nezapocitava do doby viazanosti
(napr. z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia poskytovania sluzieb) (ďalej aj ako "doba spocívania"), je Podnik oprávnený podľa vlastného
uvaženia buď (i) účtovať Účastníkovi splátky nezaplatenej časti ZvyšneJ casti Kúpnej ceny a Účastnfkje povinný splátky platiť aj' počas doby
spoéivania, alebo (ii) PQ dabu spočívaria odložiť účtovanie splátok nezapiatenej čash Zvyšnej častí Kúpnej ceny; v takom prípade momentom
uplynutia doby spočlvania je Podnik oprávnený pokračovať va vystavovaní faktúr na nezaplatenú časť Zvysnej časti Kúpnej ceny,
pri zachovaní výšky spiálok a ich celkového počtu.

3.7 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia uvedené v íomto Dodatku platí, že v pripatíe, ak dôjde k zosplatneniu celej nezaplaterej časti Zvysnej časti
Kúpnej ceny podľa čl. 3.4 Dodatku, je Podnik oprávnený rozhodnúť, či nezaplatenj časť Zvyšnej Kúpnej ceny vyúčtuje Učastníkovi naraz,
alebo ju rozloží do splátok, pricom je na uväžení Podniku, ci zachová celkový počet splátok a ich výšku tak, ako to bolo pôvodns dohochuté
v Dodatku.

3.8 V prípade, ak Podniku vziikne v zmysle tohto Dodatkj právo na zaplatenie zmfuvnej poku'v pre porušen'e záväzku Úôastnika plnit ai<ýl<oľvek
peňažný záväzok vrátane povinnosti platiť sp!átky Zvyšnej éastí Kúpnej ceny a v prfpade, ak ĽJčastnÍk splní tento SVGJ peňažný záväzok pred
splatnosťou zmluvnej pokuty, nezbavu;e ho to povinnosri zmluvnú pokutu zaplatiť.

r

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

4.1 Úcastnfk vyhlasjje. že nemä žiadne finančné záväzky voéi Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po lehote ich
splalnosti. ÚČastník potvrdzuje, že Zmluva. ku kíorej sa uzatvära tento Dadatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so SIM kartoij bol medzi
Účastníkom a Podnikom uzavretý iný aodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podnikj, obsahorr ktorého by bol predaj zariadenia za cenu
so zľavou alebo poskytnttie iného zvýhodnenia Úcastníkovi a záväzok Účastníka plniť podmenky poskytnutía zľavy a ďalšie povimosti
Úcastníka uvedené v predmetnom dodatku prosíredníctvom SIM karty (ďalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci codatok
je piatný v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúd dodato< zaniká okamihom uzavretia Dcdatku. To nep'atí
v prpade, ak je predmetom Predchádzajuceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný
telefán, v takom prípaäe zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ňorr je olatný aj Dodatok.

4.2 Strany dohodli, že Podnik zabezpeči dodanie M7 na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi. ktsrý je povinný splnenie tejto povinn^sti
poívrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Gčastníka).

4.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ax sa strany ďalej nedohodli na odfožení účirností
niektorých ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť a účinnosť v deň,

ť

v ktorom ho podpíse oprávnený zástupca Podniku až po Účastníkovi. Tento podatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosíi
ť

uvedenú v cl. 2 Dodatku. V prípade prenesených císel, ako aj v prípade, ak Učastník uzaívoril Dodatok v rámc' režimu zásielkového predaja,
sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynLitia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady
v čl. 2 Dodatku. V prípgde prenesených čísel je až da momentu aktivácie SIM karty cdložená úcinnosť lých ustanovení Dcdatku, ktorých
vykonanie nie je možné bez toho, aby boia aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositernosti telefónneho císla - Prijímajúci

F

podnik. Ak Účastník Lizatvoril tento Dodatok v rämci režimu zásielkového predaja, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecífikLijú osobitné
zvýhodnenia poskytované Účastníkovi, najmä ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení
nadobudnú účinnosť až uplynutím siedmeho pracovného dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čim "nože dôjsť k posLnu
momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený.
V prípade, ak Úcastnik uzatvoril tento Dodatak v rámci režimu zásielkového predaja, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky
zásielkového predaja a Úéastnik podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba piatností Zmluvy, pokiaľ táto nebola
uzavretá na dobu uräíú, vo svojej časti týkajúcej sa SIIVI karty na dobu urôitú zhodnu s dobou platnosti Dodatku, priéom okamihom zániku
Dodatku sa mení doba platnosti Zrr'luvy v castí týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti Dodatku nieje dotknutä
platnosť Zmluvy.

4.5 Zmluvré strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skonči pred uplyrutim doby, na kíorú bol uzavretý vzmysle bodu 3.3tohto ôlánku, zánikom
pfatnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V pripade, že Účastník poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voči
nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zanikne platnosí' Dodalku okamihom uhradenia zmluvnej
pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany

f

sa dahodli, že v prípade, že obsahom Prílohy č. 1 je poskytnuíie zľavy alebo iného zvýhodnenia Úcastníkovi, okamihom porušenia povinnosti
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^t^pkl^k^a^nôf^biTpi^k^^^^htae^^v^n'i^b^r^^^^trB^
niečo iné.

