
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-301/2016

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

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
1.4.2016 na webovom sídle obce Poproč:

dodatok k zmluve sp. zn.: Š-301/2016

uzatvorenú dňa 31.3.2016

účinnú od dňa: 2.4.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
w

Skolská2,4424Poproč
V

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Orange Slovensko, a.s.

Metodova8,82108 Bratislava

predmet zmluvy:

dodatok zmluve o poskytovaní verejných služieb paušál Sova 10 Ix
a Kengura 25 - 2x + mobihié telefóny

VPoproči, dňa 1.4.2016 pbec POPROČ
Obecný úrad Popŕoč

usekObecnéhaura'du
Skolská 2, 0^4 24 Poproč

*"

Eva Bénková

zamestnanec obce ^overený zverejňovaium



Dodatok k Zmluve o poskytovanf verejných siužieb
.y

Císlo zmluvy: 00344516 ID predajcu:
[^UUJL^.

1

Dátum:31.3.2016*
i

Ident. kód dodatku: íV-3. ^yé
SIM karta s prideleným tel. číslom:

Orange Slovensko, a. s. 5 -J^AW^-/
so síďlom MetodQva 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 07 270, ĎIČ: 2tí 20 31 05'^ I^Pj^.SK 20^0-31 05 78,

c^zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka^Ísl yť

(ďalej len "Podnik"

a

r_

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

Trvalýpobyt/Sídb/Miestopodnikania (mesto/obec, uljca, popisné číslo. PSČ, pošta):
PoproČ, Skolská 2,04424, Poproč
V V

ČÍslo a platnosť OP / pasu: Státne občianstvo:
SR

RodnéčfsIo/lčO: ICDPH/DÍC:
v v

00324639

Zastúpený: .
Jaklovský Stefan fng.
Rodné čísto: číslo a piatnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt

/

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

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len
"Dodatok"; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďafej oznacuje ako
"Zmiuva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania
elektronických komunikačných služieb a iných sfužieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Stužby"), prípadne
iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje,
výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany")

v

01.1. Predmetom tohto Dodatku Je
1.1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky

program (pokiaľje v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezme-
nený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný
danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahu-
júcom sa k danej koiónke nieje uvedené inak)

1)

/

na SIM karte Podniku registrovanej na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto
Dodatku resp. na tej SIM karte PQdniku ktorá počas ptatnostl tohto Dpdatku nahradí (naJmä 2 dôvodu
straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podnlku registrovanú na Účastníka, ktorej telefónne číslo je
uvedené v záhlavi tohto Dodatku (ďalej ten "SiM karta").

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

2)
TypMT

3)Výrobné číslo IVIT (IIVIEI)

čísfo účastníka: 0034686758 /n 00344516
:..



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

4)

ÚČastník si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiteľská) cena MT bsz zľavy z jeho spotrebiteľ-
skej ceny sDPH, zaktorú Podnik MTzo svojho_majetku predáva. pokiaľ sa so záujemcom o kúpu MT
nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatkuje

5)

Účastnik si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššje v tomto bode len z toho
dôvodu, že'sa zaviazal užívaťslužby poskytované 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
6)

/

B??^n^L.^S,pl'l??E?Tl!?ľ?ľTľlí ľÍ?iT;L^^^č^tľJ.^Lai ^l^n^^ŕ? f+^Í>r<l^?aen^ ^°r?JLS^
?alšj.. yyh -d^ _^č^ -TÍL.^ -ť??:?^n^; ^ í^01^0^? ,íf^a^A^ ^i;^?,!.tt!a^ll^r^Lsľ?Le^SÍí^^'lk^n^
tím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinností strán spojených s poskytnutím ďalších výhod sú
uvedené v dokumente

7)

kt.^. akoj p-ríi°ih-^čjil ^h^Í ?"o"d?^^?LJe??J^d^^ľJi ^Í^^
vete uvedená kofónka vyplnená symbolom +++++ strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Učastníkovi
y..?_rT?i=te!t^ ?^?lt^ ??ľiuJ<?yi3^aŕse, ži^?"n>e, ?^i^i?k^°^ ^',i^?^ír^YS/lícas!^^^t^.',^í
Príloha č. 1 s obsahom podľa íohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou Prílohy č. môže byť aj úprava
iných práv a povinností strán vrátane práv a povínností upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o

a) aktivácii služby
8)

b) o deaktivácii služby
S)

c) o voFbe zvýhodneného čísla (resp. viacerých zvýhodnených čísel),^k sa Strany dohodli na aktivacii
fôn/UÄO^?\ÍUŽÍľ^?Sŕ^?č/n"^ilTľi?r,?^^br^éJTIG^il?wv^iTlSira^8^^
ŤČ (podľa'ich definície v CennÍku služieb), ak sa Strany dohodli na aktívácÍÍ bonusovej služby
Nekonečno v rodine

10)

d) o aktivácii Mesačného predplatného vo výske
11)

f

e) o Pos^1utí z^hodnenijl__(PokiaIJe_n^sle^c^^^n^,^ne^ ^TÍ^T"A' +++++ UčastníkII

nežískažiadne žo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kľučo-
vých slov resp. stovnych spojení stanovených v príslušnych ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom
pŕávo na ostatné zyyhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)

12)

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

^ér^\^^ä?^a^é'^T^rľa^enne^^el^^hh^i^cíes^étT?tohépá>idkník^as^i^a^hzl^^ip^^^
"Poplatok") vo výške s DPH

13)

<v

čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Učastníka

2-'
túry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa

Číslo účastníka: 0034686758 2/11 00344516
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/

zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach. V prípade, že Podnik o to Účastníka
požiada, je tento povinný zaplatiť celu Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predaj-

f

nom míeste, na ktorom s Podnikom Účastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí,
ak sa zmluvné strany nedohodií na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

'IY
2.2 Strany sa dohodli, že Účastník je povinný počas doby viazanosti, ako Je táto stanovená v bode 2.3 tohto

článku, mať na SIM karte aktivované a užívať služby (resp. službu) definované v ustanoveniach písmen
a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podra písmen a) a b) tohto bodu majú povahu altematívnych povin-
ností teda platí, že pokiaľ sú na StM karte aktivované služby (služba) uvedené v písmene a) Účastník nie
Je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa písmena b) a naopak (tj. ak má na
SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v pfsmene b) tohto bodu, nie je povinný
plniť svoj záväzok podľa písmena a) tohto bodu).
a) Účastník sa zaväzuje, že v prípade, ak nebude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych

programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, počas doby viazanosti, ako je táto
stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIM karte taký účastnícky program (resp.
taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poptatiai (s DPH) stanovená

* *f

pnnajmensom na sumu
14}

(v prípade,že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníc-
/

keho programu, Účastník neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program
resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto
článku ani v prípade, že výska mesačného poplatku uvedeného úéastníckeho programu bude nižsia
ako suma uvedená v kolónke; pokiaľje v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky programalebo

'l"

viacero účastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastnickych programov bez sumy, Očast-
níkje povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo
účastnícky program uvedeného typu, a to bez ohľadu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda že
počas tejto doby nebude mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastníckeho prog-
ramu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je výška mesačného poplatku uve-
dená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku po
uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkorvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účast-
níckeho programu podľa prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu také-
hoto účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo Ínou formou na to stanove"
nou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj
podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.
/IVb) Účastník sa zavazuje, že v prípade, ak bude mať na SIM karte aktívovaný niektorý z účastníckych
programov Ideáinych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, bude mať počas doby viazanosti, ako
je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombinádu aktivovaného
účastníckeho programu, aktivovaného Mesačného predplatného a doplnkových služieb NekoneČné
volania na vybrané tef. číslo v sieti Orange, Nekonečno v rodine. Poistenie faktúr, NekoneČné SMS,
Správy do všetkých sietí SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za všetky štandardné balíky
služby Nekonečný internet v mobile, za doplnkové balíky služby Nekonečný interneí v mobde Balík
Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Orange knižnica, mesačného poplatku za doplnkové služby TV
v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa,
Moja Európa+, MĎj Svet, Môj Svet+, Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory

s

v EÚ, Prednosfriá starostlivosť, Exkluzívna starostfivosť, služby Zrýchlenie prenosu dát a Zdieľam
svoje dáta, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy,
služby, balíky, doplnkové služby a za Mesačné predplatné (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

