Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Císlo zmluvy: A1384220 ID predajcu: 10070GPB04

Ootum: 29. 1. 2014
Idenl. kód dodatku:
SIM karta s prideleným tel.

č í slo m :

7258103
0915751777

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Melodova 8, 821 08 Bralislava, ICO: 35697270, OIC: 20 20 31 0578, IC DPH : SK 20 20 31 0578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka čís l o 1142/8 (ďa l ej len "Podnik") a
Účastník (fyzická osoba nepodnikateľ I právnická osoba I fyzická osoba podnikateľ)" Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul I Obchodné meno I Názov:

Mesto Zlaté Moravce
Trvalý pobyt I Sídlo I Miesto podnikania (mesto I obec, ulica, popisné tislo, PSČ , pošta):

Zlaté Moravce 1, 1.Maja 2, 95301, Zlaté Moravce 1
Číslo

a platnosť OP I pasu :

~tatne občianstvo :

SR
Rodné číslo ' IČO :

I Č DPH I Di Č:

00308676
Zastúpený:

Lednár Peter, Ing .

(pod skr.tkou op 1'1.1 pobyt

la

rozurrwe Povolenie n. pobyt rudnnca)

(dalej len ·Účastnlk-)
na základe vz8lomne) dohody uzatvärajU tento dodatolo:. k cit. zmluve o poskytovani verejnych služieb (dalej len "Dodatoka, cit zmluva o poskytovani verejnych služieb,
ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej oznaruje ako "Zmluva"), ktorým uprawjú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižäie v texte Dodatku a tiež využlvanla
elektronlckYch komunikačných služieb a InYch slUŽIeb poskytovaných na základe ZmkNy rSlužbY-), pripadne iné osobrtné podmienky využivanlél SluŽieb, ak sú
v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazUje, vYsIovne dohodnuté. (Podnik a UfaSlnik sa spoločne dalej označuJú ako 'strany')

1.1

ČI. 1. Predmetom tohto Dodatku Je
dohoda strán na aktivácii úfastnlckeho programu resp. zmene úfaslnlckeho programu na úfaSlnlcky program (poklar Je v kolónke niUie v tomto bode uvedene
"+++++" zostáva ÚČ8Slnlcky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkorvek kolónke v Dodatku znamená, že sti'v určovaný danou kolónkou
zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pot<iar pnamo v texte vzfahujucom sa k danej k~ke Ole ie uvedené inak)

~__
~__________~______~________________________________________-"I')
40 eur
.
LPanter
na SIM karte Podniku registrovanej na UČ8Stnika , ktorej telefoone či$k) Je uvedené v zahlav! tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas p/atnosb
tohto Dodatku nahradi (najmA z dôvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu PodOlku reg istrovanú na Učastníka, ktorej telefónne člslo i8 uvedené v zahlavi
lohto Dodatku (ďalej len "SIM karta").

1.2

dohoda strán o predaji zariadeOIa (dalej len "Mr) (zmkJvné strany sa dohodli, že pot<iar je v kolónke "Výrobné člsk> Mr uvedené "+++++", tento údaj
uvadzať a že predmet kúpy teda MT je Jasne a jednoznačne určeny svojim typom)

ITyp MT

Samsung Gala"y S III mini grey

sa nebude
2)