4.6 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po Jednom pre Úcastníka a Podnik.

Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastavi poskytovanie Služieb podra Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik odstupi4.7
od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Ľcastníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto
Dodatku prípadne začne znova 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 doälo.

.8 ^S:?Ä==Ä^SSäÄ^Ä^Äe4

dôsiedky, ak íieto podmienky a / alebo povinnosti nesplní alebo poruší.

4.9 Strany sa dohodli, že v pripade, že Účastník z akýchkoh/ek dôvodov stratf právo na užívanie úcastníckeho programu (resp. jeho variantLJ),
ktorý má na SIM karte aktivovaný a zäroveň včas nepožíada o aktiváciu iného ucastníckeho programij je Podnik oprávneny aktivovať
mu na SIM karte iný účastnícky program, ktorý spiňa podm'enky uvedené v cl. 2 bode 2.2. Ak Účasíník požiada o akt'vádu iného úcasíníckeha
programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vely, nepovažuje sa tento úkon za vykorany včas, pokiať nebude z technic)<ých
administrativnych alebo inych dovodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhľadom na krátkosť časLi medzi doručenim žiadosti
a okamihom, v ktororr má dôj'sť k zmene úcastníckeho programu v dôsledku straty práva na poskytovanie dotknutéhs účastnicksho programu.

4.10 Účastník svojím padpisom berie na vedomie, žev súvislostj s prijatim noyého zakona Č. 351/2011 Z. z. boti k l^ 1. 2012yydané nave
Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prastredníctvom verejnej mobilnej siete spolocnosti
Orange Slovensko, a. s.

4.11 Strany sa dohodli, že Podnik má nizšie v tomto bode uvedené právo a Účastnfk potvrdzuje svojim podpisom. ze sa s touto skjtočnosťou
oboznámil a berie ju ra vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodalku a ktoré možno využit
^-^zjy?-n!er^^^ ^Ti^ľľľTí,?^^^'^ľľ;'^^^T^I^^n^^:v^^!ya^^^
(pokiaľ je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej daby, počas ktorej jeúčastník zaviazany podľa tohto_ Dodatku uživať
služby v ňom stanoveié v dohodnutom razsahu a / alebo struktúre) v inej sieti, ako je verejná telefônna sieť Padniku (tzv. blokovanie
za'iadenia na sieť / SIM-ock). Úcastník vyhlasuje, že sa oboznámii so skutočnosťami uvedenými v tomtc bode a s ich vadomím kupuje tovar
do svojho v!astnictva. Vzhľadom na uvede^é nevznikajú Úcastníkovi z vyššie v tomte bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči
Podniku, najmä mj nevzniká: (a) právo rektamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených
dôvodov zl:avu z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadavať vráíenie celej kúpnej ceny
zaplatenej za lovar), alebo akékoľvek iné právne nároky.

4.12 Bezohľadu na ostatné ustanovenia tohta Dodatku platť, žev príoade, aksa na tento Dodatok vzťahuje režim povhnéhozverejňovaniazmlLiv
podla § 5azákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prísíupe k informádám a ozmene a doplnení nieKtorých zákonovv znení neskorších
predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho
zákonníka, ak sa zmfuvné strany nedohodfi na odložení účinnosti niektorých jeho ustanoveni. Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkiadacie
aleba rozväzovade pcdmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatkj.

ŕ

4.13 V prípade, 3k vyjadril Jčastníksvoj súhlasoznačerírr pobžky "Súhlasím s dohodou" uvedenej rižsievtomto bodea podpisom tohtoDodatku,
strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzn!knú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich, ako aj zo zmlúv
.jzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. vSetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe ZmlL'vy a k nej vyhotoverých dodatkov) a spory s nimi
súvisiace (vráiane sporov o piatnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), sa rozl"odnú v rozhadcovsKom konaní ored stálym rozhodcovským súdom,
ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej '-epLibliky.
Týmto nie je dotkruté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začaLe konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej repubtiky podľa zákona
č. 99/1963 Zb. Obciansky súdny poriadok v znení reskorsích predpisov. Stranysa dohodli; že ukončenie platnosti Zmluvy alebododalku knej
sa netýka ustanoveni Tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