15)

f

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

Čísloúcastníka: 0034686758 3, 00344516
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účastníckeho programu na SIM karte (v čl 1 bode 11 Dodatku alebo mou formou na to stanovenou
Podnikom) a jeho následná skutočná aktiváciaje podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj pod-
mienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

2.3 ÚčastnÍk sa zaväzuje, že po dobu
16)

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

poskytovanych mu Podnikom prostrednfctvomSIMkartypoce^^^^
i^^^{^a^aú^s^^^^^v^^^^^^^^l^^^^a^)^^1^^^^^
viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odsíúpeníe od zmiuvy z dôvodov stanovených
zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov stanovených pre odstúpeníe od zmluvy
iným platným právnym predpisom;

b) nepožiadaovyPPJenie z Prevadzky! aJ8,b°JD ^>5?^ú:"d^!y^?^^i^!<,^i^k^LrlllÍ,t.a^lorJ^Íľť
nosť nevyplyvazo Zmlu\^, pncom vtakom^rlPadejePovlnnybezzbytoOTehoo^a^^
v užívaní'SÍužieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM
kartu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo^nedá sv%Ím ÍS?^nLrII^,i?^tl^tP??,n^L^fnJ^ľ'ľ^S!,l^l$'
konanie,' na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo pravo vypovedat
Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo pomšenia povinností 20 strany Učastni'ka, ku ktorým sa zaviazal
v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na zákiade ktorého by boi Podnik oprávnený mu v dobe
viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

d) bude^maťnaslM,karteatóivov^}a^ú_^ltnícky^Pro9r^m^sp,,.^
ramu) aiebo ^kú kombinaciu,^bo^e,2-2 Pífme^eb^u^ed^%^U^Je^^ !nych Produktov)' že
nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto Článku;

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne
budeyčasariadneuhrádzat^Podniku^nepÍatb^ktorejepovinnyplati^
sa nejedná o peňažné záväzky voČÍ Podniku, avšak ÚčastnÍk je povinný ich uhradiť Podniku alebo
prostredníctvom Podniku tretej osobe.

2-4 y!i?ríPj?,T:tf-l?OT2?J?f,?IIÄ!lt '"t !?<?lli^ 'SľľÍ f?iT-ľ^slTt?n^L^^ff^n^^é^ ^^^'íH^iti'ľrS^t^ti
niku (ďalei,len "PrenRs^né,c?sl^^dj>dobyviazanostiJ?ei^o??v^^^^
Dodatku aždo prvej aktivaclestM'karty ^^e"ni^T^y^^??^,,?l^.+?SÍa^ť ,^ilľn.?+!^^rSi ľf^l8
v dôsledku ešte nedokoncenehoprenosu čístaaktlyna'^^aviazanos^ta^ tTnč+^en%^la^ ľJ^i ^^
ciou SIM karty po ukončení prenosu čísla. V prípade, ak Úcastník uzatvoril tento Dodatok y r-ámci režimy
predaja na diaf'ku- sa d_odobXVJaizan9stl IS^E°fít^a, .ľi^?,^ 1i1i ^Ti ^ä? 'i^ ^ ^^^^^iSi ^^
^^ Do^ato.^o^vraar^t^kzaCT^^uf^zpo^p^ut^Ud^a^te^^^
po celú dobu pred začatím viazaností (odo dňa nadobudnutia ptatnosti Dodatku až do začatia plynutia
doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.

2.5 Účastník si je vedomý, žeMTjemu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode M Dodatku ktorej
YYŠ^-s?.r^nLT^ÍTÍi^?Í^o^bltT^O^^^Y0^2^ľ?^^r!íi.8^^^^^^^
tou zľavou zo spotrebiteľskej ceny, len z toho dôvodu, ze sa Účastník zaviazal užíyať sjužby poskytované
m^prostredníctYomSIMkajtyvzmysleustanovení^

^M^'°^^^^^^fcu^fto^^^f^n^^Í^Í^3"^^ri^a^^i^^'^|í|'^"2^ä^lil^^Í^
sahu zľavy zo SPOtrebitel'skeJce^lyMP- y^na^Yaz^tÍ,^^ta^v^^i^SL^ľ^^lL!'?^^T^i f/a^lrT^
dohodli, že Účastníkje povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade
porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
^ ak^55?t.nľj^^Ldo^^^n^^k^v^^LLČ,l,h^^d^o3^^?^nSOJ^iír^

a riadne uhradiť cenu za Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voči
Podniku alebo Povinnosť,uhl'adLť-V^SJ. Sd.S?J^°,SíľÍ,Pi!?bľ,'^ľť'iJ;e,?+(^ln?J ?i^t^?^i^hí^
aj v prípade, ak sa nejedná o peňažnýzáväzok voči Podniku. avšak Účastníkje povinný ho uhradiť
Podniku afebo prostredníctvom Podniku),

Číslo účastníka: 0034686758 4, 00344516
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alebo
'IV

b) ak Očastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povínnosť
zotrvať v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmiuvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viaza-

/

nosti užívať bez prerušenia Služby prostredníctvom SIM karty alebo Očastník poruší svoju povínnosť
nedoručiť Podniku výpoveď, odstúpenie od zmfuvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie plat-
nosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 ptsm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy
z dôvodov stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie
od zmfuvy stanovených iným platným právnym predpisom),
*

je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
17)

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa výška zmluvnej pokuty pocas doby viazanosti postupne znižuje,
platí toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, v Jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca
doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebitefskou) cenou MT bez
zravyzjeho spotrebiteľskej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal
MT Učastníkoví.

Zmiuvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanove-
niach tohto bodu vo svojej výške pfatnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku
textu v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu), je nižšia, ako šesťnasobok sumy, uvedenej v článku 2

/

v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne y prípade, že Očastník pomší svoju zmluvnú povin-
nosť podľa písmena a) atebo b) tohto bodu, voči Očastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokyty vo
výške rovnajúcej sa šesťnásobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 pfsm. b) tohto Dodatku a Úcast-
ník je túto zmluvnú pokutu Podniku povinný zaplatiť, pričom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluv-
nej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu. V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke tvoriacej súčasť tohto
bodu je stanovené, že výška zmtuvnej pokuty sa bude postupne podľa pravidiel uvedených v texte obsia-
hnutom v kolónke znižovať v závislosti od toho koľko celých mesiacov uplynufo od uzavretia tohto
Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, pfatí, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto
stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znižovať v závislosti od toho koľko cefých mesiacov uplynulo
od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, a to podľa rovnakých pravidiel,
ako sú pravidlá stanovené pre znižovanie výšky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej
súčasťtohtobodu.

f

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka,
ť

a to v okamihu porušenia povinnosti Učastníkom, pričom toto právo nieje podmienené vykonaním žiad-
neho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo premšením či obmedzením poskyto-
vania Služieb v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.3 pismena c) tohto článku).
'I"

2.6 Účastník súhtasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na zákiade Jeho žiadosti alebo
z dôvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktívácii jemu pridelenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedze-
niu alebo k prerušeníu poskytovania Služieb podľa Zmiuvy, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov
používať tieto Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Účastníka jeho
povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaľ mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti ptniť svqje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2.7 Podnikje povinnýsplniť si vsetky svoje poyinnosti ktoré pre neho vyplýyajú zo Zmluvy a tohto Dodatku,
najmä (i) predať UčastnÍkovÍ MT za dohodnutú Kúpnu cenu a_previesť na Účastníka vlastnícke právo
k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že ÚčastnÍk splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku

/

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

/

2.8 V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastník v súvislosti so SIM kartou aktivovanú
službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivá-
cii služby Náhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivácii služby Náhradný telefón),
v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefónne číslo ako v záhlaví tohto Dodatku, (ďalej len "Dodatok o
NT"), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii služby
Náhradný tetefón aktivovanej a užívanej na základe Dodatku o NT zo SIM karty). V prípade zániku

r

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

Čísloúčastníka: 0034686758 5/11 00344516
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Dodatku o NT podl^ prYejvetytohtobodubudemaťtátoskutocnosť^ uvedenych
vjednotlivých'pismenác-h tohtotedu za náslsdok vznik niektorého z právnych stavov uvedenych
v nasledovných písmenách íohto bodu:
a.Aksane^o^od.p^^^oe^^úcas^^^^^^^

zakúpil koncoYé telekomLlnlk3l^neza[iad^n!eJte ^Í.rl,rZ^a^^^+ÍI^io^ti ^iÍ^,iki?iTh?J^kÍLí3aíÍI
sumu vo výške zostávajúdch neuhradených mesacnych poplatkoy za sluzbu Náhradnýtelefón
(vratane DPH) dokonca povodnevDodatku o NTdo^
súčinu yyšky mesačného poplatku za sluzbu Náhradny tetefón apoctu mesacn^
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podFa Dodatku o NT,
avšak ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosiaľ neuhradit).