1.

~~~~~
člslo MT (IMEl) ________~~~~~
359642054847476 __________________________________~13)
.
lVjrobne
UtastnlkOvi z majetku Podniku so zfavou z Jeho spotrebiterskeJ ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zfavy z jeho spotrebiterskej ceny) s DPH (dalej hež "Kúpna cena")

l')

I··OOEUR
Utaslllik sa zaväzuje zaplattť prvú časť Kúpnej ceny s DPH vo ~ke (ďalej ako "Prvá fasf Kúpnej ceny)

LI·-+-+-+-++-.--c---c-c-----------c---~----------------------------------------------------______________________--'1

5
)

bez Zbytočného odkladu po uzalvorenltoolo Dodatku.
Zmluvné strany sa dohodli, že zvytnu Č8Sr Kúpnej ceny s DPH vo vYäke (ďalej ako "Z~ná časť Kúpnej ceny")
6

LI·_++_+_++~·---------------------------------------------------------------------------------"1 )
zaplati UČ8stn lk v splátkach n3sledovne:
počet splátok'

LI·~+-+-+-++-·~-------:~------------------------------------------------------------------______________________--'1

7
)

výška splátky vrálane DPH

LI·-+-++-+-+-·--------------------------c-----------------------------------------~--------______________-"1

8

)
Pok iar je v kolónkach 5 až 8 uvedené "+++++", na Učaslnlka sa nevzt'ahuJú ustanovenia Dodatku o splátkach v čl. 3 a Úfastnlk Je povinny zapla"!" celú Kúpnu cenu
naraz.
Ufastník si je vedomy, že bežná mak>obchodná (spotrebllerská) cena MT bez zravy z leho spotrebitefskeJ ceny s DPH, za kloru Podnik MT zo svojho majetku
predáva, pokiar sa 50 záUjemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedooYch v tomto Dodatku, je

1230.00 EUR

19)
Strana

Číslo účastníka: 0004538294
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Utastnlk
je mu
Úcastník si
si I"
je vedomý,
vedomý, že
že MT
MT je
mu predávaný
predávaný za
za KUpnu
Kúpnu cenu
cenu uvedenú
uvedenú vyUie
vyššie vv tomto
tomto bode
bode len
len Z
z toho
toho dôvodu.
dôvodu, že
že sa
sa zaviazal
zavíazal užíval
užívat slUžby
služby poskytovane
poskytované mu
mu
prostredníctvom
prostredníctvom SIM karty
karty v zmysle
zmysle ustanovení
ustanovení tohto
tohto Dodatku
Dodatku po dobu
dobu dohodnUlÚ
dohodnutú v
v bode
bode 2.3 tohlO
tohto Dodatku.
Dodatku.
1.3

dohoda str:ln
~e v rámci
dohoda
strán o lom.
tom, že
rámci osobitnej
osobítnej ponukovej
ponukovej akcie
akcíe Podniku
Podníku
Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákazníkov
IĽ"":::o:~:::'C-::::':"':::"="
':"":'C'C,:·:.:·:~C',".:,rn"",,,:~~"-''''''C'cc-_ _ :-c,----,______:-::-___-:-::-____---::---,---,----------.JllO

10)J

posky1ne
~eto dal~Ie
Účastníko", posky1ne,
poskytne (reSp.
(resp. neposkytne
neposkytne ",d
vid mll",)
nížšie) Pod",k
Podnik Účastníko",
Úcastníkovi aj
aj dal~
dalšie výhody
výhody a
a vv pripade.
prípade, te
že Podn,k
Podnik tieto
dalšie výhody
výhody Úcastníkovi
poskytne, !Od
tiež dohoda
dohoda oo právach
právach
a povonnost,ad>
An spojer1)Íd1
dal~ich výhod
povinnostiach Slf
strán
spojených s posky1nutim
poskytnutím !ýdlto
týchto ~
výhod. PodrobnejšIa
Podrobnejšia úprava
úprava práva
práva pov,nnosti
povinností Slrán
strán sPOjených
spojených s poskytnutim
poskytnutím dalších
výhod sú uvedené
uvedené
dokumente
v dokumente
l .2<113
Bonusy ponuky ·POI1uka
"Ponuka NMD·
NMD" zo dna 5. I11.2013
I800usy

I.

ponu~y

II)
11 )

klorv
+. ,Ifany
ktorý ake>
ako PrIloha
Príloha t.
c. I1 lohlO
tohto Dodatku
Dodatku tvori
tvorí iellC>
jeho neoddelilernú
neoddelitelnú sučasť.
súcast. V pripade.
prípade, te
že ie
je v predchádZajúcej
predchádzajúcej vete uvedena
uvedená kolónka
kolónka vyplnená
vyplnená symbolom
symbolom .....
"+++++"
strany
sa
sa dohodli,
dohodli, te
že Podnik
Podnik neposkytne
neposkytne UčastnikC>vi
Úcastníkovi vv rámci
rámci lello
tejto osobrtnej
osobitnej ponuke>vej
ponukovej ak<:oe
akcie ŽIadne
žiadne dal~
dalšie WtlodV
výhody aa z_ov,""
zároven, že
že SÚČ3SťOU
súcastou Dodatku
Dodatku me)l!
nie je Príloha
Príloha Č.
C. I1
S
C. I1 mOfe
môže by!"
byt' aj úprava
úprava Iflých
iných práv
právaa po"'noosH
povinností strán
strán vrátana
vrátane práva
práva povonností
povinností upravl!f1ých
upravených
s obsahom
obsahom podra
podla tohlO
tohto bodu. SI.any
Strany sa dohodh,
dohodli, te
že silčasťou
súcastou Prilohy
Prílohy Č.
Dodatku.
v tele Dodatku.
1.4

dohoda strán o
dohodasträno
a) akt
.... ácií služby
aktivácii
služby

l .::::"-"='?=======-_________________ _____~1'2)
Prístup k Internetu.
internetu, 8on<Jsovi
Bonusová služba
služba: TV
TV v mobole
mobile
Pristup

b)

.

o deakwácil
deaktivácii skJžby
služby

l =====;;c=:===:-:===========____-=====--C-~I '"
dflakt
....aaa· Z"'kaznlcka
deaktivacia:
Zákaznícka zooa,
zóna, Orange
Orange chat

c)

.

13)

o velbe
čista (reSp.
vol'be 2výhodneného
zvýhodneného císla
(resp. Vlacerýdl
viacerých zvýhodner1Í'd'
zvýhodnených čisel),
císel), ak sa Strany
Strany dohodlo
dohodli na akt,v"'cio
aktivácii (bontJsovej)
(bonusovej) služby
služby NekOl1ečno'!
Nekonecné volania
volania na vybrané
vybrané tet.
tel. čisle>
císlo
vv s,e~
alebo O
sieti Orange,
Orange, alebo
o VOIbt!
volbe Rodinných
Rodínných Te
TC (podra
(podl'a Idl
ích definlCle
definície v
v Cenniku
Cenníku slufieb),
služieb), ak
ak sa
sa Slfany
Strany dohodli
dohodli na
na al<til/Acio
aktívácií bOI1usovej
bonusovej služby
služby Nekont!'ČnO
Nekonecno vv rod.,e
rodine

11.)

I·HH+·
1"+++++"
d)

12)

114)

o aktivácii
aktivácii Mesab>él\o
Mesacného predplatného
predplatného vo vý!ke
výške

,l"",,_','
15)
+++++ __-,__,--,______,--,____,-__,-__-,,-____,-__,-____,--:,-__-,-:,-__,-__,-__,-,-______,--,__,-____-,,--:,,__-::_--JI115)
I

e)

o poskytnuti
poskytnutí zvýhodnen
zvýhodnenia.. (pok""
(pokial je nasleduj\Jca
nasledujúca 1<oIónka
kolónka vyplnena
vyplnená symbolom
symbolom ••••••
"+++++"• Účastnik
Úcastník nezisl<a
nezíska žiadne
žiadne ZO
zo zvýhodlllm;
zvýhodnení uvedtmých
uvedených vv Prílohe
Prílohe Dodalku,
Dodatku,
ktoré SÓ
sú podmll'!nene
podmienené uvedenlm
uvedením lďUoollýdl
k/'úcových slov reSp.
resp. slovných
slovných spojeni
spojení SI"",,venÍ'd'
stanovených v prislutl1ych
príslušných ustanoveniach
ustanoveniach Prf\ohy
Prílohy Dodatku,
Dodatku, pričom
pricom právo na ostat~
ostatné
zvýhodoeoia
..né ni
.. i"
zvýhodnenia takouto
takouto podmienkou
podmienkou nepodmien
nepodmienené
nie
je týmto
týmto dotk11l.lté)
dotknuté)
1"+++++"
:-,1"'
-,"-,"-,"
=,....,.,::-:-,....,.,:-:-::-:-----:-=::-cc-:----:-:--;-:::cc--:--c-::-c---::.,----:--:----,---,-,--,-----,--~I
'"
žže.. ak je
je v kolónke
kolónke uvedenej
uvedenej v tomto
tomto plsmeoo
písmene uvedené
uvedené telefoooo
telefónne tislo
císlo pnde!ooé
pridelené SIM karte.
karte, v SÓVlslosti,
súvislosti, •s klorOU
ktorou SÓ
sú splnené podmleNcy
podmienky dohodnuté
dohodnuté v prislu!nom
prislušnom
116)

f)

a~

splntl~

ustanoveni
I Dodatku,
C. 1
Dodatku, ktoré
ktoré odkazujU
odkazujú na toto
toto pismeno,
písmeno, nastan.:.
nastanú prévn
právne.. úČInky
úcinky uvedené
uvedené v predmetnom
predmetnom ustanoveni
ustanovení PrIlohy
Prílohy f.
C. 1 Dodalku
Dodatku:
ustanovení Prilohy
Prílohy t.

LII ,__..-:..-..,.___- -___- - - -___-------------------~I ",
g)
g)

+++++
117)
že
je vv kolónke
jedno alebo
že ak
ak je
kolónke uvedenej
uvedenej v
v Iomto
tomto plsmene
písmene uvedene
uvedené jedno
alebo viltC
viac SN.
SN, vv súllislosti,
súvíslosti, Ss ktorými
ktorými SÚ
sú splnené
splnené podmIenky
podmienky dohodnuté
dohodnuté v
v prislu~nom
príslušnom ustanoveni
ustanovení
PrIlohy
Prílohy Č.
C. 1 Dodatl<u.
Dodatku, ktore
ktoré odkazujU
odkazujú na tOlO
toto plsmeno.
písmeno, nastan':'
nastanú praVIle
právne ú6f0ky
úcinky uvedené
uvedené v predmetnom
predmetnom ustanoveni
ustanovení Prílohy
Prílohy Č.
C. I1 Dodalku
Dodatku:

,1_,_,_,_,_,______________________________________________________________________________' -________________________________JI 18)
I

+++++

118)

1.5
An, že Účastník
1.5 dohoda
dohoda Slf
strán,
Úcastník ie
je p""Inny
povinný uhradiť
uhradit Podniku
Podniku poplatok
poplatok za aktIváCiU
aktiváciu SIM
SIM karty
karty re$fl.
resp. adm'flIstratívny
administratívny poplatok
poplatok za
za vykonania
vykonanie ntlvytlnutnVch
nevyhnutných znven
zmien vv syslémoch
systémoch
Podniku
Podniku sUIIOSlacidl
súvisiacich s kupou
kúpou konc.coveho
koncového telekomunikačného
telekomunikacného zanadl!f11a
zariadenía uvedeného
uvedeného IIv bode
bode 1.2
1.2 tohto
tohto tllinku
clánku za
za cenu
cenu so
so zfa\lOlJ
zlavou (dalej
(dalej len
len "Poplatok·)
"Poplatok") VO
vo ~e
výške 5s DPH
DPH

18,00 EUR
18,00

2.1

2.2

1 '9 )

EUR

119)

Č l. 2.
_ povin
nosti Pod
ni ku a
_ Úcastníka
Ú častní ka
CI.
2. Priva
Práva a
povinnosti
Podniku
ÚČ8stnlk je
je powmý
zaplallť PodnIku
~ke uvedenej
I. 11 bode
Učostnik je
je povrnny
Úcastník
povinný zaplatit
Podniku kÚpnu
kúpnu cenu
cenu MT vo v)rtke
výške uvedenej
uvedenej v CJ.
Cl. 1 bode
bode 1.2 ako
ako aj Poplatok
Poplatok vo
vo výške
uvedenej v C
Cl.
bode 1.5. Úcastník
povinný
zaplator Kúpnu
...... aa Poplatok
Poplatok na
na základe
zaklaóe raktúry
uveóene) vo
zaplatit
Kúpnu ce
cenu
faktúry vystavenej
vystavenej Podn,kom
Podnikom v
v lehote
lehote uvedenej
vo fakl':'.e,
faktúre, ,nak
inak do
do 15
15 dni
dní oóo
odo dna
dna vystaven,a
vystavenia laktÚ<)'
faktúry, ak
ak sa
sa zmluvné
zmluvné
strany
nedohodli na
splácani Kúpne)
ceny vv spIIitk&ch.
pripade, že
je tento
strany nedohodli
na splácaní
Kúpnej ceny
splátkach. V
V prípade,
že Podnik
Podnik O
o to
to Účostnlka
Úcastníka požiada
požiada, je
tento po",nný
povinný uplatil'
zaplatit celú
celú Kúpnu
Kúpnu cenu
cenu MT
MT s
s DPH
DPH a
a II alebo
alebo
Poplatok
ktorom 5
Podnikom Úcastník
Účastni~ uzatvori
Poplatok v hotovosti
hotovosti na predajnom
predajnom mieste,
mieste, na ktorom
s Podnikom