E Súhlasím s dohodou D Nesúhlasim s dohodou

4.14 Limit250 úcastníckycn čísel
r

a V pr'pade, ak bude mať Účastnfk kedykoi'vek počas platnos'J Dodatku na SIM karte aktivovaný niektorý z úcastníckych programov
Ideálnych paušálov Delfín: Kengura a Panter alebo niektorý z účastnickych programov Nekonečné voiania v Orangei - Večer a VÍkend,
Nekonecné volania v Orangei - Nonstop alebo niektorú z doplnkových služieb Nekonecné medzinárodné hovory Európa, Nekonečné
medzinárodné hovory Svet, Nekonečné správy alebo akúkoľvek inú službu v zmysle Cennika s'užieb alebo v zmysle Dodatku, <torá
obsahuje nekonečné volania alebo SMS a MMS v stanavenom časovam rozpätí (za stanavené časové rozpätie sa považuje pre úcely
tohto bodu aj prlpad, keď nekonecné volania resp. SMS a MMS možno využívať bez časového obmedzenia) (dalej takáto služba
ako "Bafík"), platia pre uvedený Balík nasledovné pravidlä; BalíK obsahuje neobmedzené mrožstvo predplatenýcii volanf alebo SMS
a MMS na úésstnícke čísia do siete / sietí urcených v ustanoveriach Cenníku služieb (aleba inej casti Zmluvy) stanovujúcich podmienky
konkrétneho Balíka v stanovenom časovom rozpäti (ďalej ako "Volania"; Volaniami sa teda rozĽmejú aj SMS a IVMS; stanovené časové
rozpätie, pocas klorého možno vykonať Volanie, ďalej tiež ako "Obdobie") s obmedzenim podľa nasledujúdch viet. Bez akéhokoľvek
ďalšieho poplatku (tj. mimo mesacného poplatku) je úéastnfk zo SIM karty s aktivovaným Balfkom oprávnený uskutočniť Volania na prvých
250 unikátnych úcastnrckych čísel (v prísiušnej sieti / sieťach, na ktoré sa poara špedfikácie konkrétneho Balíka tieto neobrredzené
Volania vzťahujú) počas jedného zúčtovacieho obdobia (do tohto počtu sa rätajú len čísla, na ktoré účastník volá pcčas Obdobia), pričom
na každé z týchto účastnfckych čísel môže Úcastník uskutočniť počas Obdobia v rámd konkrétneho účtovacieho obdobia neobmedzený
pocet Volaní bez ďalšieho poplatku, a to aj v prípade, že počas toho istého zúčtovadeho obdobia prekročí počet 250 unikátnych
úcastr'ckych cisel, na ktoré uskutoční Volania pocas tohto zúčtovacieho obdobia v rámci Obdobia. Pokiaľ Učastník počas niektorého
zúctovacieho obdobia v rámci Obdobia prekročí počet 250 účastníckych čísel, na ktoré vykona! Volanie, za Volania na ďalsie úcastnícke
císla je povinný platií' cenu stanovenú v Cenníku služieb pre Volania v rámci prislusného Balika. Cenu podľa predchádzajúcej vety platí
Úéastník za Volania, ak je Votanie uskutoénené na úéastnícke číslo, ktaré je v poradí dvestopäťdesiatym prvým alebo ďalším účastníckym
císlam. na ktoré v danonn zúctovacom obdoDÍ účastník z konkrétnej SIM karty s aktivovaným Balíkom počas Obdobia vola).

Strany sa dohodli, že Podnik je oprävnený meniť ustanovenía tohto bodu aj inak ako pisomnou formou; a to zverejnením zmien ustanovení v
Cenníku služieb. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Dodatku a Cenníku služieb majú prednosť ustanovenia Cenníka služieb.
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusyponuky"PonukaNMD"zodňa 13.9.2013 NMD

I^U&JUU^:

Čl. 1 Uvodné ustanovenia
t

1. Obsahom tejto prílohyje osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Ponuka NMD" poskytuje Podnik Učastníkovi,
ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskytovania zvýhodnenia je platnosť Dodatku
a tiež skutocnosť, že názov tejto prítohy (druhý, prípadne každý ďaläí riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je
tento uvedený v prvej vete tohto článku, je zhodný s názvom ponukovej akcie a Prílohy č, 1 uvedeným v tele Dodaíku.
Legislatívne skratky dohodnuté vtele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prilohy,

2. Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutoĎnosť, že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná zmluva o poskytovani
verej'ných siužieb, ktorej císlo je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok (dodatok k Zmluve, obsahom ktorého je najmä predaj
zariadenia za cenu so zľavou).

w

Čl. 2 3G Paušály
1. Strany sa dohodli, že ak má Účastnik v okamihu, v ktorý nadcbudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM karte 3G Paušál

150, 3G Paušál 250 alebo 3G Paušál 500 (ďalej spolu ako "3G paušály") alebo o aktiváciu niektorého z nich Učastnik
r

najneskôr v deň podpisu Dodatku Úcastnikom požiada a tento účastnicky program mu bude na základe tejto žiadosti skutočne
na SIM karte aktivovaný, následne pocas doby platnosti Dodatku nieje možné na SIM karte aktivovať Účastnikovi iný ako

*

niektorý z 3G Paušálov. Ostatné povinnosť Účastníka (najmä povinnosť dodržať minimálnu výšku mesačného poplatku, ktorá
je uvedená v tele Dodatku) uvedené v Dodatku tým nie sú dotknuté.

Tf

Čl. 3 Zvýhodnená aktivácia služby CLIP
r

1. Strany sa dohodli. že Podnik Učastníkovi na SIM karte aktivuje službu CUP, pckiaľ už túto službu nemá aktivovanú. Zároven
ť

Podnik v prípade podi'a predchádzajúcej vety poskytne ÚčasínÍkovi 100% zľavu z výšky aktivačného popiatku za aktiváciu
služby CLIP.

w

Čl. 4 Právo používať Prima telefónne éíslo a prenos kreditu
r

1. V prípade, ak prostredníctvom SIM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy Učastnfkovi Podnikom poskytovaná predplatená
služba Prima, platt, že Podnik zabezpečí za cenu adminístraťvneho poplatku, ktorého výška je uvedená v Dodatku, aby
r

Účastník mohol používať podľa 2mluvy to telefónne císlo, ktoré mal priradené ako posledné k SIM karte v čase, keď mu jej
r

prostredníctvom bola Podnikom poskytovaná služba Prima. Zároveň Podnik umožni Účastnlkovi prenos nevyčerpanej hodnoty
ŕ

kreditu pri službe Prima, ktorý má LJcastník predplatený pre užívanie tejto služby prcstredníctvom SIM karty, avšak maximálne
F

do výšky 66,39  . Uvedená nevyčerpaná hodnota sa započfta proti cene za služby poskytované ÚČastníkovi prostredníctvom
SIM karty v zmysle ustanovení Zmfuvy.