r

b) Ak sa nejedná o pnpad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a LJčastník pred zánikom Dodatku o NT
nezakupílnazákÍadeDodatkuoNTkoncovetelekomunikacne^
aktivacíu služby Náhradnýrtelefón v, ^uy^slosti,^so_SJMi.^rto^,,^p?dpí^^pr1sly,š^y^vy,P^ÍtÍ
k zmiuve o poskytoyanl^r^nych s^^^^^i^^, ^l'^-P-ÍtTlÍtl'h^ !Í^^^á^yI^
uvedené;^a.oSIM^ebopc.adal^a^^u^^^^^
sú^le.uzbaNa^^^tento^n^p^^^sk^^M^
a^ľ?v_a^L^ľÍI1T^Í?Ín!k?^?^?t^li^^'L^ÍVnoQn^^?rIuuL^^
výške mesačných poplatkov ktoré mu boli yyúctoyané a ktoré uhradij y SUVISIQSti s aktiYáciou a .užíva-
n[m-?iuž^^.aJ?:?Í!ny"Íel^^.^^á^Íŕ?fd^l^t°^^L p^^i ^^uhraďit^ostávajúce'nevyúčtované mesačné poplatky za^službu Nahradny telefón, ktoré bol na
zákiade Dodaíku o NTpovinný uhradiť' äo konca Pôvodne Y^od^uoNT,d?h?^nuteJ.d^byyiazarlosti
(zánjkom Dodatku o NT zanika tle^ Praw na kupu koncového teiekomunikačného zariadenia za cenu
so zľavou, ktoré mu vyplývalo zjeho ustanovení).

c) Ak sa nejedná o prípad podra písmena d) atebo e) tohto bodu a ^častníkPred zánik?_mDodatku"?^J
nezakup^a^k^^^^^ove^uni^^de^^^^
o'noyú' aktiváciu služby Náhradny t^iefó^ Y s,ú,yi.stostl.,.SSk.sl^ŕlrSí[', ?/.^? ?d?ä^^y,?^íŕÍ
k Zmluve o PoskytoYanl ^(.ejny^ ?il^S?fi?"^kíi^ L^!U^L^^^i^l^fó\r?T ^ÍS^^az^hJ^Í rS
uvedené telefónne číslo SIM 'ka'rty, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zľavu,akovpnpadepodrapismena b)tohtobodu anl ^iu^vz^i^e^v^n^iu,t,!(^ldrÍ^^fi^,V^JÚ^nevvučtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT
poyÍnný uhradiť,dQJÍOnca ^ovod,ne_VJD?^at^ui^^,d^h?d^te^d?b^vi;a^^0^^^^
o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenía za cenu so zľavou, ktoré
mu vyplývalo z jeho ustanovení).

d^ ^u''ftk^^u^^^}'^^^^llea^,^^rt^°^^'^^^^^^^^^^^^^^
??ľ!10.sú^ťo-UJ?^SIÄb-a_^-Í^d^L?^Ó^LT"!lnJonÍ^l?!G^ykiľ0^^
SIM~karteaktiyováný,Účastníkovizánikomplaínos^DodatkuoNTnevznikn6p^^^^
v pnpadepodľa písmena b) tohto bodu,animu ne\^nikne povinn^
vanér mesäčné poplatky za'^lužbu Náhradny telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný
uhradiť do konca povodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program, ktorého súčas-
ťou je sluzba Náhradny teiefón^a Úcastnik poziadal o ^Jrt^ 1

ktoreho súčasťou nieJes!užbaNáhra^yte!^t^J:^oúca^íckypiro9riam^m^
^karte;a /ov^a-úm?red,^kTDOS.^ NL-Äa,za^deJ30d^ ^
koncové telekomunikačné zariadenie, Účastníkovi záníkom platnosti Dodatku o NT nevznlkne právo

K's-SK.íď'ÄsrNaÄTÄsss^
povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

2.9 vprípade,por,usenianiektorejzpoyinností,^^s^^
^anku^s^^vané^^^^^,^^^^^
pov^rad. P^ku^^kutu^^^pe^^^^ ^od^
vbode2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktorých je spojený vznik práva Podniku voči UČast-
níkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú:
a)povinnosť ^^lk^ p/oc?s_,doby ^i, ?sn^i,;rfj?ľ+zi^L^^I^!e?>!^ii^?r^S^yw +^^ ^r<?^í1^

deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takatopovjnnosť nevyplyvazo^^^
povinný bez zbytočneho odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá
nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

Číslo účastníka: 0034686758 6, 00344516
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b) Povinnosť Účastníka mať počas doby viazanosti na SIM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené
v záhlaví tohto Dodatku) aktjvovaný taký účastnťcky program (resp. taký variant účastníckeho prog-
ramu) alebo takú kombináciu y bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov). že

/

nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;
c) Povinnosť Účasíníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by

Podniku v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstú-
piť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo

/

strany Účastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;
t

d) Povinnosť Očastníka nedppustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktoréhp by
Podnik bol oprávnený v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Očast-
níkovi počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Siužieb;

/

e) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie na základe ktorého
by v prípade, že by tak konal samotný UČastník Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo
právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Učastníka, ku
ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / atebo v Zmluve;

f

f) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého
by bol Podnik v prípade. že by tak konal samotný Učastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne
obmedziť alebo prerusiť poskytovanie Siužieb.

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

2.10 Referenôné číslo - Pauéá! pre bíízkeho:
18)

Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísia - Paušál pre blizkeho uvedený symbol "+++++",
'f

nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušáiu pre btíz-
keho.

/

2.11 Strany sa dohodli, že Úcastníkje oprávnený za podmienok uvedených y tomto bode aktivovať si pocas
doby viazanosti službu Prestávka, ktorá spočíva v tom, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba
Prestávka na SIM karte aktivovaná, (d'alej v tomto bode tíež "Doba poskytovania") nie je povinný plniť
svoju povinnosť mať na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho
programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 pismene b) uvedenych služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku tlčastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasne o Dobu
poskytovania predlži doba viazanostidohodnutá v_ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka
nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastníka podľa tohto Dodatku ani podľa iných ustanovení Zmluvy

'l-

alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a_povinnosti medzi ÚČastnÍkom a Podnikom. Doba poskytovania
môže byt' maximálne 6 celých zúčtovacích období a UčastnÍk si ju môže aktivovať len na celé zúčtovacie
obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka môže Učastník využívať aj viac krát
počas doby viazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích období.
Počas Doby poskytovania ŕnôže byť na SIM karte aktivovaný akýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky
program, ktorého podmienky užívania sú v prípade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné akti-
vovať len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych pau-
šálov Sova, Delfín, Kengura a Panter (ďalej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"), Službu Pre-
stávka možno na SIM karte aktivovať len za podmienky, že už uptynuli viac ako tri celé zúčtovacie
obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minimálne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia
aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnikje oprávnený - nie však povinný - aktivovať službu
Prestávka aj v prípade, že nie Je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prípade, že
bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnícky program resp. kombinácia
služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu 2.2 tohto článku, Podnikje oprávnený aktivovať na SIM
kartu ten účastnícky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bola na SIM karte aktivovaná v posled-
nom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Akíivácia aj deakíivácia služby Prestávka prebehne
k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nastedujuceho po doručení žiadosti o aktivaciu resp. deaktiváciu
služby Prestávka. V prípade, že sa Podnik a Účastník vopred dohodnú na presnej dižke Doby poskytova-
nia, služba Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktorý uptynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu
Prestávka tiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využívanla íejto služby počas doby viazanosti.