uzatvorí tento
tento Dodalok.
Dodatok, a to vo
vo forme
forme preddavl<u;
preddavku; to platí, ak sa zmll.lVflé
zmluvné strany
strany
nedohodli
na splácaní
SpI"'canl Kúpnej
nedohodli na
Kúpnej ceny
ceny vv splätk&ch
splátkach.

počas doby
bod!! 2.3 lohto
Strany
Strany sa dohodh,
dohodli, že Účastnik
Úcastník ie
je pov;nny
povinný pocas
doby viazanosb,
viazanosti, ako je táto
táto stanovl!f1á
stanovená v bode
tohto článku.
clánku, mať
mat na
na SIM karte a1<bvova~
aktivované a užívať
užívat služby
služby (reSp.
(resp.
službu)
pričom závJlzky
bodu majú povahu
službu) defonované
definované v ustanoveniach
ustanoveniach pisrnen
písmen a) a b) lohlO
tohto bodu,
bodu, pricom
záväzky podla
pod/'a pismen
písmen a) a b) tohto
tohto bodu
povahu eHemalivnych
alternatívnych poVInnosti
povinností teda plati
platí,
..1 sú
p'smene a) Učastnlk
zlitol/e~ [)IM
že pok
pokial
sú na SIM karte ak\.ivoVané
aktivované služby
služby (skJžba)
(služba) uvedené
uvedené v
v písmene
Úcastník n,e
nie je povinný
povinný zároven
plnit v súvislostI
súvislosti SO
so SIM kattou
kartou svoj 2ávlirok
záväzok podla
podla
písmena
uvede~ v
smene b)
bodli. nie
je povinný
písmena b)
b) II
a naopak
naopak (lj.
(tj. ak
ak má
má na
na SIM
SIM karte
karte aktivovanú
aktivovanú službu
službu reSj).
resp. a1cbvované
aktivované služby
služby uvedené
v pi
písmene
b) tohto
tohto bodu,
nie je
povinný plni!'
plnit svoj
svoj zllviizolc
záväzok podra
podl'a
pismOfla
písmena a) lohto
tohto bodu).
bodu).
Účastnik sa
a) Úcastník
sa zav8zuje.
zaväzuje, 2e
že v
v prJpadfl,
prípade, ak nebude
nebude mať
mat na SIM karte
karte akllvovaný
aktívovaný noel<torý
niektorý Z
z ':'Č8SlnJckych
úcastníckych programol/ldeálných
programov Ideálnych paut;Wov
paušálov Sova, Deffin,
Delfín, Kengura
Kengura
II
uČ3stnlckych programov
Vikend, NeI<onetl1é
a Panter
Panter alebo
alebo niel<torv
niektorý z úcastníckych
programov Nekonetl1é
Nekonecné IIOIan,a
volania v Orange;
Orangei -_ Vefar
Vecer a Víkend,
Nekonecné voIan,a
volania v Orangei
Orangei -_ Nonstop.
Nonstop, počas
pocas doby
Vlazanosb.
viazanosti, ako je táto
táto stanoveru\
stanovená v bode
bode 2.3 tohto
tohto článku,
clánku, bude
bude mať
mat al<bvovaný
aktivovaný na SIM karte
karte taky
taký útastnicky
úcastnícky program
program (reSp.
(resp. taký
taký variant
variant uČ3stnickeho
úcastníckeho
programu),
~ka mesacného
mesačnéoo popIa1l<u
programu), u ktorého)t!
ktorého je výška
poplatku (s DPH)
DPH) stanovl!f1á
stanovená pnnalmenlom
prinajmenšom na sumu
sumu
20
EUR
1 )
140,00
EUR
120)

1.0.00

b)

(v pripade
prípade, 1:e
že je v kolónke
kolónke okrem
okrem sumy
sumy uvedený
uvedený aj konkrélny
konkrétny útastnlcky
úcastnicky program
program alebo
alebo t)'ll
typ útastnlckeho
úcastníckeho programu,
programu, Útastnlk
Úcastník neporuM
neporuší svoje
svoje povinnosti,
povinnosti,
ak bude
bude mar
mat predmetný
predmetný UtaSlnldcy
úcastnícky program
program reSj).
resp. účastnlcky
úcastnícky program
program daného
daného typu
typu aklrvovany
aktívovaný na SIM kMe
karte počas
pocas doby
doby uvedanej
uvedenej v bode 2.3 tohto čI:lnku
clánku
ani
Učastnickeho programu
je v kolónke
aní v
v pripade,
prípade, že ~ka
výška mesačného
mesacného poplatku
poplatku uvedeného
uvedeného úcastníckeho
programu bode
bude nlŽ~a
nižšia ako suma
suma uvedená
uvedená v kolOnke:
kolónke; pokial
pokíal je
kolónke uvedený
uvedený len
kOl1krélny
progr.. m alebo
OčastnldcVch programov
pn:ooramcw alebo
konkrétny účastnidcy
úcastnícky program
alebo ,,;acero
viacero úcastníckych
alebo 1)'11
typ alebo
alebo VIac
viac typov
typov utastnickych
úcastníckych programov
programov bez sumy.
sumy, UtaSlnik
Úcastník je povilvoy
povinný mat
na SIM karte aktIvovaný
aktivovaný len niektorý
niektorý z uvedených
uvedených ilčastnickyd1
úcastníckych programov
programov alebo
alebo účastnicky
úcastnícky program
program uvedeného
uvedeného typu
typu, a to bez ohradu
ohl'adu NI
na vý!ku
výšku ICh
ich mesačnÍ'd'
mesacných
poplatkov)
teda že
~e pocas
pOčas tejto
mať na SIM karte
poplatkov) a teda
tejto doby
doby ".,bude
nebude mat
karte akhvovany
aktivovaný (an'
(ani nepožiada
nepožiada o zmenu
zmenu úČ3stnlckeho
úcastníckeho programu
programu na) úČ8stnidcy
úcastnícky program
program S
s niglm
nižším
me5aČnYm
poplatkom,
ako
je
výtlca
mesačného
poplatku
uvedená
vyttoe
v
lejto
vete
(pri
plner11
tohl0
dl/azku
sa
berie
do
úvahy
vý!ka
mesačného
poplatku
mesacným poplatkom, ako je výška mesacného poplatku uvedená vyššie tejto vete
plnení tohto záväzku
berie do úvahy výška mesacného poplatku
po uplatneni
zliav.
ktoré
mu
na
základe
akejkofVek
pr3V1lej
skutočnosti
poskytne
Podnok).
MbváCla
účastnickeho
programu
podra
prvej
vely
tohto
plsmena
uplatnení zliav, ktoré
základe akejko/'vek právnej skutocnosti poskytne Podnik). Aktivácia úcastníckeho programu podla
vety tohto písmena
na SIM karle
alebo aspor'l
čl. 1 bode
karte alebo
aspon fiadosr
žiadost o aktiváciu
aktíváciu takéhoto
takéhoto úČ3stnlckeho
úcastníckeho programu
programu na SIM karte
karte (v cl.
bode 1.1
1.1 Dodatku
Dodatku alebo
alebo inou
ínou formou
formou na to stanovenou
stanovenou
Podnikom)
Jeho následná
je podmIenim"
Podnikom) a jeho
následná skutC>čná
skutocná aktlvkOa
aktivácia je
podmienkou platnost
platnosti tohto
tohto Dodatku
Dodatku a teda
teda aj podrmenkou
podmienkou na vznik
vznik nároku
nároku na kúpu MT za kupno
kúpnu cenu.
cenu.
utastnik
Úcastník sa zaväZUJe.
zaväzuje, le
že vv pripade,
prípade, ak bude
bude mat
mat na SIM karle
karte aktIvovaný
aktivovaný Nektorv
niektorý z útastnic:l<ych
úcastníckych programov
programov Iddlnych
Ideálnych paulálov
paušálov Sova, De~in.
Delfín, Kengura
Kengura
a
NekOl1ečn é volanoa
Vikend. Nekonečné
a Panter
Panter alebo
alebo n>et<torv
niektorý z
z uČ8stnlckych
úcastníckych programov
programov Nekonecné
volania v
v Orangel
Orangei -- V~r
Vecer aa Víkend,
Nekonecné volan,a
volania v
v Orangel
Orangei -- Nonstop.
Nonstop, bude
bude mať
mat počas
pocas
doby
",azanos~, ako
8k~vovanú na SIM karte takú kombrnáClu
doby viazaností,
ako Je
je t.;\to
táto stanovená
stanovená v bode
bode 2.3 tohto
tohto článku,
clánku, aktivovanú
kombináciu aktlvovaného
aktivovaného ~tnlcl<eIlo
úcastníckeho programu,
programu, akbvovanét>o
aktivovaného
Mesačného predplatného
Nekonečné volania
Mesacného
predplatného a doplnkových
doplnkových služieb
služieb Nekonecné
volania na vyt>r&né!el.
vybrané tel. člslo
císlo v sieti Orange,
Orange, Nekonečno
Nekonecno v rodintI,
rodine, PoistenIe
Poistenie faktúr
faktúr, Nekonečné
Nekonecné
SMS,
v~lkych sieti
~etky ltandardn6
SMS, Spr;lvy
Správy do všetkých
síetí SR 71ft.
70+, Prenos
Prenos M&SaČl'lého
Mesacného predplatného,
predplatného, za všetky
štandardné baliky
balíky služby
služby Nekonečný
Nekonecný internet
internet v mobile.
mobíle, uza doplnkové
doplnkové baHky
balíky
služby
ik Zákaznicka
služby Nekonetný
Nekonecný intemet
internet v moMe
mobíle Bat
Balík
Zákaznícka z6na,
zóna, Batik
Balík OrangeChat.
OrangeChat, Orange
Orange knižnica
knižnica a TV vv mobile,
mobile, mesačného
mesacného poplatku
poplatku za doplnková
doplnkové slUŽby
služby TY
TV
v mobde
Afd11"""', Halo
Nekonečné hOVOf)l
. , MOJ
mobile s Archívom,
Haló Svel.
Svet, Nekonecné
hovory EurOpa,
Európa, NekOl1ečné
Nekonecné hovory
hovory Svet.
Svet, MOja
Moja EurOpa,
Európa, MOla
Moja Európa
Európa+,
Môj Svet, Môj Svet+, Náhradný
Náhradný telefón.
telefón,

Císlo út<lstnika.
úcastníka: 0004538294
0004538294
Cislo
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Európa
Európa dáta.
dáta, S~et
Svet dáta.
dáta, PnchádZaJUce
Prichádzajúce hovory
hovory ~v EÚ
EÚ, Prednostná
Prednostná starostl;~osť,
starostlivost, E~kluzlvna
Exkluzívna starostll~osť,
starostlivost, služby
služby zrýchlen,e
Zrýchlenie prenosu
prenosu dát
dát aa Zdoelam
Zdielam svoje dáta,
.... átane OPH)
u ktorej
ktorej ~a
výška wčtu
súctu mesačných
mesacných poplatkov
poplatkov ((vrátane
DPH) ~
za tieto út<lstnlcl<e
úcastnícke programy
programy, služby
služby, baliky,
balíky, doplnkové
doplnkové služby
služby a la
za M""ač:né
Mesacné predplatné
predplatné (vrátane
(vrátane
DPH)je
DPH) je ro""á
rovná alebo
alebo vyUia
vyššia ako
1 40,00 EUR
140,00

1

EUR

21

121)

)

POV1nnosl
Povinnost Utastnika
Úcastníka podla
podl'a tohlO
tohto plsmefla
pismena )e
je splnená
splnená al
aj v pripade,
prípade, že kombináCIa
kombinácia sluŽIeb,
služieb, z ktoreI
ktorej sa
sa ráta sučet
súcet mesačni'dl
mesacných poplatkov
poplatkov podra
podl'a predchádz3ju<:ej
predchádzajúcej
vety.
vety, nebude
nebude po.zostávať
pozostávat zo vretl<ych
všetkých balikov,
balíkov, sluheb
služieb alebo
alebo Iflych
iných plneni
plnení vymenovaných
vymenovaných vv predchádzajÚceJ
predchádzajúcej vete.
vete. Pri
Pri plneni
plnení závAzku
záväzku podra
podl'a tohto
tohto bodu
bodu sa
sa be.,.,
berie
do úvahy
úvahy ~ka
výška mesač:ni'dl
mesacných poplatkov
poplatkov za
za Mesačné
Mesacné predplatné,
predplatné, útastnlcke
úcastnícke programy.
programy, služby
služby balíky
balíky resp.
resp. doplnkové
doplnkové slulby
služby po
po uplatneni
uplatnení z!;av.
zliav, ktoré
ktoré mu
mu
na základ<!
základe akejkolWlk
akejkolvek právn,,!
právnej skutočnosti
skutocnosti posk)'lne
poskytne Podnik.
Podnik. UstanOVf!"'a
Ustanovenia druhej
druhej vety plsmena
písmena a) tol1lO
tohto bodu platIa
platia pnmerane
primerane aj
aj pr{!
pre prá""{!
právne vzľahy
vztahy podra
podla tol1to
tohto
plsmena
písmena, pok;ar
pokial' v tomlO
tomto plsmene
písmene nie je uvedooé
uvedené Inak
inak. Akhvác.a
Aktivácia kombmácie
kombinácie služieb
služieb podra
podl'a prvej V1!ty
vety tol1to
tohto písmena
písmena na
na SIM karle
karte alebo
alebo aspo(l
aspon !iadosť