Čl. 5 Zvýhodnenie "20% zľava z mesačného poplatku na dodatočný Ideálny paušál s viazanosťou"
Strany sa dohodli, že pre účely ustanovení tohto článku má pojem "Konvergentný účastník" nasledovný význam;
Konvergentným účastníkomje účastník služieb Podniku (Konvergentný úcastníkmože byťtotožnýs Úcastnikom, ak sú
splnené podmienky pociľa tohto bodu a zaroven telefónne číslo, na ktoré sa odkazuje v bode 2 písmene a) tohto článku je
pridelené SIM karte. ktoráje registrovaná na Llčastníka), ktorýzískal zľavu 20 % z výšky mesačného poplatku za niektorý
z nasledovných účastníckych programov FiberNet Super (služba FiberNet v rámci služieb Orange Doma), BalÍk DSL, Biznis
DSL internet (služba Internet na doma DSL), Kiasik, Premium, Extra alebo Ultra (služba Mcbilný internet) alebo z nasiedovných
batíkov FiberPiay, FiberPlay 2 (služby Orange Doma), SatTV Extra alebo TV Extra (služba Lite TV) alebo aj zľavu z viacerých
týchto úcastníckych programov resp. balikov, a to na základe splnenia všetkých nasledovných podmienok:
a) Konvergentný úČastník a Podnik uzavreli akciový dodaíok (ďalej v tomto čiánku tiež "Hlasový dodatok") k Zmluve

o poskytovaní verejných služieb (ďalej v tomío článku tiež "Hlasová Zmluva"), ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky
poskytovania verejných elektronjckých komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti
Orange Slovensko, a. s., na základe ktorého Podnik ÚčastnEkovi predal za cenu so zľayou mobilný telefán (alebo iné

/

zariadenie) alebo mu poskytol zľavu z ceny služieb alebo ;né zvýhodnenie, pričom sa Účastník zaviazal, že po dobu
viazaností nie kratšiu ako 15 mesiacov dohodnutú v Hlasovom dodatku zotrvá v užívaní služieb poskytovaných
mu na základe Hlasovej Zmluvy (Hlasová Zmluva môže byť v prípade, že Konvergentný účastnfk je totožný so samotným
Účastmkom, totožná so Zmluvou) prostredníctvom SIM karty, ktorej telefónne čísloje uvedené v Hlasovorr dodatnu,
a to v rozsahu a / alebo štruktúre dohodnuíej v Hlasovom dodatku;

b) Konvergentný účastník a Podnik uzavreli akciový dodatok (ďalej v tomto článku tiež "Data dodatok" resp. "Data dodatky"
ak vzniklo viac nárokov na uvedenú zravu z mesačných poplatkov za viaceré účastnícke programy resp, balfky uvedené
v písmene c) tohto bodu) k niektorej zo zmlúv (ďalej v tomto článku tiež "Data Zmluva" alebo "Data Zmiuvy", ak bolo
uzavretých viac Data dodatkov - k tej istej Data Zmluve môže existovať len jeden Data dodatok), na základe ktorej
sa poskytuje niektorá zo služieb Orange Doma, Internet na doma DSL, Lite TV alebo Mobilný intemet, pričom na základe
Data dodatku Podnik Účastníkovi predal za cenu so zľavou koncové telekomunikačné zariadenie alebo mu poskytoi zľavu

*

z ceny služieb alebo iné zvýhodnenie, pricom sa ÚčastnÍk zaviazal, že po dobu viazanosti nie kratsiu ako 24 mesiacov
dohodnutú v Data dodatku zoín/á v užívaní služieb poskytovaných mu na základe Data Zmluvy prostredníctvom pripojenia
resp. pristupu, ktorého SN (identľfikátor vo forme čísla prideleného Podnikom konkrétnemu pripojeniu resp. prístupu) je

f

uvedené v Data dodatku, a to v rozsahu a / alebo štruktúre dohodnutej v Data dodatku a súôasne Úôastník na základe Data
dodatku ziskal 20% zľavu z mesačného poplatku za úôastnfcke programy alebo balíky uvedené v prvej vete tohto bodu;
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Boli splnené všetky ostatné podmienky uvedené v Data dodatku pre vznik práva na 20% zľavu z výšky mesačnéhor.'^

poplatku za niektorý z nasledovných účastníckych programov FiberNet Super (služba FÍberNet v rámci služieb Orange
Doma), Balík DSL, Biznis DSL internet (služba Intemet na doma DSL), Klasik, Premium, Extra alebo Ultra (služba Mobilný
internet) alebo z nasledovných balíkov FiberPlay, FiberPlay 2 (služby Orange Doma), SatTV Extra alebo TV Extra (služba
Líte TV);