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

v

Číslo účastnfka: 0034686758 7/11 00344516
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Akje v kolónke uvedený symbol "+++++", nevzťahujú sa na ÚČastníka žiadne ustanpvenia Dodatku ani
jeho príloh týkajúce sa Darcekovej Prima karty a benefitom Neobmedzené volania s blízkym.

^ŕ

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záyazky voči PodnikLi, ktore v deň, keď bude podpisoyať
tento Dodatok, by boii po lehote ich splatnosti. Účastník potvrdzuje, že Zmfuva, ku ktorej sa uzatvára
tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Ľlčastníkom a Podnikom
uzavretý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podniku. obsahom ktorého by bpl predaj
zariadenia za cenu so zľavou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Učastníkovi a záväzok Učastníka
plniť podmienky poskytnutia zľavy a ďalšie povinnosti Očastníka uved^né v predmetnom dodatku pro-
stredníctvom SIM karty (ďaiej tiež "Predäiádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok Je platný
v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom
uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, akje predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie stužby
pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Pred-
chádzajúci dodatok platný a popri ňom Je platný aj Dodatok.

t

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

'1*'

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

nedohodli na odložení účinnosti niektorých ustanovení. Ak kjeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami
Dodatku vjeden deň, nadobudne platnosť a úännosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnenýzástupca
Podniku azpo Účastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitua to na dobu viazanosti uvedenú
v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Učastník uzatvoril Dodatok v rámci
režimu predaja na diaľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dna nadobudnutia ptatností Dodatku
až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípacly v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesenych
čísel je až do momentu aktívácje SIM karty odložená účinnosť tých ustanoveni Dodatku, tóorych
vykonanie nieje možné beztoho aby bola aktiyovaná SIM karta a to v^zmysle Podmienok prenositeľ-
nbsti telefónneho čísia - Prijímajúci podnik Ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režirnu predaja
na diaľku, všetky ustanovema Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnema poskytované Účastníkovi,
n^-^^,^^u?^Tj30skalaje^Ä^ýc ^!n^adobudm
účinnosť až uplynutím doby 14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím môže dôjsť k posunu
momentu zaäatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení. Rozsah a charakter osobitných zvy-
hodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak ÚČastník uzatvoril tento Dodatok v ránnci režimu predaja
na diarku, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku a Učastník podpisom
Dodatku vyjadruje s nimi súhfas.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba plat-
nosti Zmluvy, pokiaľ íáto nebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej_časti týkajúcej sa SIM karty na dobu
urcitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti
Zmluvy v časti týkajúcej sa StM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá plat-
nosť Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že piatnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bof uzavretý
y, z?ys1^-b^^i?-^l?iht5-?.l?^u/-íáľik?ľ^^^?5!Lz^i^.^b^^^il/T^
V prípade, že Účastník poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Ppdniku voči nemu vznikne právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku okamihom
uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
?1?!u,vnej fľ:ku!y-ľ^ ^.°^ľi^?^n- .u^?^y :ľf??'^.rí!iľ^ľ^??irz^íi!!?!?o^ilLÍTk^J:)l??^í^"^? Jí^^s
Prílohy c. 1 je poskytnutie zfavy alebo iného zvýhodnenia Účastníkovi, okamihom porušenía povinnosti
Účasthíka takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplateníe zmluvnej pokuty podľa
ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Účastníka na poskytovanie týchto zliav a / alebo iných
zvýhodnení, pokiaľ nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.

3.6 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmtuvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po
/

jednom pre Účastníka a Podnik.
3.7 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastayí poskytovanie Sfužieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku,

Eríp,a^n8-a _l^???iikiJ^l^l?il?i ??.^n?^^.. l^.t.^J??,d^Íí^i,^?v?^L^an?^ÍLT, ^S?^!^?xľŕs-!^^
Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova

Čísto účastníka: 0034686758 8/11 00344516
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3.14 Ak sa Strany dohodli na aktivácii služby Poistenie faktúr, Očastník vyhlasuje, že sa oboznámil s prísluš-
nými poistnými podmienkami poisíiteľov MetLŕfe Europe Limited pobočka poisťovne z iného členského
štatu, IČO 47 257 105 a MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
IČO: 47 257 091, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku na www.orange.sk/poistenie

/

a súhlasí s nimi. Zároveň Účastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy
(predovšetkým netrpím žiadnou chronickou chorobou alebo akoukolVekinou chorobou, ktorá môže viesť
k smrti alebo úplnej trvalej invaiidite) a neplánujem lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za
následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúdch dní a nepoberám starobný dôchodok,
predčasný starobný dôchodok výsluhový dôchodok alebo vysluhovy príspevok. ak sa taký dochodok
alebo príspevok podľa príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo_v prípade, že výstuhovýdôcho-
dok alebo výsfuhový príspevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posfedných 24-roch
mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasiedujúdch dní a / alebo hospita-
lizovaný po dobu víac ako 10 po sebe nasledujúcich dnÍ. Zároveň, ak som fyzická osoba nepodnikateľ,
prehlasujem že som zamestnaný u Jedného zamestnávateľa na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnáva-
teľov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo
výpovednej dobe a nie som si ani vedomý, že by mi hrozífa nezamestnanosť a nebola mi daná vypoveď.
Vprípade,ze nespíňam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúciäi mesiacov, alebo u dvoch zamestnáva-
terov za tých istých podmíenok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad straty života z dôvodu choroby alebo úrazu. pre pnpad Oplnej tn/alej
invalidity z dôvodu choroby atebo úrazu a pre prípad Úplnej dočasnej invafidity. Pripoistenie pre prípad
nedobrovoľnej straty zamestnania vznikne najskôr dňom kedy splním uvedené podmienky zamest-
nanosti.

3-15 ^lssffiÄS'^mi ^^EUÄT^a;^Ä
poskytovateľ roamingu (ďalej tiež "APR"), ktory so spoločnosťou Orange uzayrel zmtuyu o veľkoobchod-
nom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluyy už zacal poskytovať zákazníkom prfstup
k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Ucastník mal právo na poskytovanie
uvedených rcamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom_SIM_karty, ktorá mu bola pridelená
spofočnosťou Orange/a na území členských štatov Európskej úmedohodnutých v zmfuve o poskytovaní
roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR") medzi_ Účastníkom a APR. Podmienkouje^ktivovaná služba
Roaming spoločnosti Orange na prísiušnej SIM karte Ľlčastníka, skutočnosť, že Učastníkoyi nebolo
spoločnosťou Orange prerusené poskytovanie služby Roaming na prísiušnej SIM karte, Účastník uzavrel
s'APRZmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SiM kartou a skutočnosť, že Učastníkslužbyposkytované
mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetpm zmluvy o AR s APR UčastnÍk by bol
v pr'Ípade podFa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR bezplatne a^v ktoromkolVek momente,
pokiaľsú splnenévyššie uvedené podmienky. Vprípade uzavretia ZmiuvyAR medzi Učastnfkoma APR
sa uskutocm prechod k APR do troc!1,Pracowych dn> nasJeduJúcich_PO^)^^í_d^a-_Pocas,^^
uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak ÚčastníkovÍ prestanebyt' poslqrtoyaná služba Roaming spolocnosťou
Orange (vrátane prerušenÍa jej poskytovania), Zmluya AR bez ďalšieho zanikne. V prípade, že Očastník
prenesie číslo, v súvíslosti s ktorým mu poskytuje APR roammgové služby k inému operátorovi, tento mý
operátor nieje povinný podporovať roamingové služby poskytovane konkrétnym APR. Úcastník svojim
podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje ze bpl informovaný o možnosti zvoliť si alter-
natívneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované
alternatívnymi poskytovateľmi roamingu.

Číslo účastníka: 0034686758 10 11 00344516



3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred vof'bou eurotarify alebo
osobitnej roamingovej tarífy obdržal úplné informácie o platných roamingových popiatkoch; najmä
o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu informácíu o všetkých pfatných roamingových
poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.