žiadost
o aktiváciu
aktiváciu takéhoto
takéhoto iltastnlckeho
úcastníckeho programu
programu na SIM
SIM karte
karte (v
(v čl.
cl. 11 boda
bode 1.1
1.1 Dodatku
Dodatku alebo
alebo inou
inou formou
formou na
na to stooovenou
stanovenou PodnIkom)
Podnikom) aa jeho
jeho následná
následná skutočná
skutocná
akWácia]8
aktivácia je podmienkou
podmienkou platnosti
platnosti tol1lO
tohto DodatkU
Dodatku aa teda aj
aj podmienkOU
podmienkou na
na vznik
vznik nároku
nároku na
na kúpu
kúpu MT
MT za kupnu
kúpnu cenu.
cenu.

2.3

Utastnik
Úcastník sa zavAzu]8,le
zaväzuje, že po dobu
dobu

===-===::-::=-==-=====__________________

ĽImeSIacov
2c,'
odo

---"1 n)

.... et,a tohto
mesiacov odo d~a
dna uza
uzavretía
tohto Dodatku
Dodatku (dalej
(dalej tie!
tiež "doba
"doba viazaností")
viazanosti")
vzľahu s Podmkom
a) zolrva
zotrvá v zmluvnom
zmluvnom vztahu
Podnikom podfa
podl'a Zmluvy
Zmluvy v zneni
znení tonto
tohto Dodatku
Dodatku ako útastnlk
úcastnik Služoe/:l
Služieb poskyIovan'ich
poskytovaných mu PodnIkom
Podnikom pro5trednlctvom
prostredníctvom SIM karty
karty
jeho záv.ukaml
a že po celú túlo
túto dobu
dobu bude
bude bez preru~enia
prerušenia !leto
tíeto Služby
Služby využívať,
využívat, a to v súlade
súlade s jeho
záväzkami a zárove~
zároven neuskuu.čnl
neuskutocní žl3den
žiaden taky
taký ukon.
úkon, ktorý
ktorý by smeroval
smeroval
k ukončenIU
učelom ktorého
platnos~ Zmluvy
ukonceniu alebo
alebo úcelom
ktorého by malo
malo by!'
byt' ukončenie
ukoncenie platnosti
Zmluvy a I/ ;)jebo
alebo Dodatku
Dodatku pred uplynul1m
uplynutím doby
doby Vle:tanosu
viazanosti (bez ohradu
ohl'adu na skutočné
skutocné právne
právne
nepo~atul{! odstupenIe
následky
následky U\ledeného
uvedeného úkonu);
úkonu); za porutenle
porušenie tejto
tejto povinnostI
povinnosti sa
sa nepovažuje
odstúpenie od zmluvy
zmluvy z
z dôvodov
dôvodov stanoveni'dl
stanovených cikonom
zákonom č_
C. 3511201
351/2011l Z. z.
z. v platnom
platnom
znení;
Ulenl.
b)

c)

d)
a)
e)

nepofl3da
nepožiada o vypojeme
vypojenie z prevádzky_
prevádzky, alebo
alebo o dočasnú
docasnú deakbvácou
deaktiváciu SIM karty (pokIar
(pokial' mu takáto
takáto poVInnosť
povinnost nevyplýva
nevyplýva zo Zn-IWY,
Zmluvy, pričom
pricom v takom
takom pripade
prípade J8
je
pokračovať v uživani
povonny
povinný bez zbytočného
zbytocného odkladu
odkladu pokracovat
užívaní SIlilieb
Služieb prostredniclvom
prostredníctvom inej SIM karty, ktora
ktorá nahtadl
nahradí vypojanú
vypojenú resp.
resp. deal(!ivovanú
deaktivovanú SIM
SIM kartu)
kartu);
sa nedopustltakéllo
nedopustí takého konania.
konania, alebo.
alebo, nediI
nedá svojim
svojím konanim
konaním !iaden
žiaden taký podnet
podnet aa ani neumožni
neumožní také konanIe.
konanie, na
na zaklade
základe ktOl'eho
ktorého by
by PodnIku
Podniku vzruklo
vzniklo pr/tvo
právo
odsllipiť od Zmluvy
vypo\ledať Zmluvu
odstúpit
Zmluvy alebo
alebo prlovo
právo vypovedat
Zmluvu z dôvodov
dôvodov niOsplnenia
nesplnenia alebo
alebo poru~enía
porušenia po,"nnosti
povinností Zo
zo strany
strany Útastnika
Úcastníka, ku ktorým
ktorým sa
sa zaviazal
zaviazal vv tomto
tomto
Dodatl<u
a
I
alebo"
Zmluve.
alebo
na
základe
~IOI'ého
by
bol
Podnik
aprévnerJy
mu
v
dobe
VI8Z8nosb
OOCasne
obmedzil'
alebo
pr
......
M'
po$kytovanle
Dodatku a / alebo v Zmluve,
základe ktorého
bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti docasne obmedzit alebo prerušit poskytovanie Slube!:>:
Služieb;
bude mať
mat na SIM karte aktIvovanI'
aktivovaný takY
taký ÚČ<Istnlcky
úcastnícky program
program (resp. taký variant
variant účastnlcl<eho
úcastníckeho progt&mu)
programu) alebo
alebo takú kombonáciu
kombináciu v bode
bode 2.~
2.2 pl"",_
písmene b)
b)
uvedených
sluŽIeb
(resp.
ini'dl
produktov),
že
nedôjde
k
p<)nrieniu
záväzku
Účastnika
uWldeného
v
bode
22
tonlO
tlénku,
uvedených služieb (resp. iných produktov),
nedôjde
porušeniu záväzku Úcastníka uvedeného
bode 2.2 tohto clánku;
toude
bude vtss
vcas a riadne
riadne uhrádza!'
uhrádzat ceI1u
cenu za Slu2bya
Služby a ioé
iné svoje
svoje PeM!né
penažné záv.uky
záväzky voči
voci PodnIku
Podniku a sútasne
súcasne bude
bude včas
vcas a nadne
riadne uhrádzať
uhrádzat PodnIku
Podniku ine
iné platby,
platby, ktoré je
povinný platiť
platit Podniku,
Podniku, a Io
to aj v prIpada.
prípade, ak sa nejedná
nejedná o pe!'lažné
penažné zavázky
záväzky voo
voci Podniku,
Podniku, aväak
avšak UtaSllllk
Úcastník je povInný
povinný ich uhradIť
uhradit Podniku
Podniku alebo
alebo prostrednictvom
prostredníctvom
povinny
osobe_
Podniku
tretej
Podniku
osobe.

2.4

V pripade
prípade lelefónnych
telefónnych čisel.
císel, ktOl'é
ktoré bolI
boli v rámd
rámci preflOSlternosti
prenositel'nosti čisla
císla prenesené
prenesené k Podniku
Podniku od InéhO
iného podnIku
podniku (dalej
(dalej len "prenesené
"prenesené tisla")
císla") sa do doby Vl3Zanosto
viazanosti
neza""",ltava
nezapocítava doba
doba od nadobudnutia
nadobudnutia platnos~
platnosti Dodatl<u
Dodatku až do prvej ak~v;K:oe
aktivácie SIM karty s preneseným
preneseným člslom,
císlom, tlie
ciže doba,
doba, po kIOI'U
ktorú SIM karta
karta nebude
nebude vv dôsledku
dôsledku dte
ešte
nedokončeného
nedokonceného PrenOSU
prenosu čim
císla aktllln8:
aktívna; doba V18ZanoS~
viazanosti lak
tak z&č:ne
zacne plynUl'
plynút at
až prvou
prvou akbvéciou
aktiváciou SIM karty po
po ""ontenl
ukoncení pre""",,
prenosu člsla.
císla. V prlpade,
prípade, ak Útastnlk
Úcastník u~tvoril
uzatvoril
tento
Dodatok
v
lamd
retimo
zási-elko\léllo
preda]8.
sa
oo
doby
viazanoSli
nezapočitava
prvých
sedem
pr3COvných
dni
nasleduJuc.ch
po
nadobudnutí
platnosti
tento Dodatok
rámci režimu zásielkového predaja,
do doby viazanosti nezapocítava prvých sedem pracovných dní nasledujúcich
nadobudnutí platnosti
Dodatku;
Dodatku; dotla
doba VIazanosti
viazanosti tak :taČfle
zacne plynú\'
plynút at
až po uplynuti
uplynutí SIedmich
siedmich praoo""ych
pracovných dni nasledujúcich
nasledujúcich po nadobudnuti
nadobudnutí platnostI
platnosti Dodatku.
Dodatku. V tychto
týchto pripadoch
prípadoch l"
je väak
však
Úcastník povin(Iý
povinný plno\'
plnit al
si povinnosti
povinnosti uvedené
uvedené v čl.
cl. 2.3 a).
a), c) a e) po celú dobu
dobu pred zatalim
zacatím V1azanosti
viazanosti (000
(odo dňa
dna nadobudnutia
nadobudnutia platnosti
platnosti Dodatl<u
Dodatku at
až do Z8Č8U
zacatia
Utastnlk
plynuba
plynutia doby
doby Vlazanos~).
viazanosti), ako aj po celU
celú dobu
dobu viazanosti.
viazanosti.

2.5
2.5

Útastnlk
je vedomý,
je mu predávaný
preda~aný:ta
spotrebotelskou (tmovou)
Úcastník si je
vedomý, 2e
že MT je
za Kúpnu
Kúpnu c{!nu
cenu uveaeml
uvedenú v čl.
cl. 1 bode
bode 1.2 Dodatku,
Dodatku, ktorej
ktorej VÝ!J<a
výška Sa
sa rovna
rovná rozd"""
rozdielu medZI
medzi spotrebitelskou
(trhovou)
tohto Dodatku
DodatkU po$kytnutou
zo spotrebi1elskej
Účastnik zaVIazal
cenou
cenou MT a v zmysle
zmysle tohto
poskytnutou zraVOlJ
zl'avou zo
spotrebitel'skej ceny,
ceny, len
len Zz toho
toho dôvodu.
dôvodu, že sa
sa Úcastník
zaviazal uživa!'
užívat služby
služby pos)(ytované
poskytované mu
prostrednlClvom
SIM karty
prostredníctvom SIM
karty v:unysle
v zmysle ustanoveni
ustanovení lohto
tohto Dodatku
Dodatku po dobu
dobu dohodnutú
dohodnutú v~ tomlO
tomto Dodatku,
Dodatku, pričom
pricom nedodržanie
nedodržanie tohto
tohto závru:lcu
záväzku (konkrétne
(konkrétne záväzkov
záväzkov
.2, 2_3
~ku zravy
T. ako
uvedených
uvedených v článku
clánku 2 v bode
bode 2
2.2,
2.3 alebo
alebo 2.4)
2.4) vzhradom
vzhladom na
na výšku
zlavy zo spolrebrtelsi<ej
spotrebitel'skej ceny
ceny M
MT,
ako aj na prípadny
prípadný obsah
obsah Prilohy
Prílohy Čc. l1 Dodatl<u
Dodatku (pokiar
(pokial' je
siltasťou Dodatl<u
~oda (mon""ál.,.,
súcastou
Dodatku takMo
takáto priloha),
príloha), by spc'lsobdo.
spôsobilo, fe
že Podniku
Podniku vznikla
vznikla škoda
(minimálne v mzsallu
rozsahu zravy
zl'avy zo SPOlreboterskej
spotrebitel'skej ceny
ceny MT)_
MT). V nadvaznosti
nadväznosti na ustanOVenia
ustanovenia
predchádzajúcej vety sil
sa Strany
Strany dohodlo.
dohodli, 2e
že Úcastník
povinný Podniku
Podniku uhradIť
uhradit niHle
nižšie v tomto
tomto bode
bode uvedenú
uvedenú ZmlllVflU
zmluvnú pokutu
pokutu v pripade
prípade porušenia
nižšie v tomto
tomto
predchádzatúcet
Účastnl. je
je povlnny
poru~enla niži,ie
bode
bode uvedených
uvedených povonnostl
povinností nasledovne
nasledovne:
a) ak Účastnik
Úcastník počas
pocas doby vi""anosti
viazanosti uvedenej
uvedenej v čt_
cl. 2 bode
bode 2.3 Dodatku
Dodatku poru~1
poruší svoju povinnost
povinnost vtas
vcas aa riadne uhradn
uhradit cenu za Služby
Služby alebo
alebo povinnosť
povinnost uhradlt
uhradit
včaS
vcas a riadne ,ny
iný svoj pe!'lažný
penažný záväzok
záväzok voo
voci Podniku
Podniku alebo
alebo povinnosť
povinnost uhradiťvtas
uhradit vcas a nadne
riadne PodnIku
Podniku inú platbu.
platbu, ktoní
ktorú je povinny
povinný platil'
platit Podniku
Podniku (a
(a to
to aj
aj
prípade, ak sa n&Jedná
nejedná o pe!'latný
penažný závllzok
záväzok voo
voci Podniku,
Podniku, avt.ak
avšak Útastnik
Úcastník je
povinný ho uhradiť
uhradit Podniku
Podniku alebo
alebo prostradniCIvom
prostredníctvom Podniku),
Podniku),
je """"nny
v prípade.
alebo

_.oo

Úcastník počas
pocas doby via2anosfi
viazanosti uvedenej
uvedenej v článku
clánku 2 bode
bode 2.3 Dodatku
Dodatku poru~l
poruší sVOju
svoju po""",osť
povinnost zotrvať
zotrvat v zmluvnom
zmluvnom vz!'allu
vztahu ss PodnIkom
Podnikom podra
podla Zmluvy
Zmluvy v zneni
znení
ak Útastnlk
tohto Dodatku
Dodatku a po celu
celú dobu
dobu viazanosti
viazanosti užívat
prerušenia SIu2by
Služby prostrednictvom
prostredníctvom SIM karty
karty alebo
alebo Utastnik
Úcastník j'>Orldl
poruši svoju pov",nosť
povinnost neuskutočnIl'