d) Neuplynula doba viazaností aspoň jedného z Data dodatkov k niektorej z Data zmlúv na základe ktorých získal
Konvergentný účastník niektorú z 20% zliav z účastníckych programov resp. balťkov uvedených písmene c) tohto bodu;

e Konvergentný účastník má aspoň na jednej zo SIM kariet, prostredníctvom ktorých užíva služby na základe Hlasovej
Zmluvy, (ďalej v tomto článku tiež ako "Hlasové SIM karty") aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych
paušálov Sova, Delfín; Kengura alebo Panter (ďalej v tomto článku tiež "Programy"; podmienka je splnená aj v prípade,
ak v okamihu uzavretia tohto Dodatku ešte nebol na žiadnej z Hlasových SIM kariet aktivovaný niektorý z Programov,
avšak Účastník o jeho aktiváciu na SIM karte najneskôr v deň uzavretia Dodatku požiadal a tento účastnícky program
mu následne bol na základe tejío žiadosti skutočne na Z SIM karte aktivovaný), okrerr takej SIM karty, ktorá
sa nezapočitava medzi SIM karty, na ktorých je aktivovaný niektorý z Programov podľa nasledovných ustanovení tejto vety,
ľi^^.'^e^l^^^f,rt^'.,^i^!^.?^Ji^^tiv^^^^,ri^i^^'ľ^^y^
niektorý z Programov, avšak v súvislosti s predmetnou SIM kartou Účastníkovi vznikio právo na 20% zľavu z výšky
mesačného poplatku za niektorý z Programov (a toto právo stále trvá); po zániku práva na predmetnú zi'avu v súvislosti
s predmetnou SIM kartou sa táto SIM karta začne v prípade, že je na nej aktivovaný niektorý z Programov, zapoôítavať
medzi SIM karty, na ktorých je aktivovaný niektory z Programov podľa úvodných ustanovení tejto vety.

*

2. Strany sa dohodli, že Účastník získa právs na zfavu zadefinovanú v bode 3 tohto článku v prípade, ak (rrusia byť splnené
väetky podmienky uvedené nižšie v tonto bode]:
a v článku 1 bode 1 .4 písmene f) tela Dodatku je v kolónke s indexom uvedené telefónne číslo pridelené SIM karte (ďalej

v tomto článku tiež ako "Referenčná SIM karta"; pokiaľ íam nie je uvedené žiadne existujúce funkčné telefónne číslo
pridelené SIM karte, nie je táto podmienka splnená), ktorá je registrovaná na Konvergentného účastníka (Konvergentným

r

účastmkom môže byť pri splnení podmienok podľa bodu 1 tohto článku aj samotný Účastník);
b) v článku 1 bode 1.4 písmene g) tela Dodatku nie je v kolónke s indexom uvedené žiadne SN (identifikátor vo forme čísla

prideleného Podnikom konkrétnemu pripojeniu resp. prístupu);
*

c v prislušných ustanoveniach tohto Dodatku j'e dohodnuté, že Účastník je prostredníctvonn SIM karty, ktorá je uvedená
v záhlavi tela tohto Dodatku, (ďalej v tomto Ďlánku tiež ako "Táto SIM karta") povinný poôas celej doby viazanosti užívať
(v prípade, ak má aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter alebo
niektorý z účastnickych programov Nekonečné volania v Orangei - Večer a Víkend, Nekonečné voiania v Orangei -
Nonstop) takú kombináciu nasledovných služieb, že súčet výšky mesačného poplatku za aktivovaný účastnícky progrann.
aktívovaného Mesačného predplatného a mesačných poplatkov za doplnkové služby Nekonečné vofania na vybrané tel.
císlo v sieti Orange, Nekonečno v rodine. Poístenie faktúry, IMekonečné SMS, Správy do všetkých sietí SR 70+, Prenos
Mesačného predplatného, za všetky šíandardné balíky služby Nekonečný internet v rrobile, za doplnkové baiíky sfužby
Nekonečný internet v mobile Balík Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesačného
poplatku za doplnkové služby TV v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet,
Moja Európa, Moja Európa-+-, Môj Svet, Môj Svet+. Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Pnchádzajúce hovory v EÚ.
Prednostná starostlivosť a Exkluzívna starostlivosť, bude vyšäí ako 5,00  ,

d) prostredníctvom Tejto SfM karty neboli pred uzavretím Dodatku poskytované služby Podniku;
e) Konvergentný účastník v lehote stanovenej Podnikom nevyjadrí spôsobom stanoveným Podnikom svoj nesúhlas

s poskytovanim zi'avy uvedenej v bode 3 tohto čiánku;
f) V súvislostí s Konvergentným účastníkom, na ktorého je registrovaná Referenčná SIM karta, nebolo poskytnutých viac ako

päť21iav z mesacných poplatkov definovaných v bode 3 tohto clánku na základe iných akciových dodatkov k Zmluve
odlišných od tohto Dodatku; pričom do tohío počíu sa ráíajú aj takéto zľavy poskytnLté Podnikom Konvergentnému
účastníkovi alebo inej osobe, ktorá splnila podmienky na poskytnutie rovnakej alebo obdobnej zľavy, ako je zľava uvedená
v bode 3 tohto článku.