Košice,dňa31.3.2Q16
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Príloha č. 1 Dodatku kZmluve
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 24. 10. 2014 NMD

II^UĽJJL^:

Y /

Cf. 1 Uvodné ustanovenia

Obsahom tejto prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktore v rámci ponukovej ^kcie "Ponuka NMD" poslqrtuje
Podnik Účastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Zákfadnou podmienkou poskyto-
vania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnosť, že názov tejto prílohy (druhý, prípadne každý d'atší
riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uvedený v prvej vete tohto čtánku, js zhodný
s názvom ponukovej akcie a Prílohy č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legislatívne skratky dohodnuté v tele
Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

/

2. Podmienkou platnosti tejto prílohyje skutočnosť, že Očastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná
zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorej čísio je uvedené v záhtavf Dodatku) a Dodatok (dodatok
k Zmluve, obsahom ktoréhoje najmä predaj zariadenía za cenu so zľavou).

Č1.23GPaušály
f

1. Strany sa dohodfi, že ak má Učastník v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM
kď1e3Gparóal1M-3G,ľausál250aleto3GJ3aušai o,(d^sE>o!llako"3GPaušá^)atebo °aktivádu
níektorého z nich Učastník najneskôr v deň podpisu Dodatku Očastníkom požiada a tento účastnícky prog-
ram mu bude na zaklade tej'to žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný násfedne počas doby piatnosti
Dodatku nieje možné na SIM karte aktivovať Účastníkovi Íný ako niektorý z 3G Pauéálov. Osíatné povin-
nosť ÚčastnÍka (najmä povinnosť dodržať minimálnu výšku mesačného poplatku, ktorá je uvedená v tefe
Dodatku) uvedené v Dodatku tým nie sú dotknuté.

v

Čl. 3 Zvýhodnená aktivácia služby CLIP
/

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

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

yr

Cl. 4 Právo používať Prima telefónne éislo a prenos kreditu
r

1. V prípade, ak prostredníctvom SIM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy Účastníkovi Podnikom poskyto-
vaná predpfatena služba Prima, platí, že Podnik zabezpečí za cenu administratívneho popiatku, ktorého
výška je uvedená v Dodatku, aby ÚČastník mohol používať podľa Zmluvy to telefónne číslo, ktoré mai prira-
dené ako posledné k SÍM karte v čase, keď mu jej prostredníctvom bola Podnikom poskytovaná služba
Prima. Zároveň Podnik umožní Očastníkovi prenos nevyčerpanej hodnoty kreditu pri službe Prima, ktorý má
Ucastník predpiatený pre užíyanie tejto služby prostredníctvom SIM karty, avšak maximálne do výšky
66,39  . Uvedená nevyčerpaná hodnota sa započíta proti cene za služby poskytované Účastníkovi prostred-
níctvom SIM karty v zmysle ustanovení Zmluvy.

Čl. 5 Darčeková Prima karta s benefítom Neobmedzené volania s blízkym
e

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

2. Benefit spočíva (i) v možnosti uskutočňovania neobmedzených volani zo SIM karty Účastníka na ktorúkoF-
yek PrímaSIM kartu_zvolenú podľabodu 1 a^taktiez uskutočňovania neobmedzených volaní z ktorejkoiVek
Prima SIM karty podFa bodu 1 na SIM kartu Účastníka počas rozhodnej doby a (ii) v poskytnutí osobitného
predptateného kreditu vo výške 3,00   s DPH na každej zvolenej Prima SIM karte, s platnosťou 3 mesiace
od>aktivaae p"ma.sEkarty-za KKhodnú-ctobu^J?ovažuie.obdoble^rvama^anost] Do'iav ma
počas tohto rozhodného obdobia ÚČastník súčasne aktivovaný taký účastnícky program, ktorý spíňa pod-
mienky vzniku nároku na Benefit. Konkrétne telefónne číslo resp. tefefónne čísla Prima, v súvislosti s ktorými
sa poskytuje Benefit, budú uvedené v Dodatku, v príslušnej kolónke, označenej ako "Referenčné císlo
- Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym". Na Be'nefit vzniká Účastníkovi
nárok iba v prípade, ak je v príslušnej kolónke Dodatku uvedené konkrétne telefónne číslo / telefónne čísla
Prima. Počet volaní, resp. dízka volaní zo SIM karty Účastníka na konkrétnu Prima SIM kartu (a vice verea)

,4
.Li '..*I'''.. s



/

podľa tohto clánku niejeobmedzene aysakvprípade žerozsahvyuzivaniaslu^^^
ohrozuje elektronickú komunikačnú sieť Podniku, alebo v Jeho dôsledku možu Poklesnuť kvall?aílvne aiebo
!?vantit. ^n^-F?rf<rnf^T l??s^to^a2Í!Li^!ľ/ž^b^lT?ľ^ľ1', Ll^^Í!<+oľ^rľr^fLb^I t  ̂^^lz^!mli^í^ľii^ Sí^
žovaný za zneuživanie služby a Podnik je oprávnený vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo
prerušenie poskytovania služieb Účastníkovi.

3. Pre vznik nároku na Benefitje potrebná žiadosť Účastníka o aktiváciu novej Prima S!M Rarty resp. viacerý^ch
(maximálne však styroch) Prima SIM kariet najneskôr y okamihu uzatvprenja Dodatku; akákoľvek neskorsia
aktivácia Prima SIM karty / Prima SIM karieť alebo aj len žiadosť o Jej aktiváciu nespôsobí vznik nároku
ÚčastnÍka na Benefit.

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

5. Ostatné Podmienky Yy,u?vam.a^eie^troni.c^chilk^mun^^n%^?,lľftäi^ľl^lL?iíl k^yc.^!i^ľíri^r^t!Í!
^.sa^upnslusn^dojedna.^p.tn^s^^^a^s^pla^t,
Dodatku uplynutím doby jeho viazanosti Podnik ukončí poskytovanie Benefitu, ak sa zmtuvné strany
nedohodnú inak alebo ak Podnik neurčí inak.

V

01. 6 Vianočný benefit k účastníckym programom
Panter Pro 45  , Panter Pro 65   a Panter Pro 100  

1. Strany sadohodll'_že.y,PríPade_z^^castr11[< IT^,^Sll^^u^^^^?,aÍCSi^ľ^pl^?i^nDš^?fÍ' +^kt^~'
vaný na SIM karte niektprý z nasledovných úcastníckych programov Idealneho paušálu Panter, tj. bud
Pan'ter Pro 45  , Panter Pro 65   alebo Panter Pro 100   (ďatej zvolený úcastnícky program aj ako "Prog-
ram") alebo ak najneskôräo okam^u^PodjPlisu_t^hto,Dod^tku^cl aJltiv?^^rÍg^Iľ,IÍ S?Í^?/l,^,^dľÍJľ"u
na SÍM karte na zá'klade tejto žiadosti Program skutočne aktivuje, má ÚČasínÍk právo na poskytnutie niekto-
rého 2 nižšie definovaných benefitov, a to:
a) v prípade, že Účastník má v okamihu, y ktory nadobudne platnosť Dodatok aktivovany.,na S1M karte

úcastnickyprogramPanterPro45 (aleboaleboaknaji^skordookam^
váciu tohťo'účastníckeho programu požiadai a Podnik mu na SIM karte na_základe tejto žiadostitento
program skutocne aktÍYUje), PodnikÚrastmkoviposkytne^b^^^
balíku 1000 minút hovorov na prichádzajúce roamingové volania v rämci Európskej únie na zúctovacie
obdobie, bez povinnosti platíťza tento balík akýkoľvek poplatok a to počas rozhodnej doby definpvanej
nižšie v bode 3 (ďalej ako "Rozhodná ctoba"), pre konkrétne učastníckecislo, priradené k SIM karte
("SN"), za podmienok stanovených v tomto čiánku (ďalej aj ako "Benefit 1000"), alebo

b) v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na StM karte
úcastnícky program Panter Pro 65   aiebo Panter Pro 1 00   (alebo alebo ak najneskôr do okamihu pod-
p^_t?h^PÍ?ÍU-^fJ?iv^u<.?^iJ?,^Í.TC<kä
základe tejto ziadosti tento pro9ľam ^tocr"B,.?l?ivuJe^ p^?n^;Í!.%,trÍ^i  SÍ^^, i?^^?°,?Í^S
Eup^^eSUSn^ ^°ätät^cbŕ?b'd^iM(^e^fith^rO')va"?ii)p^|dt^^ba^ľi^Sv^i^lta^VCTo^mi1^
odchádzajúce roamingové volania v rámci Europskej unie na zuctoyacie obdobie (ďalej aj ako "Bene-
fií 100"). v oboch prípadoch bez povinnosti ptatiť za príslusný balík akykprvek poplatok, a to počas Roz-
hodnej doby, pre konkrétne účastnícke Číslo. priradené kSIM karte ("SN").