neuskutocnit žiadny
žiadny
ldivať bez P"lru~enia
tehto
taký
taký ukon.
úkon, ktorý
ktorý by smBfoval
smeroval k ""onče<'uu
ukonceniu alebo
alebo účelom
úcelom klOl'éIlo
ktorého by malo
malo byt' ukončenIe
ukoncenie platnos~
platnosti Zmluvy
Zmluvy a I/ alebo
alebo Dodatku
Dodatku pred uplynutim
uplynutím doby
doby V1azooosb
viazanosti
či skutocne
skutočne dÔjde
Ukončeniu Dodatku
(bez
(bez onladu
ohladu na 10,
to, ci
dôjde k ukonceniu
Dodatku alebo
alebo Zmluvy),
Zmluvy),
Je
~ke
je Učastnik
Úcastník povonny
povinný uhradIť
uhradít Podni!<u
Podniku zmluvnú
zmluvnú pokutu
pokutu vo výške

b)

ĽI2~~~.oo~,~"~,
EUR

1229,00

________________________________________________________________________~1
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)

123)

Zmluvná pokuta
pokuta (resp. v prípade,
prípade, Že
že sa ~a
výška zmluvnej
zmluvnej pokuty
pokuty počas
pocas doby
doby viazanosti
viazanosti od urtitého
urcitého okamIhu
okamihu postupne
postupne znižuje.
znižuje, piati
platí loto
toto ustanovenie
ustanovenie pri!
pre zmluvnú
zmluvnú
Zmluvná
pokutu, v jej výške,
ako je táto
táto stanovená
stanovená pre
obdobie pred Druhou
Druhou castou
doby viazanosti)
viazanosti) predstavu;"
predstavuje rozdiel
rozdiel medzi
medzi be2nou
bežnou maloobchodnou
maloobchodnou (spotrebitelsl<ou)
(spotrebitelskou)
pokutu.
~ke, ako]tl
pri! obdobie
tasťou doby
cenou
jeho spo1rebiterskej
I bode
cenou MT bez zravy
z!'avy z jeho
spotrebitel'skej ceI1y
ceny S
s DPH (uvedenou
(uvedenou v článkU
clánku 1
bode 1.2 v kolónke
kolónke označenej
oznacenej člslom
císlom 9) a Kúpnou
Kúpnou cenou
cenou lj.
tj. kUpnou
kúpnou cenou s DPH,
DPH,
Za
za kton:.
ktorú Podnik
Podnik predal
predal MT Útastnikovi.
Úcastnikovi, (uvedenou
(uvedenou v článku
clánku l1 bode 12
1.2 v kolónke
kolónke označenej
oznacenej čislom
císlom 4). Zmluvné
Zmluvné strany
strany sa dohodil,
dohodli, te
že v pripade,
prípade, ak zmluvná
zmluvná pokuta.
pokuta,
vypočltana
podra
prl!dchádzajúceJ
vety
a
uWldená
v
tomlo
bode
v
kolónke
označenej
číslom
23,
Je
nlUla,
ako
~tnásobok
sumy,
uvedenej
v
článku
2
v
boda
vypocítaná podla predchádzajúcej
uvedená
tomto bode kolónke oznacenej císlom
je nižšia,
šestnásobok
uvedenej v clánku
v bode 2.2
písm. a) alebo
alebo b) tohto
tohto Dodatl<u.
Dodatku, lak
tak Pod",k
Podnik je oprávnený
oprávnený od UtaslllTka
Úcastníka požadovat
zmluvnú pokutu
pokutu vo výške
šestnásobku sumy_
sumy, uvede",,!
uvedenej v čI""'ku
clánku 2 v bode
bode 2.2
pism.
požadovať zmluvnú
~ke ~esrnásobku
písm.
je takúlo
písm. a) alebo
alebo b) a Útastnlk
Úcastník je
takúto zmlu"""
zmluvnú polMu
pokutu povinný
povinný zaplatil,
zaplatit, pričom
pricom v lakom
takom plipade
prípade sa neaplikuje
neaplikuje SUma
suma zmlllVflej
zmluvnej pokuty,
pokuty, uvedená
uvedená v tomto
tomto bode
bode
kolónke oznacenej
císlom 23.
označenej člslom
v kolónke
Právo
Právo na zmluvnú
zmluvnú pokutu
pokutu podra
podla tohto
tohto bodu
bodu vzmkne
vznikne Podnfku
Podniku samotným
samotným poru~lm
porušením povinnosti
povinnosti Útastnika.
Úcastníka, a to
to v oI<amlhu
okamihu poru~la
porušenia povInnosti
povinnosti Útastnikom,
Úcastníkom, pričom
pricom
toto právo
právo nie je podmoenené
podmienené vykonanIm
vykonaním žiadneho
žiadneho ukonu
úkonu zo strany
strany Podnfku
Podniku (napr.
(napr. odsrupooim
odstúpením od Zmluvy
Zmluvy alebo
alebo preruMmím
prerušením či
ci obmedzenim
obmedzením pos)(ytovama
poskytovania SlUŽIeb
Služieb
v prípade
prípade paru!';e",a
porušenia povtflnosb
povinnosti podra
podl'a bodu 2.3 pismena
písmena c) tohto
tohto článku)
clánku).

2_6
2.6

uta"tnik
počas doby
jeho ž;ados~
leho zavinerua
Úcastník sUhlasi
súhlasí s tým.
tým, Že
že ak pocas
doby platnosti
platnosti tohto
tohto Dodatl<u
Dodatku dÓjde
dôjde na zaklade
základe jeho
žiadosti alebo
alebo z d6voOov
dôvodov jeho
zavinenia k dočasnej
docasnej deaktivácii
deaktivácii Jf!mu
jemu
podelenej
val
pridelenej SIM karty
karty a v dôsledku
dôsledku tono
toho k obmedzeniu
obmedzeniu alebo
alebo k pre<Weniu
prerušeniu po$kytovania
poskytovania SIu1ieb
Služieb podra
pod!'a Zmluvy_
Zmluvy, že doba po kloní
ktorú nebucle
nebude z ti'dlto
týchto cl6vodov
dôvodov pouŽi
pOUŽívat
tlelO Služby
Slu1:tly sa mu nezapocíta
ne~počita do
vi""anosti. Hto
skutočnost nezbavuJ"
Útastnlka jeho
jeho powmosU
zaplatiť Podniku
tieto
do doby
doby viazanosti.
Táto skutocnost
nezbavuje Úcastníka
povinnosti zaplatit
Podniku za túlo
túto dobu
dobu cenu Služieb,
Služieb, pokiar
pokía!' mu
mu tálo
táto
povinnosť v zmysle
povinnost
zmysle Zmluvy
Zmluvy vznikne.
vznikne, afli
ani povinností
povinnosti plnil'
plnit svoje
svoje záväzky
záväzky dohodnuté
dohodnuté v plsmemkh
písmenách al
a) a c) bodu
bodu 2.3
2.3 tehto
tohto článku_
clánku.

2.7

Podnik
je povinny
spiníť si všetky
~etky sVOje
pre neho
Podnik je
povinný splnit
svoje povinnosti,
povinnosti, ktOl'é
ktoré pre
neho vypIývajU
vyplývajú zo Zmluvy
Zmluvy a lohto
tohto Dodatku.
Dodatku, najmä
najmä (i) P"ldať
predat Útastnlkovo
Úcastníkovi MT
MT za donodnutu
dohodnutú Kúpnu
Kúpnu cenu
cenu
a prevIesť
Účastnika vlastníck"
~elky podmIenky
previest na Úcastníka
vlastnícke právo
právo k MT a oOovzdať
odovzdat mu ho Za
za predpokladu,
predpokladu, te
že Útastnik
Úcastník Splni
splní všetky
podmienky pot,eooé
potrebné pre vznIk
vznik Jlároku
nároku na kúpu MT
MT
za Kúpnu
poskytovať Účastnikovi
Kúpnu cenu v s.úlade
súlade Ss lymtO
týmto Dodatkom,
Dodatkom; (iO)
(ii) poskytovat
Úcastníkovi Slu2by
Služby podla
podl'a Zmluvy
Zmluvy a tohlO
tohto Dodatku.
Dodatku.

2_6
2.8

V
V pripada.
prípade, ak má ~v okamihU
okamihu uzavierania
uzavierania 101110
tohto Dodalku
Dodatku Útastnlk
Úcastník v súvislosti
súvislosti so
so SIM kartou
kartou ak\lvovanú
aktivovanú službu
službu Náhradný
Náhradný telefón
telefón a teda le
je v platnosti
platnosti Dodatok
Dodatok
k Zmluve
Zmluve o poskytovani
poskytovaní ve<&Jn'ich
verejných slutieb
služieb O
o aknvácii
aktivácii služby
služby Nahradny
Náhradný telefOn
telefón (alebo
(alebo Dodatok
Dodatok k ZmI""",
Zmluve O
o plipojenl
pripojení O
o aktiváci
aktivácii slUŽby
služby Náhradný
Náhradný telefón).
telefón), v zahlavl
záhlaví
ktorého
je uvedené
čislo ilko
.... á platnosť
ktorého je
uvedené to isté
ísté telefoone
telefónne císlo
ako v záhlavi
záhlaví tohto
tohto Dodatl<u,
Dodatku, (dalej
(dalej len "Dodatok
"Dodatok o Nr),
Nr), uzaV1lltim
uzavretím 10010
tohto Dodalku
Dodatku za
zaniká
platnost Dodatku
Dodatku o NT
NT
(a dochádza
dochádza k okamŽIlej
slutb~. Náhradný
okamžitej deaktivácii
deaktivácii služby
Náhradný telefón
telefón aktIvovanej
aktivovanej a užjvanej
užívanej na
na zaklade
základe Dodatku
Dodatku o NT
NT zo SIM karty).
karty). V
V pripade
prípade zar.ilcu
zániku Dodatku
Dodatku o NT
NT podra
podla
požIadať o novú
predchádzajÚcej
predchádzajúcej vety.
vety, m6!e
môže (ale
(ale nem,,"l)
nemusí) Utastnik
Úcastník v SÚV1s1osb
súvislosti sO
so SIM kartou pOŽiadat
novú alcllvácou
aktiváciu slUŽby
služby Náhradný
Náhradný telefón.
telefón, pričom
prícom v takom
takom pripade
prípade je poVInný
povinný

Císlo o.iČ<lstnika:
úcastníka: 0004538294
0004538294
Cislo
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uza\ll"et
2mlu~ o
V prlpooe
uzavriet novy
nový Dodatok
Dodatok kk Zmluve
o poskytovani
poskytovani VetejnYch
verejných služieb
služieb oo aktivá,,"
aktivácii služby
služby N;ihradný
Náhradný teletón.
telefón. V
pripade ZiÍnlku
zániku Dodalku
Dodatku oo NT
NT podla
podla Prvel
prvej vety
vety lohto
tohto bodu
bodu
bode
bude mat
mat tálo
táto skutočnosl
skutocnost vv závislosti
závislosti od
od okolnosti
okolností uvedených
uvedených vv JedJlOllivVch
jednotlivých plsmenách
písmenách lohto
tohto bodu
bodu za
za n~sledok
následok vznik
vznik ni<lktorého
niektorého zz pr;ivnydl
právnych Slavov
stavov uve<Jených
uvedených
v nasledovnyu.
plsmenach tohto
lohto bodu
nasledovných písmenách
bodu:
a)
.... e. te
a) Ak
Ak sa
sa nejedná
nejedná O
o pripad
prípad podla
podl'a pI.mena
písmena d)
d) alebo
alebo ej
e) tohto
tohto bodu
bodu aa ÚČilSlnlk
Úcastník u.t
už na
na základe
základe Dodatku
Dodatku O
o NT
NT zakúpil
zakúpil koncové
koncové lelekomunikačrnl
telekomunikacné zanade
zariadenie,
je pov",ný
povinný
uhrad,ľ v
uhradit
v súv,sIosti
súvíslosti $o
so zánikom
záníkom Dodatku
Dodatku o
o NT
NT SUmu
sumu vO
vo vý!;J<e
výške zoslávaJucich
zostávajúcich neuhradanych
neuhradených mesablých
mesacných popIalkov
poplatkov za
za službu
službu Náhradný
Náhradný lelefón
telefón (\II'31an
(vrátane.. DPH)
DPH)
do
do konca
konca pôvodne
pôvodne vv Dodall<u
Dodatku o
o NT
NT dohodnutej
dohodnutej doby
doby viazaflOsh
viazanosti (lj
(tj.. sumu
sumu rovnajUcej
rovnajúcej sa
sa sútonu
súcinu vy!ky
výšky mesatného
mesacného poplalku
poplatku za
za SIU1bU
službu Nahradny
Náhradný telefón
telefón aa počtu
poctu
mesačnydl poplalkov,
... aml Dodatku
mesacných
poplatkov, ktore
ktoré mal v súlade
súlade s USlano""
ustanoveniami
Dodatku O
o NT
NT uhrad
uhraditil do konca
konca doby ",azanos~
viazanosti podla
podl'a Dodatku
Dodatku O
o NT.
NT, a>4ak
avšak ktoré
ktoré vv dOsledku
dôsledku zániku
zániku
Dodatku
Dodatku o NT doSial
dosial' neuhradil).
neuhradil).
b) Ak sa
UČilstník pred
sa nejedná
nejedná O
o prlpad
prípad podla
podl'a pismena
písmena d) alebo
alebo e) tohto
tohto bodu
bodu a Úcastník
pred z/mIkom
zánikom Dodatku
Dodatku o NT nez8kúpd
nezakúpil na základe
základe Dodatku
Dodatku o NT
NT koncov';
koncové
telekomunlka<';n,;
suČilsne poliadal
suvrslos~ 50
Dodatok
telekomunikacné zariadenie
zariadenie a
a súcasne
požiadal o
o novU
novú aktivádu
aktíváciu služby
služby Náhradny
Náhradný letefOn
telefón v
v súvislosti
so SIM
SIM hrtou
kartou a
a podpisai