F

3. V prípade splnenia všetkých podmienok podFa bodu 2 tohto článku Účastník získa právo na 20% zľavu z výšky mesačného
poplatku za užívanie ktoréhokoľvek z Programov užívaných prostredníctvom Tejto SIM karty počas doby poskytovania tejto
zľavy. Ďalej sa zľava uvedená v predchádzajúcej vete označuje v tomto článku ako "Zľava"; pokiaf sa v tomto clánku pred
bodom 3 použil pojem "21'ava" rozumie sa tým tiež Zľava. Účastník získa v prípade splnenia vsetkych podmienok podľa tohtó

f

článku právo na Zľavu na dobu viazanosti, ako je táto dohodnutá v tomto Dodatku. V prípade, že Účastníkovi vznikne právo
na Zľavu a súčasne právo na inú zľavu aiebo viacero zliav z mesačného poplatku, ktorého sa týka Zľava, Podnik určf poradie,
v ktorom sa zľavy z mesačného poplatku uplatnia, pričom je oprávnený uplatniť akékoľvek poradie bez ohľadu na to, ci to je
pre Účastnika výhodnejšie alebo menej výhodné.

T

4. Po uplynutí doby poskytovania Zľavyje Učastník povinný platiťza Programy mesačné poplatky podľa ostatných ustanovení
Zmluvy (tj. pokiaľ nie je dohodnuté inak v inej časti Zmluvy, podľa Cenníka služieb).

ŕ

5. Nárok na Zľavu zanikne v pripade, že práva a povinnosti Účastníka z tohto Dodatku prejdú alebo sa prevedú na iný subjekt,
avšak Podnik je oprávnený (nie väak povinný) v takomto prípade poskytnúť Zľavu aj novému subjektu, ktorý nadobudne

r

dotknuté práva a povinnosti UcastnÍka.
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Čl. 6 Zvýhodnenie "20% zľava z mesačného poplatku za inú službu"
1. Strany sa dohodli, že Účastník ziska právo na zľavu (resp. zľavy) zadefinovanú v bode 2 tohto článku v prípade, ak (musia byť

splnené všetky podmienky uvedené nižšie v tomto bode):
a v článku 1 bode 1 .4 písmene g) tela Dodatku je v kolónke s indexom uvedené jedno alebo viac SN (SN je identifikátor

vo forme čisla prideleného Podnikom konkrétnemu pripojeniu resp. prístupu; ďalej sa takéto SN označuje ako "Zvýhodnené
SN", pričom pokiaFje tento pojem použitývjednotnom čfsle vzťahuje sa na každé SN a ním označené pripojenie, ktoréje
uvedené vo vyššie v tomto písmene uvedenej kolónke), ktoré bolo Podnikom pridelené Učastníkovi a označuje pripojenie,
prostredníctvom ktorého Úéastník uživa niektorú zo služieb Orange Doma. Internet na doma DSL, Lite TV alebo Mobilný
internet;

b) medzi Účastnikom a Podnikom bol uzavretý akciovy dodatok, ktory je ku dňu uzavretia Dodatku platny a úôinny, (ďalej
v tomto článku tiež "Data dodatok"; v prípade, ak splňa podmienky uvedené v tomto pfsmene viac akciových dodatkov,
vzťahuje sa pojem "Data dodatok" ku každému takémuto akciovému dcdatku) k níektorej zo zmlúv (ďalej v tomto článku íiež
"Data Žmluva"; v prfpade ak splňa podmienky uvedené v tomto pismene viac akciových dodatkov k viacerým zmluvárr,
vzťahuje sa pojem "Data Zmluva" na každú takúto zmluvu), na základe ktorej sa poskytuje niektorá zo služieb Orange
Doma, Internet na doma DSL Lite TV alebo Mobilný internet, pričom na základe Data dodatku Podnik Účastníkovi predai
za cenu so zľavou koncové telekomunikačné zariadenie alebo mu poskytol zľavu z ceny služieb alebo iné zvýhodnenie

F

a súčasne sa Data dodatku Účastník zaviazal, že po dobu viazanosti nie kratšiu ako 24 mesiacov dohodnutú v Data
dodatku zotrvá v užívant služieb poskytovaných mu na základe Data Zmluvy prostredníctvom pripojenia resp. prístupu,
ktorému bolo pridelené Zvýhodnené SN, a to v rozsahu a / alebo štruktúre týchto služieb dohodnutej v Data dodatku.
Za Data dodatok pre účely tohto článku však možno považovať len taký akciový dodatok splňajúci podmienky podľa
predchádzajúcej vety, u ktorého do uplynutia doby viazanosti nezostáva viac ako Šesť mesiacov;

c) Účastník neziskal dosiaľ rovnakú alebo obdobnú zfavu (ako je Zľava} z mesačného poplatku za účastnícky program aíebo
balik tej istej služby, ako by získal, pokiaľ by bola splnená podmienka poď'a tohto písmena, v rámci Zľavy vzhľadom na to,
že boli splnené ostatné podmienky na ziskanie Zľavy: podmienka podľa tohto písmena sa v prípade, že v Ďlánku x bode x
tela Dodatku je uvedených viac Zvýhodnených SN skúma osobiíne pre každé Zvýhodnené SN a s ním súv:siaci Data
dodatok (rovnako to platf pre podmienky uvedené v písmenách b) a d) tohto bodu);

d) Účastník v neziskal na základe Data dodatku zľavu z mesačného poplatku za účastnicke programy Balík DSL a / alebo
Biznis DSL internet zľavu, v dôsledku ktorej mal aspon počas niekoľkých zúčtovacích období konečnú výšku mesačného
poplatku 5,99  .