2. Benefit 1000 a Benefit 100 sa spoločne nazývajú aj "Benefity". Pre určenie zloženia poskytovaného Benefitu
resp.BenefttovnaSIMkartejerozhoduj^ce^ktQrykonkretnyProg^^ bolj^atnyv okamihu uzatvorenia
Dodatku Podľa bodu ^ tohtocla^k,u,y^PríjPa,de^^kidô^n^sjlM^^^P^ ^JH^
Programii na iný Program, na SIM karte ostáva taký Benefit resp. také zloženie Benefitov, aké prislúcha
k tomu Programu, ktorý bol ptatný v okamihu uzatvorenia Dodatku.

s. pcastníkma_praYo^na^yu^vani?nlektorehoziBen8fi^vp^^
idúcich zúčtovacích období, počnúc prvým celým zúčtovacím obdobím po nadobudnutí platnosti Dodatku
(Rozhodna doba). V prípade,akbezprostredneponadobud^^^
cele)zúctovacie6bdobieÚcastnikmápravokonkretnyBenefit^
neho) zújctovacieho obdobia, a to v plnom mnozsteynom rozs^
dohodli, že po uplynutí rozhodnej doby poskytovania konkrétneho Benefitu Podnik Učastníkovi automaticky
ukončí poskytovanie Benefitu resp. oboch Benefitov.

4. V prípade, ak konkrétny Program obsahuje balík takého druhu minút ake su predmetom Benefitu 100
a / aťebo Benefitu 1000, tak počas doby poskytovania Benefitu resp. Benefitov sa tento balík pôvodných
minút spočítava s príslušným balíkom mínut z Benefitu 100 alebo Benefitu 1000 pričom ako prvé sa v rámci
zúčtovacieho obdobia čerpajú minúty z balika Benefitu 100 a / alebo Benefitu 1000.
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5. Zmtuvne strany sa dohodli že Beneft resp. Benefity budú poskytované aj pre osobitné účastnícke programy
VPN EÚ, VPN Svet a VPN Svet Plus, pričom pre účely poskytovania Benefitu / Benefitov sa tieto účastnícke
programy tiež zaraďujú medzi "Programy", a vzťahujú sa na ne všetky ustanovenia tohto čiánku, ktoré sa
vzťahujú na účastnícke programy Panter Pro 45  , PanterPro 65   alebo Panter Pro 100 . Pre účelyzmien
a / alebo prechodov medzi jednotlivymi Programami sa za ekvivalent účastníckeho programu Panter Pro
45   považuje účastnícky program VPN EÚ, za ekvivalent účastníckeho programu Panter Pro 65   sa pova-
žuje účastnícky program VPN Svet a za ekvivalent účastníckeho programu Panter Pro 100   sa považuje
účastnícky program VPN EU Plus.
'ir

6- ^nfc.mo^kcin%^enefiLvyuziLdS"k°T .rozhodlľí^J?1 SPÔSCÍ(ľn_stano)/6nýrT1,^tomto
článku; ktorýkolVek z Benefitov, ktorý Účastník do uplynutia tejto doby nevyužije, prepadne, a Účastník
nebude mať nárok na vrátenie jeho nominátnej hodnoty. Benefit ani jeho časť nie je možné previesť na inú
casťtelekomunÍkacnehouctuUcastnikavzťahuju^^ U.SLIIi1SľL?^a-?Í1?í8_'
ani na telekomunikačný účet Učastníka vedený pod iným zákazníckym číslom ("CN"), vrátiť ÚčastnÍkovi ako
prepfatokani vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov. NevyČerpaná
časť ktoréhokoľvek z Benefitov sa neprenáša do ďalšieho zúčtovacieho obdobia, ak Podnik neurcí inak.

t

7 Účastník je oprávnený počas platnosti Dodatku zmeniť Program iba tak, že mesačný poplatok za novo-
zvoleny Program bude vyšší ako je mesačný poplatok za Program, stanovený v čase nadobudnutia plat-
nosti Dodatku. Právo ÚčastnÍka na konkrétny Benefit zanikne, ak na SIM karte požiada o aktiváciu iného
učastníckeho programu ako niektoreho z Programov aiebo ak z iných dôvodov prestane byť na SIM karte
Program aktivovaný alebo ak bude UčastnÍkovi prerušené alebo obmedzené poskytovanie služieb prostred-
níctvom SfM karty. Právo Ľlčastníka na Benefit v týchto prípadoch zanikne k okamihu prerušenia alebo
obmedzenia poskytovania SlužÍeb alebo ku koncu zúčtovacieho obdobia, počas ktorého požiadal ÚčastnÍk
o aktiváciu iného účastníckeho programu, ako ProgramiL V prípade po ukončení dočasného prerušenia
alebo obmedzenia poskytovania Služieb prostredníctvom SIM karty alebo v prípade opätovnej aktivácie nie-
ktorého z Programov na SIM karte, je Podnik oprávnený (nie však povinný) poskytovať Účastníkovi zvýhod-
nenia poskytované mu v rámci konkrétneho Benefitu, avšak už len počas zostávajúcej časti rozhodnej doby.

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

^ŕ

Cl. 7 Spoločné ustanovenia

1. Za účastnícke čfsla aktívne v sieti Podniku sa považujú pre účely tohto Dodatku aktívne telefónne čísla pri-
delené Podniku a zároveň priradenéjednotlivým účastníkom verejných telefónnych sluzieb na základe plat-
nej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi účastníkom a Podnikom, ktoré sú Jednotlivými
účastníkmi využívané v sieti Podniku, pričom za účastnícke čísla sa nepovažujú najmä krátke Čísla, čÍsla
používané na poskytovanie osobitných služieb uvedené v cenníkoch služíeb Podniku, audiotextové čísla
a iné čísla, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní verejných
služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prfpade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle príslušných
ustanovení Zmluvy sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva
plynutie doby, po ktorú sa má poskytovať ktorékoľvek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je
doba poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu piatnosti Dodatku a v dôsledku dočasného prerušenia
poskytovani^služieb sa doba platnosti Dodatku predtží, doba poskytovania zvýhodnenia sa nepredlžuje
a zostáva v dlžke rovnajúcej sa pôvodne dohodnutej dobe platnosti be'zjej predíženia v dôsledku prerušenia
poskytovania služieb.

/

3. Strany sa dohodli, že ak na základe tohto Dodatku vznikne Účastníkovi právo na poskytovanie bonusovej
služby alebo Íného zvýhodnenia, ktoré sa v čase uzatvorenia Dodatku viaže na urcitú konkrétnu zvýhod-
nenú WOW ponuku (ďalej aj ako "počiatočný benefit"), spoločnosť Orange bude pokračovať v poskytovaní
počiatočného benefitu účastníkovi aj v prípade, ak v dobe, počas ktorej sa počiatočný benefit poskytuje
(ďalej ako "rozhodná doba"), účastník prejde na inú zvýhodnenú WOW ponuku; ak však účastník počas roz-
hodnej doby prejde zo zvýhodnenej WOW ponuky na program WOW atebo na iný učastnícky program,
počiatočný benefit sa mu prestane poskytovať. Ak na základe tohto Dodatku vznikne Účastnfkovi právo na
poskytovanie zvýhodnenia, ktoré sa v čase uzatvorenia Dodatku viaže na urcitý konkrétny účastnícky prog-
ram (ďalej len "počiatočný benefií") pri prechode na iný účastnícky program alebo na zvýhodnenú WOW
ponuku účastník stráca nárok na poäatocný benefit. Zároveň účastník berie na vedomie, že v prípade pre-
chodu na iný účastnícky program atebo na inú zvýhodnenú WOW ponuku nemá právo na benefit, ktorý
Podnik poskytuje k účastníckemu programu alebo k zvýhodnenej WOW ponuke, na ktorú účastník prešÍeL
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4. Sb-any sa dohodli, z6VPrlPadeP^odu^lM^ka^na.inuiosobu.^aiprevo^sa!^^^
^^i-^^.?.Tl^Ya^P^d^t?!l "ÍT.t,^u?ľ>,^^ra^^LnííTL^I^ľÍT'<^^^
úcastníkom S^už^eb pricom praya azavazky ÚČa^tníka v^^^^
ník, ktorému bude tiež pridefená SIM karta) právo Účastníka na jednotlivé zvýhodnenia podľa tejto^prílohy
nep_ref;h_á^iľia.^Y?h?."ú?"SLn^^Pr^^o!ľ;t?ľ!^L^^^,š^1^?^^ ^^?TL(iLt^
žeLpr?vo k ľ^círétľ^^ív ?ÍrS.rľ ?.(??ii'^t^;flll?!^"^v^r?,llil .^?;n.í^L?^^T+fíÍ?(^i/^!flk?i/rrLt^
prípade sa poskytovanie predmetného zvyhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prflohy.ak sa
Po'dnik a nový úcastník nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie nie-
ktoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť.