podpisal prlslutný
príslušný novy
nový Dodatok
kk ZrnlU'nI
_ejných slutieb
Zmluve O
o poskytovani
poskytovaní verejných
služieb O
o al<tidd'
aktivácii slulby
služby Náhradny
Náhradný telefón.
telefón, vv ktorého
ktorého zahlavl
záhlaví j&
je uvedené
uvedené telefónne
telefónne tislo
císlo SIM
SIM karty,
karty, alebo
alebo po.liadal
požiadal oo aktiváciu
aktiváciu
súčasťou je
takého
takého uČilstnlckaho
úcastnickeho programu.
programu, ktorého
ktorého súcastou
je služba
služba Náhradny
Náhradný telefón,
telefón, a
a tenlo
tento úČilstnlcky
úcastnícky program
program mu
mu boJde
bude "Í
aj skutočne
skutocne na
na SIM
SIM karte
karte aktIVovaný.
aktivovaný,
právo na zfavu
mes8Čl"lYd> poplatkov.
vznikne
vznikne mu zaoikom
zánikom Dodatku
Dodatku o NT
NT právo
zl'avu Z
z ceny
ceny SlUžieb
Služieb VO
vo vý!;J<e
výške rovnajucaj
rovnajúcej s.a
sa Vi"l'ke
výške mesacných
poplatkov, kloré
ktoré mu boli vyUttované
vyúctované a kwe
ktoré uhradil
uhradil
vv s(MsIosu
a~tNéaou a
pnčom ÚČilslnikovi
súvislosti s
s aktiváciou
a u2ivanim
uživaním služby
služby Náhradny
Náhradný telefón
telefón na
na zi\klade
základe Dodalku
Dodatku O
o NT.
NT, pricom
Úcastníkovi nevznikne
nevznikne povrnr>Osť
povinnost uhrador
uhradit zoslávajuce
zostávajúce
ne\I)'ÚČ!ované
mesačné
poplatky
za
službu
Náhradný
telefón.
ktoré
bol
na
základe
Dodalilu
o
NT
POVInný
uhrad'l'
do
konca
p6vocIne
v
Dodatku
nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradit do konca pôvodne v Dodatku
O
dohodnutej doby
o NT dohodnutej
doby viazanosti
viazanosti (zállikom
(zánikom Dodatku
Dodatku o NT
NT zaniká
zaniká t'ež
tiež právo
právo na kúpu koncového
koncového telelo:.omunikaWho
telekomunikacného zariadenia
zariadenia la
za cenu so zfa'lOU,
zl'avou, ktoré mu
vyplývalo
vyplývalo zJeho
z jeho ustanoveni),
ustanovení).
cl
podľa pismena
c) Ak sa nejedná
nejedná o prlpad
prípad podl'a
písmena d) alebo
alebo e) lohlO
tohto bodu a Út3slnik
Úcastník pred zánikom
zánikom Dodatku
Dodatku O
o NT
NT nezakupi!
nezakúpil na základe
základe Dodatku
Dodatku o NT
NT koncové
koncové
silČa~ nepož'adal
telekomunikatné
telekomunikacné zariadem
zariadenie.. aa súcasne
nepožiadal O
o novU
novú ak~vadu
aktiváciu služby
služby Náhradný
Náhradný telefón
telefón v
v súvislosti
súvislostí $o
so SIM
SIM kartou
kartou aa nepOdplsal
nepodpisal nový
nový Dodalol<
Dodatok kk Zmluve
Zmluve
o
po&kl'lovanl
verajnych
slu2,eb
o
aktivácii
služby
Náhradný
telefón,
v
klorétlo
záhlavi
ja
uved
.....
é
telefónne
číslo
SIM
klllly.
Utastnlkovi
zámkom
o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavi je uvedené telefónne císlo SIM karty, Úcastníkovi zánikom platnosb
platnosti
p<évo
na
zfo\IU.
ako
v
pripade
podra
písmena
b)
lohto
bodu
an,
mu
nevzmkne
povinnost"
uhradIl'
zoshlvajuce
nevyličtované
mesačné
Dodalilu
o
NT
nevznikne
Dodatku o NT nevznikne právo na zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnost uhradit zostávajúce nevyúctované mesacné
poplatky za
poplatky
za službu
službu Náhradn)ltelefón,
Náhradný telefón, kWé
ktoré bol
bol na
na základe
základe Dodatku
Dodatku oo NT
NT pov",ny
povinný uhradIl
uhradit do
do konca
konca pôvodne
pôvodne v
v Dodatku
Dodatku o
o NT
NT dohodnutej
dohodnutej doby
doby ";azanosto
viazanosti
jeho ustano~nl).
(zámkom
(zánikom Dodalku
Dodatku O
o NT
NT zanikli
zaniká Ile!
tiež právo
právo na
na klipu
kúpu koncového
koncového telekomunikačného
telekomunikacného zanadenia
zariadenia la
za cenu
cenu SO
so zfavou,
zl'avou, ktoré
ktoré mu
mu vyplývalo
vyplývalo Zz jeho
ustanovení).
d) Ak
Ak v okamIhu
SÚČilSlOU]l!
okamihu uza\ll'l!~a
uzavretia Dodatku
Dodatku Je
je na SIM karte akbvov&ný
aktivovaný taky
taký ilČaSlnicky
úcastnicky program,
program, klorého
ktorého súcastou
je služba
služba Náhradný
Náhradný telefón
telefón a ÚČilstník
Úcastnik poŽIadal
požiadal
ta~ého litaSlnlckeho
O
o aktiv~du
aktiváciu takého
úcastnickeho programu.
programu, ktorého
ktorého súčasťou
súcastou Je
je služba
služba Náhradny
Náhradný telefón,
telefón, a tento
tento ilČastnlcl<y
úcastnícky program
program mu
mu bude
bude aj &kutočne
skutocne na
na SIM kart
karte..
akt,vovaný,
aktivovaný, ÚČilstnlkovi
Úcastnikovi zánikom
zánikom plalnosti
platnosti Dodalku
Dodatku o NT ne\/Znlkne
nevznikne právo
právo na zfallU.
zlavu, ako v pripad"
prípade podla
podl'a plsmena
pismena b) tohto
tohto bodu.
bodu, ani mu
mu nevznIkne
nevznikne povinnosr
povinnost
uhradt
nevyliČ!ované mesačné
uhradit zostAvlljuce
zostávajúce nevyúctované
mesacné poplatky
poplatky za
za službu
službu Náhradny
Náhradný lelefón.
telefón, ktoré
ktoré bol
bol na
na základe
základe Dodatku
Dodatku oo NT
NT povinny
povinný uhradiť
uhradit do
do konca
konca póIIoclne
pôvodne
viazanos~.
v Dodatku
Dodatku o
o NT dohodnutej
dohodnutej doby
doby viazanosti.
a)
Ak vv okamihu
je na
e) Ak
okamihu uza\ll'e~a
uzavretia Dodalilu
Dodatku je
na SIM
SIM karle
karte akbWlvaný
aktivovaný taky
taký uČilSlnJcky
úcastnícky program.
program, ktorého
ktorého sutastou
súcastou ie
je slUŽba
služba Náhradny
Náhradný lelef6n
telefón aa ÚČilstnik
Úcastník po2iadal
požiadal
o
takého úcastníckeho
ilČastnícki!ho programu.
súČilst'ou nle
skuločne na
o ak1iYáciu
aktiváciu takého
programu, ktorého
ktorého súcastou
nie ]l!
je služba
služba Néhradnj'
Náhradný lelefón.
telefón, a
a lenlo
tento uČilstnicky
úcastnícky program
program mu
mu bode
bude aj
aj skutocne
na SIM
SIM karte
karte
zán,kom Dodalku
akbvovaný
aktivovaný a
a Úč<lstnik
Úcastník pred
pred zánikom
Dodatku o
o NT
NT nezakúpil
nezakúpil na
na základe
základe Dodatku
Dodatku O
o NT
NT koncové
koncové leIel<omunlkablé
telekomunikacné zariaden'e.
zariadenie, ÚČilstnlkovi
Úcastníkovi dlnlkom
zánikom platnosti
platností
zfa\IU. ako
101110 bodu,
mesačné
Dodatku
Dodatku oo NT
NT nevznIkne
nevznikne právo
právo na
na zl'avu,
ako vv prIpade
pripade podla
podla pismena
písmena b)
b) tohto
bodu, ani
ani mu
mu nevznikne
nevznikne povinnost'
povinnost uhradif
uhradit zostlovaJúce
zostávajúce nevyúčtovaná
nevyúctované mesacné
~atky
Náhradny lelefOn.
...nný uhrad,t
poplatky za
za slu.tbu
službu Náhradný
telefón, kloré
ktoré bol
bol na
na základe
základe Dodatku
Dodatku o
o NT
NT po
povinný
uhradit do
do konca
konca pôvodne
pôvodne v
v Dodatku
Dodatku o
o NT
NT dohodnutej
dohodnutej doby
doby viazanOSl'.
viazanosti.
2_9
2.9

V prípade
poruleni3 niel<lorej
Účastníka ll'o'OOonej
článku odliänej
V
prípade porušenia
niektorej z
z povinnosti
povinností Úcastnika
uvedenej v
v boda
bode 2.3
2.3 alebo
alebo 2.4
2.4 tohto
tohto clánku
odlišnej OO
od povinnosti
povinností uvedenych
uvedených v
v pismenách
písmenách a)
a) aa b)
b) bodu
bodu 25
2.5
lohto článku
ale ...
eian ne<:Iodr.!:an
zévAzku IJvedenéllo
bode 2.2lohto
tohto
clánku (najma
(najmä ale
nielen
nedodržanie... záväzku
uvedeného v
v bode
2.2 tohto článku,
clánku, zneuŽIne
zneužitie Slufieb,
Služieb, poruSeflle
porušenie po",,~nosli
povinnosti podla
podl'a bodu
bodu 2.3
2.3 pismena
písmena c)
c) tohlo
tohto
čllinlm) počas
... nnY Uhradlr
clánku)
pocas doby voazonosb
viazanosti alebo
alebo v oIxIobí
období medZI
medzi okam,hom
okamihom Ula\fr'etla
uzavretia Dodatku
Dodatku a za6atkom
zaciatkom plynuUa
plynutia doby
doby VIazanosti.
viazanosti, Je
je Otastník
Úcastník po
povinný
uhradit Podnil<u
Podniku
\I(l výtke
sil vylk
zmluvnej pokuty
tohto člänku
zmluvnú pokutu
pokutu vo
zmluvnú
výške rovnajúceJ
rovnajúcej sa
výške.. zmluvnej
pokuty podla
podla bodu
bodu 2,5
2.5 tohto
clánku.

2_10
Refer enčné tislo
pre bllzkeho'
2.10 Referencné
cislo - Pau,",,1
Paušál pre
blízkeho:

LI·"cc"cc"
"CC
"· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _-.JI'"
1"+++++"
Ak je
je vv kolónka
••• ,,0, nevztahujú
nevzťahuju sa
Ak
kolónke na"""SlO
namiesto Referenčného
Referencného tisla
císla -- PauU!
Paušál pte
pre bIIzki!ho
blízkeho uvedaný
uvedený symbol·
symbol "+++++",
sa na
na Účastnika
Úcastníka .!Iadne
žiadne ustanovenIa
ustanovenia Dodalku
Dodatku am
ani leho
jeho
124)

prlloh
príloh ty\<aJuce
týkajúce sa PauMIu
Paušálu pre blizki!ho
blízkeho.
2.11
ÚČilstnlk Je
2.11 Strany
Strany Sa
sa dohodh.
dohodli, že
že Úcastník
je oprávnený
oprávnený za
za podm'enok
podmienok Wedených"
uvedených v tomlO
tomto bode
bode a~tlVo~ať
aktivovat SI
si jIOČiIs
pocas doby
doby vrazanosl,
viazanosti službu
službu Prestávka.
Prestávka, klor~
ktorá spočlva
spociva vv tom
tom,_
2e ÚČilstnlk
počas ktorej
ktorej je
jtI služba
~fba Prestávka
Prestllvka na
(ďale) vv tomlO
j& po
...nny pln't
že
Úcastník počas
pocas doby.
doby, pocas
na SIM
SIM karte
karte akU\IOvan'.
aktivovaná, (dalej
tomto bode
bode tie.!·Doba
tiež "Doba poskytovania·)
poskytovania") n'e
nie je
povinný
plnit sVOju
svoju
povinnosť
mar
na
SIM
karte
aktivovaný
laký
ubistnfcky
program
(resp.
taq.
variant
účaSlníck"ho
programu)
alabo
takú
komIHnádu
v
bod
..
2,2
pismene
b)
povinnost mat na SIM karte aktivovaný taký úcastnícky program (resp. taký variant úcastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 pismene b)
uvedených služieb
služieb (rasp.
ptoduktov). že
nadôjde kk porut.eniu
ÚČilstníka uvedeného
pričom sa
uvedených
(resp. Inych
iných produktov),
že nedôjde
porušeniu zliväzku
záväzku Úcastníka
uvedeného v
v bode
bode 2_2
2.2 tohlO
tohto článku,
clánku, pricom
sa sloČilsna
súcasne o
o Dobu
Dobu poskytovania
poskytovania
...... ch Dodatku.
Akt,váciou služby
predU,
prediži doba
doba vraz.anosb
viazanosti dohodnutá
dohodnutá v
v us!anoye
ustanoveniach
Dodatku. Aktiváciou
služby Prestiovka
Prestávka nie
nie su
sú <Io1l<nulé
dotknuté OSlaIné
ostatné povinnostI
povinnosti Útastnlka
Úcastnika podla
podl'a tohto
tohto Dodatku
Dodatku ano
ani
podla
Iných
ustanoveni
Zmluvy
alebo
iných
zmlúv
stanovuJÚC'ch