*

2. V pripade splnenia všetkých podmienok podfa bodu 1 tohto článku Účasíník získa právo na 20% zľavu 2 výšky mesačného
poplatku za užívanis tých z nasledovných účastnickych programov FiberNet Super (služba FiberNet v rámci služieb Orange
Doma), Balik DSL, Biznis DSL internst (služba Internet na doma DSL), Klasik, Premium, Extra alebo Ultra (služba Mobilný
internet) alebo z nasledovných balíkov FiberPlay, FiberPlay 2 (služby Orange Doma). SatTV Extra alebo TV Extra (služba Lite
TV), ktoré užíva prostredníctvom Zvýhadneného SN počas doby pcskytovania tejto zľavy, pričom 20% zľava sa vypocftava
zo zákfadu, ktorým je výška mesačného poplatku dohodnutá v Data dodatku a pokiaľ nie je v Data dodatku dohodnutá osob tná
výška mesačného poplatku, základom pre výpcčet zľavy je cena podľa príslušného cenníka. Ďalej sa zfava uvedená
v predchádzajúcej yete oznacuje vtomto článku ako "Zľava"; pokiaľsa v tomto čfánku pred bodom 2 použil pojem "Zľava"
rozumie sa tým tiež Zľava. Učastník ziska v prípade splnenia všetkých podmienok podľa tohto článku právo na Zľavu
na obdobie od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období počas ktorého bol uzavretý tento

J

Dodatok, až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v Data dodatku. V prípade, že Účastníkovi vznikne právo na Zľavu
a súčasne prävo na inú zľavu alebo viacero zliav z mesačného poplatku, ktorého sa týka Zľava, určí Podnik poradie, v ktorom
sazľavy z mesačného poplatku uplatnia, pričomjeoprávnenyuplatniťakékoľvekporadie bezohľadu nato, ôitoje pre
Účastnfka výhodnejéie alebo menej výhodné. V prípade, že Účastník má súčasne so Zľavou podľa Data dodatku, ktorýje
súčasťou Data Zmluvy, na základe ktorej sa poskytuje služba Mobilný internet, právo na zľavu nazvanú v Data dodatku
''Lojalitné zyýhodnenie" vznikom prava na Zľavu 2 mesačného poplatku za účastnicke programy služby Mobilný intemet Klasik
Premium, Extra a Ultra zanikne definitívne právo na Účastníka na Lojalitné zvýhodnenie dohodnuté v prísluénom Data dodatku
(tj. základom pre výpočet konečnej ceny po uplatnení Zľavyje mesačný poplatok bez znízenia podľa Lojalitného zvýhodnenia).

r

3. Nárok na Zfavu zanikne v prípade, že práva a povinnosti Účastníka z íohío Dodatku alebo z Data dodatku prejdú alebo
sa prevedú na iný subjekt, avšak Podnik je oprávnený (nie však povinný) v takomto prípade poskytnúť Zľavu aj novému

r

subjaktu, ktorý nadobudne dotknuté práva a povinnosti Účastnika. Právo na poskytovanie Zľavy zanikne pred uplynutím doby
uvedenej v bode 2 tohto člänku v prípade, že Účastník nebude mať aspoň na Jednej zo SIM kariet, prostredníctvom ktorých
uživa služby na základe Zmluvy, aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych paušálov Sova, Delfin, Kengura
alebo Panter (ďalej v tomto článku tiež "Programy") okrem takej SIM karty, ktorä sa nezapočitava medzi SiM karty, na ktorých
je aktivovaný niektorý z Programov podfa nasledovných ustanovení tejio vety (tj. v prípade, ak nebude na Z SIM karte
aktivovaný niektorý z Programov, avšak zároveň bude niektorý z Programoy aktivovaný na inej SIM karte, prostredníctvonn

y

ktorej užíva Účastník služby na základe Zmluvy a ktorá je registrovaná na Účastníka a ktorá sa započítava medzi S!M karty
na klorých je aktivovaný niektorý z Programov podľa nasledovných ustanovení tejto vety, právo na Zľavu nezanikne), pričom
medzi SIM karty, na ktorých je aktivovaný Program, sa nezapočltavajú SIM karty, na ktorých je síce aktivovaný nlektorý

ŕ

z Programov, avšak v súvislosti s predmetnou SIM kartou ÚČastníkovi vzniklo právo na 20% zľavu z výšky mesačných
poptatkov za užívanie Programov (a toto právo stále trvá), ak jednou z podmienok pre vznik tejto 20% zľavy je splnenie
podmienok pre vznik práva na Zľavu alebo na inú obdobnú zľavu; po zániku práva na predmetnú zľavu v súvislosti
s predmetnou StM kartou sa táto SIM karta začne v prfpade, že je na nej aktivovaný niektorý z Programov, započítavať medzi
SIM karty, na ktorých je aktivovaný niektorý z Programov podľa úvodných ustanovení tejto vety. Obdobne zanikne nárok
/ /