5. Strany sa dohodli, že v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov dojde k zmene zučtovacieho obdobia pri-
deleneho Účastníkovi (napr. zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby
oprávnenej na užívanie nietóorého,zo/^hodr;eI.1tl,uveden^h,v,teJto,Pr[loh^1 '^ ^^^^'nl^l
dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dížku iných (ehôt súyísiacich s posk^nutim z^hodnema
v prospech afebo 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 tyrnto,dohodli' ze ,aJ _po.u.kolľeí1L?lat-n^?LI??Ía!)lu.^a-Í1,^ ^^Jiliľ8^,?^^^?^?;
znenia, zmýsiu alebo povahyje zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzťahujú na obdobie po ukončení platnosti
Dodaíku.
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J v

PRILOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ
> v y

VEREJNYCH SLUZIEB - SUHLASY

l^'AJCUJLg^ č.zmluvy: 00344516

Dátum:31.3.2016

uzatvorená medzi

poskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb Orange Slovensko,a.s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIC: 20 20 31 05 78, IC DPH: SK 20 20 31 05 78
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len "spoločnosť Orange Sfovensko"

a

'l"

účastníkom (ďalej len "účastník" alebo "Ľlčastník"):
Pnezvisko a meno / Obchodné meno Obec Poproč
/

Očastníckečísfo 0034686758
v

Adresa Skolská 2, Poproč, 04424, SR
Rodnéčíslo/lČO 00324639

IČDPH/DIČ

Štatutámy zástupca / Splnomocnená v

Jakiovský Stefan Ing.osoba (Meno, priezvisko)
f

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

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

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

sahu: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne ČÍslo a adresa elektroníckej pošty, ako aj údajov uvedených
v predchádzajúcom bode, ak ich účastník poskytol, tretím stranám pre účely zasieiania komerčných ponúk
produktov a služieb tretích strán Učastníkovi.

D Súhias udeľujem 0 Súhlas odmietam
f

3) Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí aby spoločnosť Orange používala a spracúvala
lokalizačné údaje označujúce geografickú poiohu koncových zariadení Učastníka za účelom poskytovania
stužieb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmä, ale
nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty.

D Súhtas udefujem 0 Súhlas odmietam
r

4) Súhlasy uvedené vyššie sa udeľujú na dobu trvania zmluvných vzťahov Učastníka so spotočnosťou Orange
aobdobielrokupoukonceníposlednéhozm^vnehovzťahuUcastníkmĎz^^^^
koľvek odvolať. Poučenie CJčastníka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu,
ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prí-
padne na web stránke www.orange.sk.

T

^

'ŕ^,*^. Fv^ ^...* ^"-
^

/

Učastník arek Sedlák
á-A^POdô^;

'?.-

dátum, pečiatk ^ spoločnosť Orange Slovensko, a. s.
^ť\ v "."? dátum. pečiatka. podpisM ^F&R y?.o %

On.nge Slcvmtíio.a s. 'Í07S.
MBtoriora B. B21 06 Bratislav*, Slnvsnstíi repuhllla ^
TeL: G90S 905 B05, ÍBX- +421 2 5B5" 535*, wwxi^ranas .sh ^ -<ŕlCÓ: 3HeS727Ô.Dlŕ:20 2D 3' C5 T8. iS 33H- SK 20 20 3" 05 7B ,1zspisaná v Uichodnnir reglsiri OKresnŕho sudu BrB-.islavn I. oddiel Sa. vlcíte Kisln "4'íiB

.I \s "lr ^;-k <





Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb

ID predajcu ID392DSP04jĽ-m' > (i ^

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava. tČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78.
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len "Podnik")

a

/

Účastnik (Osoba: právnická / fyzická podnikateľ / fyzická nepodnikateľ): Právnická osoba

Meno, priezvísko, titul / Obchodné meno / Názov:
Obec Poproč

Trvalýpobyt/Sídlo/MiestopodnikanÍa (mesto/obec, ulíca, popisné číslo, PSČ, pošta):
Poproč, Skolská 2, 04424, Poproč

V

ČísloaplatnosťOP/pasu: Státne občianstvo:
SR

V v ^

Rodnéčíslo/ICO: ICDPH/DIC:
00324639

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

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

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

v

Cl. 1 Uzavr&tie Dodatkov a Defínície

1.1 Účastník a Podnik (ďalej tiež "zmluvné strany") sa za účelom uzavretia viacerých Dodatkov, predmetom
ktorých je úprava podmienok kúpy koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej tiež "MT") a prípadne
(ak to vyplýva z textu jednotlivých Dodatkov) tiež úprava osobitných podmienok využívania elektronic-
kých komunikačných služieb poskytovaných Podnikom, dohodli na hromadnom uzavretí Dodatkov
formou podpisu tejto Dohody. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že podpisom tejto Dohody sa považujú
za podpísané aj Dodatky, ktorých identifíkačné kódy (ďalej tiež "IKD") sú uvedené v tejto Dohode, a teda
že podpis tejto Dohody sa zároveň bude považovať za podpis každého jedného Dodatku, ktorého ÍKD je
uvedený v článku 2 tejto Dohody.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre úceiy tejto Dohody majú v nej používané pojmy nasledujúci význam:
'l"

a) Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zmluva uzavretá medzi Podnikom a ÚČastníkom, ku
ktorej sa uzavierajú jednotlivé Dodatky a predmetom ktorej je najmä poskytovanie verejnej telefón-
nej sluzby. V prípade, že sa Dodatky uzavierajú k viacerým zmluvám o poskytovaní verejných
služieb s rôznymi číslami, rozumie sa pod pojmom "Zmluva o poskytovaní verejných služieb" vždy
tá zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa konkrétny Dodatok uzaviera, ako táto
skutočnosť vyplýva z údajov uvedených článku 2 tejto Dohody.

b) Vzor- pod týmto pojmom sa rozumie nevyplnené tlačivo Dodatku, ktoré tvorí prílohu tejto Dohody
a ktorého text (bez konkrétnych parametrov, ktoré sa majú doplniť do nevyplnených kolóniek
v tomto tlačive) obsahuje podmienky Dodatkov, ktoré sú rovnaké pre všetky Dodatky uzavierané
prostredníctvom tejto Dohody. Priradením konkrétnych Premenných parametrov uvedených pre
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konkrétne Dodatky v Identifikádách, ktoré sú obsiahnuté v článku 2 Dohody, k zodpovedajúcim
prázdnym kolónkam vo Vzore, a to spôsobom uvedeným v tejto Dohode, sa urôí obsah konkrét-
neho Dodatku.

c)premenné ^arame{re ~^eôn^y^ úôa]ewe^ene y l^ní!fí,á(?i,?,^^??r,f l^^L^ i^!!!?^J^
slovného označenia aiebo číselného indexu, ktorý je pri nich uvedený v príslušnej Identifikácii,
priradiť ku konkrétnej prázdnej kolonke vo Vzore, čím je mozne jdentifikovať obsah jednotlivych
Dodatkov. Spojením textu Vzoru Premenných parametrov prislúchajúcich podľa príslušneho IKD
ku konkrétnemu Dodatku, identifikačných údajov Účastníka uvedených v záhfaví tejto Dohody
a prípadne textu príslušnej Prílohy č. 1 Dodatkuje moznezískať kompletnýobsah Dodatku ako bol
v zmysle tejto Dohody dohodnutý zmluvnými stranami. Premenny parameter môže pozostavať len
z jeďného udaja (napr. názov učastníckeho programu, o aktiváciu ktorého na^záktade Dodatku
účastník žiada), ale aj z viacerých údajov (napríklad vymenovanie viacerých účastníckych prog-
ramov, ktoré si Účastníkje oprávnený v zmysle Dodatku na SIM karte aktivovať počas jeho plat-
nosti). Premenné parametre konkrétneho Dodatku sú vo svojom^súhme jedínečné aj keď niektoré
jednotlivé Premenné parametre (alebo aj ich väčšina) viacerých Dodatkov môžu byť rovnaké.