préva
a
po""'nosti
medzi
Účastnikom
a
Podnikom.
Doba
poskytovania
móle
bl'"ľ
ma'lffiilne
podla iných ustanovení Zmluvy alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Úcastníkom a Podnikom. Doba poskytovania môže byt maximálne 6
6
cetých zúctovacích
z.:.č!ovaclch oIxIobl
ÚČilstnfk si
mMe aktv""'ať
na oeIé
zúčtovacie oIxtobie
\/Iac celých
zúčlovacích obdobI.
celých
období a
a Úcastník
si JU
ju môže
aktivovat len
len na
celé zúctovacie
obdobie resp.
resp. viac
celých zúctovacích
období. Službto
Službu Prestlovka
Prestávka m61e
môže ÚČilslnlk
Úcastnik
vyu!lval
zÚČ!ovacfch oIxtobl.
využívat aj
aj viac
viac král
krát počas
pocas doby
doby viazanosti,
viazanosti, a>4ak
avšak sUtat
súcet Dôb
Dôb poskytovania
poskytovania nesmie
nesmie prekročit
prekrocit Sesľ
šest cetých
celých zúctovacích
období. Počas
Pocas Doby
Doby poskytovania
poskytovania mOže
môže byt'
byt'
na SIM karte akbvovany
aktivovaný akýkolVek
akýkol'vek aktuálne
aktuálne ponúkaný
ponúkaný úČilstnlcky
úcastnícky program.
program, ktorého
ktorého podmienky
podmienky Uflvan'a
užívania su
sú v pripad"
prípade SIM
SIM karty splnené.
splnené. Službu
Službu Pres!ávl<a
Prestávka jtI
je mo1né
možné
akuvovaľ
aktivovat ~n
len v pripada
pripade, • .te
že na SIM karte bude
bude aktivovaný
aktivovaný ",ektory
niektorý z litastnid<.Yd>
úcastníckych programov
programov Ideálnych
Ideálnych pauUlov
paušálov Sova.
Sova, DaIIín,
Delfín, Kengura
Kengura II
a Pante'
Panter alebo
alebo niaktary
niektorý
NekOl"leČné votama
Večer a Víkend,
Vikend, Nekonecné
Nekonečné volanoa
z ilČaslníckych
úcastníckych programov
programov Nekonecné
volania vv Orangei
Orangei - Vecer
volania vOrang";
v Orangei -_ Nonstop
Nonstop (ďalej
(dalej v lomlO
tomto bode
bode ue.t
tíež ako "Vybrané
"Vybrané
možno
na
SIM
kafte
aktivoval'
len
za
podm'enky.
že
ot
uplynulI
viac
ako
In
celé
zúčlovacle
obdoboa
od
uza\ll'eua
Dodalku
programy'")_
Službu
Prestlovka
programy"). Službu Prestávka možno na SIM karte aktivovat len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúctovacie obdobia od uzavretia Dodatku aa na
na StM
SIM
karte
je mirumálne
celé zúctovacie
zúčtovacie obdobia
nieklOf)Í zz Vybraných
V\'t)raných programov
karte je
minimálne tn
tri celé
obdobia bez
bez preruSenia
prerušenía aklÍ'lovaný
aktivovaný niektorý
programov (Podnik
(Podnik JO!
je oprávnený
oprávnený -- nie...tak
nie však povrnny
povinný -- akt,vovať
aktivovat
slu.tboJ
Prestávka
aj
v
pripadOl.
fe
nie
j&
niektorá
z
podmienok
uvedených
v
teJlo
vele
splnená).
V
prípade.
fe
bude
ku
dflu
deaktivltcle
služby
Prestávka
na
SIM
karte
službu Prestávka
prípade, že nie je niektorá
podmienok uvedených
tejto vete splnená).
pripade, že bude
dnu deaktivácie služby Prestávka
program I"flSp
\ohto clánku,
článku. Podnik
Podnl~ je
jtI oprávnený
aktivovaný
aktivovaný uČilstnlcky
úcastnícky program
resp. kombinlicia
kombinácia slu.t>eb,
služieb, kloré
ktoré Sú
sú v rozpore
rozpore s ustanoven;m
ustanovením bodu
bodu 2.2 tohto
oprávnený aktivoval
aktivovat na SIM kartu ten
uČilsmicky
kombináciu služieb.
bola na
pred akbváciou
Aktiv3cia aj
úcastnícky program
program resp.
resp. tu
tú kombínácíu
služieb, klara
ktorá bola
na SIM
SIM karte
karte akhovaná
aktivovaná Y
v poslednom
poslednom okamihu
okamihu pred
aktiváciou služby
služby Prestávka
Prestávka. Aktivácia
aj deaktivada
deaktivácia
služby
pr..oohne kk prvému
prvému dllu
zÚČ!ovaCleho obdobia
doručenl.tiadostl
služby Prestávka
Prestávka prebehne
dnu zúctovacieho
obdobía nasledujuceho
nasledujúceho po
po dorucení
žíadosti O
o aktiváciu
aktiváciu 1"fl5p
resp. deakhváciu
deaktiváciu služby
služby Prestlovka.
Prestávka. V
V prípade.
prípade, že
že sa
sa
ÚČilstnik vopred
vopred dohodnú
dohodnú na presnej
Podnik a Úcastník
Podnik
presnej dlžke
dížke Doby
Doby poskytovama.
poskytovania, služba
služba Prestávka
Prestávka sa deaktlllUJO!
deaktivuje ku dIIu
dnu, v klOr)Í
ktorý uplynie
uplynie Doba
Doba poskytovooia.
poskytovania. Podnik
Podnik
deak~""le
~ež ked
počas doby
deaktivuje službu
službu Pfestávka
Prestávka tiež
ked uplynie
uplynie !ieste
šieste celé 2ÚČ\ovacoe
zúctovacie obdobie
obdobie vyuflvania
využívania tejto
tejto služby
služby pocas
doby ";azanosli.
víazanosti.
2_ t2 Referencné
Referenčné elsloDarčekové Pnma
2.12
císlo - Darceková
Prima karta
karta s
s ben<lf,lom
benefitom Neobmedz.,.,é
Neobmedzené volama
volania s
s blízkym
blízkym

ĽI+++++
".::...::"""-------------,---,---,-----I

c:-:-----:----:---:-__-,-------,----"I '"
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Ak je v kolónke
kolónke uvedeny
uvedený symbol
symbol "H+H·.
"+++++", nevzťahuju
nevztahujú sa na
na Účastnika
Úcastnika .tladne
žiadne ustanO\lef'lla
ustanovenia Dodatku
Dodatku ani jeho
jeho priloh
príloh ty!<aj!ke
týkajúce 58
sa Darče~ovej
Darcekovej Pnma
Prima karty a benefitom
benefitom
Neobmedlené
... a s b!lzkym,
Neobmedzené vola
volania
blízkym.

2. t3 Referencné
Refe,eroč:f1é tislo
2.13
císlo - TWIn
Twin ponuka
ponuka mobdn~
mobilného telef6nu
telefónu a tabletu
tabletu za
za zvyhodnenú
zvýhodnenú cenu
cenu od t1 €€ s
s DPH
DPH:

LI"__.. "'- "___________________________ I~'
I +++++

za

oo

čísloAk je v kolónke
kolónke ·Refetenčné
"Referencné císlo
- Twin
Twin ponuka
ponuka mobilného
mobilného lelefónu
telefónu a tabietu
tabletu za zvýh.odnenil
zvýhodnenú cenu od t1 € S
s DPH·
DPH" uvedané
uvedené kfúčové
kl'úcové slovo ·Twin
"Twin 03012014·.
03012014",
ÚČilstnik
Úcastník má narok
nárok na osobitnú
osobitnú ponuku
ponuku Podniku.
Podniku, spočivajúcu
spocívajúcu v poskytnutí
poskytnutí ~lIx1není
zvýhodnení, vypIýIIajúoch
vyplývajúcích zo sl<utotnosti
skutocnosti, • .ta
že Účastnik
Úcastnik aa Podn,k
Podnik uzatvorih
uzatvorili súčasne
súcasne
kombináciu
je o. i. kúpa
kombináciu tohto
tohto Dodatku
Dodatku a iného
iného dodatku
dodatku (predmetom
(predmetom ktorého
ktorého je
kúpa lovaru
tovaru za cenu
cenu so zfavou.
zlavou, podmIenena
podmienená dOOrfanlm
dodržaním doby
doby ";azanost,
viazanosti v lomlO
tomto dodatku
dodatku
POOni~u. pozoslávajUcu
dohodnutej).
dohodnutej), kloré
ktoré Ivona
tvoria ponuku
ponuku Podniku,
pozostávajúcu lz molnostl
možnosti kuP)'
kúpy mobiInétlo
mobilného lelefónu
telefónu a tabletu
tabletu za zv»+lodnenú
zvýhodnenú cenu od 1 €€ S
s DPH v pripade
prípade uzatvorenIa
uzatvorenia
kombinácie Dodatku
Dodatku a iného
dodatku.
~ho dOOatku.
kombinacie
Č1s1o -- TWIn
AkJe
Ak
je v
v kolónke
kolónke ·Referenčné
"Referencné císlo
Twin ponu~a
ponuka mobilného
mobilného lelef6nu
telefónu 8a tabielU
tabletu za
za zvýh.odnenú
zvýhodnenú cenu
cenu od
od 11 €€ Ss DPH·
DPH" uvedený
uvedený namieslo
namiesto Iďút.ového
k/'úcového slova
slova "Twon
"Twin
030t2014·
symbol ·"+++++",
H . . . . •• nell"Z1ahujú
Úč"smika .tiadne
jeho pr(1oh
03012014" symbol
nevztahujú sa
sa na
na Úcastníka
žiadne ustano"",,'a
ustanovenia Dodatku
Dodatku ani
ani jeho
príloh tykaj~
týkajúce Sa
sa "TWIn
"Twin ponuky
ponuky mobllnl!ho
mobilného telefónu
telefónu aa tablelu
tabletu
Za
za zv)rhodnenu
zvýhodnenú cenu od 1 f"
€".

3.
3.1t
3_2
3.2

Čl.
úpnej ceny
CI. 3. Splátky
Splátky Zvyinej
Zvyšnej hsl
castíi K
Kúpnej
ceny
Tento Wnok
sa na
ÚČflslnlka VZlahuje
o •••• •
Tento
clánok 3
3 sa
na Úcastníka
vztahuje len
len y
v prlpade.
prípade, ak
ak Su
sú kol6nlcy
kolónky 5
5 až
až 68 v
v čl
cl. 1,2
1.2 lohlO
tohto Dodatku
Dodatku vyplnené
vyplnené inak
inak ako
ako symbolam
symbolom ""+++++"
SVany
ÚČilstnik Je
zapla~1' Z"%nil
Čilsl' Kilpnej
Strany sa
sa dohcdh.
dohodli, fe
že Úcastník
je povInny
povinný riadne
riadne a "tas
vcas zaplatit
Zvyšnú cast
Kúpnej ceny
ceny v mesačných
mesacných splátkach
splátkach v zmysle
zmysle ustanovení
ustanovení lohlO
tohto Dodatku.
Dodatku. Zvyiínol
Zvyšná Čilsľ
cast
Kúpnej
do poctu
počlu splátok
splálok uvedených
1.21ohto
jednollivfch splátok
Kúpnej ceny]l!
ceny je rozdelená
rozdelená do
uvedených v kolónke
kolónke 7 v 1:1_
cl. 1.2
tohto Dodalku.
Dodatku, potom
pricom vyška
výška jednotlivých
splátok je uvedena
uvedená v kolónke
kolónke 8 v 1:1.
cl. 1.2
1.2 tohl0
tohto
boJde
úČ!oval'
jednotlivé
mesačné
splát!<y
Út3stnlkovr
vo
faklurach
Za
SIu.tby.
kloré
vystavuje
po
skontani
každého
celéhQ
zÚČ1ovaCIeho
olxl0bi3,
Dodatku.
Podnik
Dodatku. Podnik bude úctovat jednotlivé mesacné splátky Úcastníkovi
faktúrach za Služby, ktoré vystavuje
skoncení každého celého zúctovacieho obdobía,

Strana
Císlo účaSIníka.
úcastníka: 0004538294
0004538294
Číslo
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A1384220
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pnčom
pricom prvú
prvú splátku
splátku PodnIk
Podnik V)'Ill:tuje
vyúctuje vo
vo fa~ture
faktúre za
za SILdby
Služby za
za pNe
prvé celé
celé zúčlova.:ie
zúctovacie obdobie
obdobie po
po nadobudnuti
nadobudnutí ÚČlnnosb
úcinnosti Dodatku.
Dodatku. Učastnik
Úcastník Je
je povIllIlY
povinný platIt
platit JednotlIvo!
jednotlivé
splátky
splátky vv lel>ote
lehote splatnosb.
splatnosti, ~torá
ktorá iIl
je zväti;a
zväcša tototn';
totožná so
so splatnosťou
splatnostou ceny
ceny Slulieb.
Služieb. Strany
Strany sa
sa dohodli.
dohodli, le
že nezaplatenie
nezaplatenie ~torejkol\tel<
ktorejkol'vek splátky
splátky ZvyMlej
Zvyšnej častI
casti Kúpnej
Kúpnej ceny
ceny
Učastnl~om
riadne
a
VčaS
sa
považuje
za
podstatne
poru!eme
2mkJVn)ich
podm
Ienok
S
právom
Podn
iku
o.
i.
pre""iif
alebo
obmedziť
poskytovanie
Služieb.
Úcastníkom riadne a vcas sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s právom Podniku o. i. prerušit alebo obmedzit poskytovanie Služieb.

3.3
3.3

započitať zapl~tené
PodnIk
Podnik má
má prilllO
právo zapocítat
zaplatené zálohy,
zálohy, trvalé
trvalé n\be2pekV.
zábezpeky, zábezpel<y
zábezpeky na
na cenu
cenu Za
za poskytnuté