Účastníka na poskytovanie Zľavy pred uplynutim doby uvedenej v bode 2 v prípade, že Účastníkovi Podnik preruäí
poskytovanie služieb na všetkých SIM kartách, na ktorých je aktivovaný niektorý z Programov, Podnik je však oprávnený (nie
však povinný) pokracovať v poskytovaní Zľavu aj v prípade podľa tejto vety. Právo na poskytovanie Zľavy zanikne okamihom

p

zániku tohto Dodatku. Nárok na Zľavu zanikne v prípade, že práva a povinnosti Účastníka z tohto Dodatku prejdú alebo
sa prevedú na iný subjekt, avšak Podnik je oprávnený (nie však povinný) v takomto prípade poskytnúť Zľavu aj novému

r

subjektu, ktory nadobudne dotknuté práva a povinnosti Llčastníka.
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Čl- 7 Spoločné ustanovenia
1. Za úcastnicke čísla aktívne v sieti Podniku sa považujú pre účely tohto Dodatku aktívne telefónne čísla pridelené Podniku

a zároveň priradené jednotlivým účastníkom verejných teiefónnych služieb na základe pfatnej zmluvy o poskytovaní verej'ných
služieb uzavretej medzi účastníkom a Podnikom, ktoré sú jednotlivými účastníkmi využfvané v sieti Podniku, pričom
za účastnícke čísla sa nepovažujú najmä krátke Čisla, čísla použlvané na poskytovanie osobitných služieb uvedené
v cenníkoch služjeb Podniku, audiotextové čísla a iné čísla, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných
zmlúv o poskytovani verejných služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle prfslušných ustanoveni Zmluvy sa počas
doby dočasného premáenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva plynutie doby, po ktorú sa má poskytovať
ktorékoľvek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je doba poskytovania zvyhodnenia stanovená na dobu platnosti
Dodatku a v dôsledku do asného P;erušen.laPO_skytovania_sluziebsa ^Íaď.Íno?LDO?,atŕu_Se^!'Ld,CLb.!^!líÍOV!Íai
zvýhodnenia sa nepredlžuje a zostáva v dížke rovnajúcej sa pôvodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predlženia v dôsledku
premšenia poskytovania služieb.

J

3. Strany sa dohodli, že ak na základe tohto Dodatku vznikne Účastníkovi právo na poskytovanie bonusovej služby alebo
iného zvýhodnenia, ktoré sa v čase uzat/orenia Dodatku viaže na určitú konkrétnu zvýhodnenú WOW ponuku
(ďalej a} ako "počiatočný benefit"), spoločnosť Orange bude pokraôovať v poskytovaní počiatočného benefitu účastníkovi
aj v prípade, ak v dobe, pocas ktorej sa počíatočný benefit poskytuje (ďalej ako "rozhodná doba"), úôastmk prejde na inú
zvýhodnenú WOW ponuku; ak však účastník počas rozhodnej doby prejde 20 zvýhodnenej WOW ponuky na program WOW
alebo na iný úcastnícky program, počiatočný benefit sa mu prestane poskytovať. Ak na základe tohto Dodatku vznikne
Účastníkovi právo na poskytovanie zvýhodnenia, ktoré sa v čase uzatvorenia Dodatku viaže na určitý konkrétny účastnícky
program (ďalej len "počiatocný benefit"), pri prechode na iný účastnícky program alebo na zvýhodnenú WOW ponuku účastník
stráca nárok na počiatočný benefit Zároveň účastnlk berie na vedomie, že v prípade prechodu na iný účastnicky program
alebo na inú zvýhodnenú WOW ponuku nemá právo na benefit, ktorý Podnik poskytuje k účastníckemu programu alebo
kzvýhodnenej WOW ponuke, na ktorú účastník prešiel.

4. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj pripad, keď zanfkne Zmluva
aj Dodatok a tieto budú nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom Služieb. pričom práva
a záväzky Účastníka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezme nový úč,astník, ktorému bude tiež pridelená SIM karta) právo
Úcastníka na jednotlivé zvýhodnenia podľa tejto prílohy neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podn'k však
môže jednostranne rozhodnúť o tom, že právo k niektorému zo zvýhodnení podFa tejto prilohy novému účasíníkovi poskytne,
pričom v takomto prípade sa poskytovanie predmetnéhc zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prílohy,
ak sa Podnik a nový ú&astník nedahodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré
zvýhodnenie na nového účastnika, prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť.

/

5. Strany sa dohodli. že v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zmene zúčtovadeho obdobia prideleného Účastníkovi
(napr. zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdcbia) alebo k zmene osoby oprávnenej na užívanie niektorého
zo zvýhodnení uvedených v tejto prílohe, je Podnik cprávnený skrátiť dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dlžku iných

J

lehôt súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia v prospech alebo v neprospech ÚčastnÍka resp. osoby, na ktorú prejde právo
na užívanie zvýhodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení.

6. Strany sa týmto dohodli, že aj po ukončen! platnosti Dodatku naďalsj trvajú tie ustanovenia, z ktorých znenia. zmyslu alebo
povahyje zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzťahujú na obdobie po ukončení platnosti Dodatku.
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