d) Identifikácia - Je suhrn premennychParam^troY z^r^T^^:y^"i^i>J:^d.nTíi^^i^1;; ^rt^
slúchajú k tým 'Dodatkom, ktorých IKD je uvedené v Identifikácii (pokiaľje v Identifikácii len Jeden
IKD, vzťahújú sa všetky Premenné parametre Identifikácie len k jednému Dodatku). Každému
z Premenných parametrov v tdentifikácíi je priradené konkrétne slovné označenie alebo konkrétny
čísetný index, na základe ktorých je možné spárovať konkrétny Premenny parameter a konkrétnu
prázdnu koiónku vo Vzore Obsah koloniek vuzavretom Dodatkutvona^^^^
ktoré možno v zmysle predchádzajúcej vety spárovať s rovnako označenými kolónkami vo Vzore.
Premenné parametre zahrnuté do Ídentifikácie sú zhromaždené do tabulky spôsobom ktorý umož-
ňuje jednoznačne identífíkovať, ktorý Premenny parameter tvorí obsah ktorého konkrétneho
Dodaťku. V hornej časíi tabuľky tvoriacej Identifikádu sú uvedené tie Premenné parametre, ktoré sa
p!1 ,JeÍ^°}IÍVYÍ B^?t!lo^l?"Í'SPÍ^LtS, ^i^Ti?^íľ+"ld>T.tífi^á^L2lli^liJili^^L'JKJí' le,!fÍ?nľi^
ČÍslo SIM kárty, ktoré má každý Dodatok odlišné od ostatných Dodatkov) afebo ktoré sa môzu, ale
nemusía, odlisovať (napr. č. Zmluvy o poskytovaní verejných siužieb). Premenné parametre, uve-
dené v hornej časti 'ldentifikácie, sú vždy zoradené takým spôsobom, že na prvom mieste je IKD
identifikujúce Dodatok a za ním sú uvedené ďalŠÍe Premenné parametre tohto typu prisiúchajuce
k tomuto'Dodatku (za nimi nasleduje ďalsie IKD identifikujúce ďalší Dodatok, pQkiar sú v fdentifiká-
cii Premenné paramtre viacerých Dodatkov). V dolnej časti tabuľky tvoriacej !dentifikáciu sú uve-
dené tie Premenné parametre, ktoré sú rovnaké u všetkých Dodatkov. ktorých IKD je uvedené
v IdentífikácÍi. a preto každýjeden takýto Premenný parameter (ktorýje uvedeny v Identífikácii len
jeden krát ale tvorí_s_úrasť^ž_(tého_Dod itk^ tó?re,^^[^J^^S^St^ld^ntS^lľ,l?ž^"?i?<
'stredníctvom jeho slovného označenia alebo číselného indexu spárovať s príslusnou rovnako
označenou kolónkou v každom Dodatku, ktorého IKD Je uvedené v predmetnej Identifikácii.

e) Príloha č. 1 Dodatku -je prílohou niektorých Dodatkov (u ktorých tvorí ich neoddeliteľnu súcasť).

^^h^i^t^^^ p^^^vm^^ ^So"r^ ^tk^So^äe^isú^°Slč'^iak'^.c'^?i Íli'J? ^vthe'?e
°^!Jg ľoux.?,sť ^^?ycÍJ??Ía^?í."t*tdatľii,^!?SÍ^I.OÍat^ T^h°Í^h^íT,L?t  ̂rllcÍ;ä
pričom aj u tych Dodatkov, ktoi'ých súcasťou takáto príloha je, sa obsah tejto pnlohy môze tísiť
medzi jednotÍivými Dodatkami podľa toho, v rámci ktorej akdovej ponuky UČastnik kupuje MT.
Príloha c. 1 Dodatku je súčasťou len tých Dodatkov, ktorých Premenný parameter udávajúd názov
prílo.hy ?'.1 i?-od.ít!<íl-=f^orí ^rIl^oL"'^+-ľ'!j'.''. T?^^íeJľYGÍ^ríÍ?^'^, ^(?l,^!<,u';/Í?^Í,?á^^LS^
uvedené v Identifikáciách v článku 2 Dohody sú súčasťou tejto Dohody a tvoria jej prífohu, pričom

Di?dS^'sÍei(Sn^^wt^o^aprí^idaSS'ŕ'rcriyra^lGjeäŕäep^lláko^to?ite^ ?, ií,topý'l^llasíi ^ire Íläl^
tieto Dodatky.

1.3 Dohoda má viacero častí, ktoré tvoria jej súčasť. Jej štruktúra pozostáva z
a) tela Dohody, ktorého súčasťou sú identifikáde jej zmluvných strán a jej články 1 až 3,
b) Vzoru, ktorý tvorí jej prílohu a
c) Prítoh c. 1 DodatkoY^ktore,tYorlaf^kuIta^lynu casť.D^h^dZ,^+ ?k^^ ?iT^lJ,,PIlT!.llírSÍ^?nÍľ;lä^

je Príloha č. 1 Dodatku súčasťou Dodatku je zaroveň súcasťou tejto Dohody. Skutocnosť, či jedna
?!eb?_,via^?^.?!1,tofLr^o.!i1Je-'aÍb?i^TJi^^^?u,S3^id^'ji^k^aJD^f;^^
ktorých osobitňých ponukových akcií Účastník zakúpil MT od Podniku, pričom táto informácia

čísto účastníka: 0034686758 2 5 00344516
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IKD dodatku: 9088671
1wr

Č.MTGSM: 0915912723
v

Č. zmluvy o pripojení: A3558636

1) Kengura 25 eur 10) "+++++"
2) LG Leon vvhite 11) +++++
3) 359859063293985 12)"+++++"
4) 1.00EUR 13) 8,00 EUR
5) 100,00 EUR 14) 25,00 EUR
6) Akciové mobfiné tefefóny pre doterajšfch zákaz- 15) 25,00 EUR

níkov 16)24
7) Bonusy ponuky "Ponuka NMD- zo dňa 26. 17) 99,00 EUR

03.2014 18) "+++++"
8) Prístup k intemetu 19) +++++
9) "+++++"

IKD dodatku: 9088672
v

Č.MTGSM: 0915912724
^

Č. zmluvy o pripojení: A3558636

1) Kengura25eur 10) "+++++"
2) LG Leon white 11) +++++
3) 359859063435032 12)"+++++"
4) 1,OOEUR 13) 8,00 EUR
5) 100.00 EUR 14) 25,00 EUR
6) Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákaz- 15) 25,00 EUR

níkov 16)24
7) Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 26. 17) 99,00 EUR

03.2014 18)"+++++"
8) Prístup k internetu 19) +++++
9) "+++++"

V zmyste príslušných položiekldentifíkáciijecelková kúpna cena vsetkých MT, ktore sa predávaju na základe
Dodatkov, ktorých Ident. kódy Dodatkov (IKD) sú uvedené v tomto článku, dohodnutá vo výške 3,00   (vrátane
DPH).

v

01. 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Účastník vyhiasuje, že pred uzavretím tejto Dohody, ktoré je zároveň uzavretím jednotlivých Dodatkov,
ktorých Identifikácie sú obsahom článku 2 Dohody bo! podrobne obpznámený so štruktúrou Dohody
a vázbami jej jednotlivých súčastí, ako aj s právami, ktoré z Dohody a Jednotlivých Dodatkov uzavretych
Jej prostredníctvom vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a/alebo ppYJnnosťami, ktoré sa podfa nich
záviazal spiniť, a súčasne, že boi v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak podmienky
a/alebo povinnosti nesplní alebo poruší.

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

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

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

Čísloúčastníka: 0034686758 4/5 00344516

fi-



3.5 Táto Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdržíjedno vyhoto-
>

venle.

Koéice, dna31.03.2016 Košice, dna31.03.2016
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