poskytnuté Slulby.
Služby, preddovky
preddavky no
na po!lodované
požadované Služby
Služby alebo
alebo preplatky
preplatky
Učastnika
Úcastníka bez
bez ďal;:Jeho
dalšieho prévneho
právneho úkonu
úkonu protI
proti ~tky,n
všetkým nezaptateny,n
nezaplateným pohradávl<am
pohladávkam Podniku
Podniku vrátane
vrátane t)ich.
tých, ktoré
ktoré e!te
ešte nie
nie su
sú splatne
splatné alebo
alebo ktoré
ktoré SU
sú uŽ
už premlčané
premlcané,
a
to
momentom,
kedy
sa
pohladávky
vn\JOIl1ne
Slfeth.
Podni<
má
prállO
v!letky
na
Jeho
Učet
Účastnikom
poskytnuté
úhrady
alebo
ldi
ZVYWk
a
pripadne
a to momentom, kedy sa pohl'adávky vzájomne stretli. Podnik má právo všetky na jeho úcet Úcastníkom poskytnuté úhrady alebo ich zvyšok a prípadné preplatky
preplatky
na
zúčlovať VŽdy
na nich
nich zúctovat
vždy najsk6r
najskôr na
na fIaJstar!lu
najstaršiu lakturu,
faktúru, aa to
to vv tomto
tomto poradi
poradí:
aj
Na
cenu
SlUŽIeb
poskytnutých
v
predch~zaiúClch
zúl:tovacJch
obdobiach,
s
uhradou
ktorých
Je
ÚčastnJk
v
omdkani.
na
cenu
zmluvnych
pokut
a
sankblých
a)
cenu Služieb poskytnutých
predchádzajúcich zúctovacích obdobiach,
úhradou ktorých je Úcastník v omeškaní, na cenu zmluvných pokút a sankcných
poplatkov
ky (sankbly
poplatkov Spojen)ich
spojených s dorurenlm
dorucením upomien
upomienky
(sankcný poplatok
poplatok za OOttJčenie
dorucenie upomIenky
upomienky má
má charakter
charakter zmlullnej
zmluvnej pokuty.
pokuty, na
na čom
com sa
sa zmluvné
zmluvné stranv
strany dohodh,
dohodli,
pritom
pricom tej
jej II'f!ka
výška Je
je stanovená
stanovená Podnikom.
Podnikom, ss čim
cím ÚčastnJk
Úcastník so.lhlaslj;
súhlasí);
bj
Na
úhradu
úrokov
Z
omdkama.
ako
8J
na
úhradu
t.kody
vzniknutej
poru~enlm
niektorej
z
povInnosti
ÚčastnIka
vypIývaiúcej
20
ZMluvy
alebo
platn)ich
b) Na úhradu úrokov z omeškania, ako aj na úhradu škody vzniknutej porušen im niektorej z povinností Úcastníka vyplývajúcej zo Zmluvy alebo platných prlIlIn)'1:h
právnych
predpiSOV;
predpisov;
t)
c) Na cenu Inyen
Iných sJLdIeb,
služieb, na
na uhradu
úhradu ktorej
ktorej 'o'ZIl<klo
vzniklo Podnii<u
Podniku VOO
voci Účastnikovi
Úcastníkovi prlivo
právo (a
(a to
to "I
aj vv prlpade.
prípade, ak splatnost'
splatnost lnýdl
Iných služieb
služieb Je
je staoovená
stanovená na
na ten
ten istý
istý IiefI
den MO
ako
splatnosť
splatnost ceny
ceny Služieb.
Služieb, na úhradu
úhradu ktomj
ktorej Doh
boli ""rady
úhrady poslcytnute
poskytnuté Účastnikom
Úcastníkom urtené).
urcené);
d) Na cenu Služieb.
Služieb, na úhradu
úhradu ktor;idl
ktorých bol;
boli určené;
urcené;
a)
e) Voo
Voci ostatny,n
ostatným pohI"adllvkam
pohladávkam spoločnost.
spolocnosti S
s výnimkou
výnimkou pohradávok
pohladávok uvedených
uvedených vv písmene
písmene 1);
f);

Na
Na cenu spIlItok
splátok Zvy!nej
Zvyšnej č/nb
castí Kúpnej
Kúpnej ceny, 8a to aj
aj vtedy.
vtedy, ak splatnosl'
splatnost spIlItky
splátky je sta""""ná
stanovená nlltOlO
na ten Isty
istý dell
den ako splatnost
splatnost ceny
ceny Služieb
Služieb alebo Inýdl
Iných ,,",ufieb.
služieb.
Podník
jeho úfet
Podnik je
je oprll\ffienV
oprávnený Účastnikom
Úcastníkom na
na jeho
úcet posky!nu\é
poskytnuté úhrady
úhrady alebo
alebo ich
ich ZVY$OI<
zvyšok II
a pripadné
prípadné Pfeplatky
preplatky na
na nich zlil:!ovať
zúctovat na
na cenu
cenu splátok
splátok vždy
vždy vv posI&dnom
poslednom
ismenách a) až e).
rade.
rade, at
až po zúl:!ovani
zúctovani uhrad
úhrad na cenu poIo.ž.ek
položiek u~ných
uvedených v ppísmenách
ej.
.. Je
Vztlradom
Vzhladom k tomu.
tomu, Že
že poradIe
poradie zúl:!ovanla
zúctovania úhrad
úhrad $I
si zmluvné
zmluvné strany
strany dohodil
dohodli tymto
týmto Dodatkom,
Dodatkom, tuto
túto dohodu
dohodu nnie
je motné
možné menIl'
menit jednostranny,n
jednostranným prejavom
prejavom 'iÓIe
vôle
Utaslnika.
ika. na
Úcastníka, IIa to
to anI
ani rOfTllOU
formou neskomleflo
neskoršieho jednostranneho
jednostranného urtenia
urcenia Účastn
Úcastníka,
na úhradu
úhradu ktorého
ktorého dlhu
dlhu je
je pIaiba
platba poskytnutá
poskytnutá PodnIku
Podniku urtená.
urcená.

I)
f)

nl""

3.4

Zmluvné
Zmluvné strany
strany !!.II
sa dohodIl.
dohodli, že celá r.ezaplatená
nezaplatená ZvyW
Zvyšná časf
cast Kúpnej
Kúpnej ceny
ceny &a
sa stáva
stáva splatnou.
splatnou, aa teda PodnIk
Podnik Je
je oprállneny
oprávnený ŽIadať
žiadat oo zaplatenie
zaplatenie celej
celej nezaplatenej
nezaplatenej časb
casti
ZvyMlej
Zvyšnej častí
casti Kupnej
Kúpnej ceny
ceny a Účastnik
Úcastník je J)O'IiIlll)Í
povinný celú
celú r.ezaplalenú
nezaplatenú časť
cast Z~nej
Zvyšnej časti
casti Kúpne)
Kúpnej ceny
ceny zaplatil
zaplatit v prlpadoch
prípadoch ak'
ak:
a)
kol"vek splátky
kom prípade
a) Účastnik
Úcastník bude
bude vv omet.kanl
omeškani so
so zaplatenim
zaplatením ktorej
ktorejkolvek
splátky ZvyMlej
Zvyšnej časti
casti Kúpnej
Kúpnej ceny
ceny po
po dobu
dobu minimálne
minimálne troch
troch mesiacov;
mesiacov; vv ta
takom
prípade sa
sa stáva
stáva cela
celá
časr Zvy!nej
n.ezaplatená
nezaplatená cast
Zvyšnej čas~
casti Kupoej
Kúpnej ceny
ceny Splatnou
splatnou 15
15 dnI
dní odo
odo dňa
dna dorurenla
dorucenia upozome"'a
upozornenia Učastnikovi,
Úcastníkovi, že
že Pod",k
Podnik si
si uplatni
uplatní právo
právo na
na zaplaten;e
zaplatenie celej
celej
častI
Zvyt.nej
časti
Kúpnej
ceny.
alebo
v
iný,
neskOfii
dálum,
urrenyv
wade",,",
upozomení:
alebo
nezaplatenej
nezaplatenej casti Zvyšnej casti Kúpnej ceny, alebo iný, neskorší dátum, urcený v uvedenom upozornení; alebo
b) ak zanikne
zanikne platnosť
platnost a ÚČInnost
úcinnost tohto
tohto Dodatku
Dodatku z ak9hokol"vek
akéhokolvek dOlIOdu
dôvodu (napr,
(napr. odstúpefllm
odstúpením od
od neho
neho ktoroukolvel<
ktoroukolvek zmluvnou
zmluvnou stranou);
stranou); V
v takom
takom prlpade
prípade sa
sa stha
stáva
celá nezaplatená
nezaplatená lasť
cast Zvytoej
Zvyšnej laso
castí KlIpnaj
Kúpnej ceny
ceny spIlIInou.
splatnou, aa to ku
ku dňu
dnu zánIku
zániku platnostI
platnosti aa účinnost
úcinnosti i Dodatku.
Dodatku; alebo
alebo
tj
c) ak
ak PodnIk
Podnik odstúpi
odstúpi od
od Zmluvy
Zmluvy aa tohto
tohto Dodatl<u
Dodatku zz dôvodov
dôvodov na
na strane
strane Úlastníko
Úcastníka aa nllsJedr.e
následne Podník
Podnik na
na liadost
žiadost Účastnika
Úcastníka zru~i
zruší účinkyodstupema
úcinky odstúpenia od
od Zmluvy
Zmluvy
upnej ceny
a tohto Dodatku.
Dodatku, v takom
takom pripade
prípade &a
sa stáva celá
celá nezaptate<lá
nezaplatená časf
cast Zvy!n"l
Zvyšnej časO
casti K
Kúpnej
ceny splatnou
splatnou ku
ku dl'lu.
dnu, kedy
kedy bolo
bolo odSlúpeme
odstúpenie doručen'"
dorucené Ulastníkovl;
Úcastníkovi;
d) ak vv zmyslelohlo
kne Podniku
zmysle tohto Dodatku
Dodatku vz"'
vznikne
Podniku prállO
právo na zmlul/llU
zmluvnú pokutu
pokutu z inétlo
iného dôvodu
dôvodu ako
ako z dôvodu
dôvodu neuhradenia
neuhradenia pel\a!ných
penažných uväzkov
záväzkov Účastnika.
Úcastníka; vv takom
takom
p<ipade
prípade &a
sa sláva
stáva cellr
celá nezaplatená
nezaplatená časť
cast Zvy~j
Zvyšnej laS11
casti Kupnej
Kúpnej ceny
ceny spllltnou
splatnou momentom.
momentom, kedy
kedy PodnIku
Podniku vznikne
vznikne prl!1IO
právo na
na zmluvnú
zmluvnú pokutu
pokutu V
v zmysle
zmysle tohto
tohto
Dodatku.
Dodatku.

3.5

Bez ohradu
ohladu na ostatné
ostatné ustanovenIa
ustanovenia uveden",
uvedené v tomlO
tomto DodatkU
Dodatku &a
sa zmluvn",
zmluvné strany
strany dohodh
dohodli na tom, Že
že nezaplatená
nezaplatená Zvyt.ná
Zvyšná lasf
cast Kúpnej
Kúpnej ceny sa nestáva
nestáva splatnou
splatnou
pn
pri n\niku
zániku Dodatku
Dodatku Z
z dôvodu.
dôvodu, al<
ak od
od neho
neho alebo
alebo od
od Zmluvy
Zmluvy Úlastnlk
Úcastník odsl1.ipil
odstúpil vv zmysle
zmysle ObQanskeho
Obcianskeho zákonnika
zákonníka zz d6IIOdu
dôvodu VIIdy
vady na
na predanom
predanom MT.
MT.

3.6

Strany
Strany sa dohodli,
dohodli, Že
že ak nastane
nastane skutočnosť
skutocnost v zmysle
zmysle tohto Dodatku.
Dodatku, v d6stedku
dôsledku ktorej
ktorej sa
sa určitá
urcitá doba nezapočitava
nezapocítava do dotJy
doby VIazanosO
viazanosti (napr.
(napr. Z
z d6IIodu
dôvodu obmedzen
obmedzeniaia
alebo
ať Učastní
k OVI spllrtky
alebo preru!enia
prerušenia poskytovania
poskytovania SlužIeb)
služieb) (dalej
(dalej aj ako "doba
"doba spoti""nla").
spocívania"), re
je Podni!<
Podnik oprávnený
oprávnený podla
podla >Aas~ho
vlastného uvA.!enia
uváženia bud
bud (i) i>l:tov
úctovat
Úcastníkoví
splátky
času Kúpnej
Účastnik Je
nezaplatenej
nezaplatenej lasu
castí Zvy!neJ
Zvyšnej casti
Kúpnej ceny a Úcastník
je povlooý
povinný spliitky
splátky plallť
platit "l
aj poča~
pocas doby
doby spočivanla,
spocivania, alebo
alebo (ii) po dobu
dobu spočívam3
spocívania odlofif
odložit účtovame
úctovanie splátQÔ;
splátok
r.ezaplatenej
čaSU Kúpne)
nezaplatenej lasti
casti Z~n.ej
Zvyšnej casti
Kúpnej ceny:
ceny; v takom
takom prfpade
prípade momentom
momentom uplynutia
uplynutia dotJy
doby spoč(vanla
spocívania je Podruk
Podnik oprávnený
oprávnený pokračovaľ
pokracovat vo vystallOvanllaktur
vystavovaní faktúr
na nezaplatenú
nezaplatenú časf
cast Zvyt.nej
Zvyšnej čast
castíi Kilpnej
Kúpnej ceny.
ceny, pfi
pri zachovani
zachovaní vytky
výšky splátQÔ;
splátok aa ich
ich cotIkow.ho
celkového počtu.
poctu.

3.7

Be2
.."a uvede"'"
ku piati.
Bez ohradu
ohladu na ostatné
ostatné ustanove
ustanovenia
uvedené v tomto
tomto Dodat
Dodatku
platí, že v p<lpade.
prípade, ak
ak dlljde
dôjde k zO$p\atnenlu
zosplatneniu celej
celej nezaplatenej
nezaplatenej last
casti Zvyšnej
Zvyšnej tastl
casti Kúpnej
Kúpnej ceny podra
podla
čl. 3.4
cl.
3.4 Dodatku.
Dodatku, je
je PodnIk
Podnik oprálln(llly
oprávnený nuhodnút.
rozhodnút, ČI
ci nezaplatenu
nezaplatenú čas!
cast Zvytllej
Zvyšnej Kúpnej
Kúpnej ceny
ceny vylItt.uJe
vyúctuje Účastnikovi
Úcastnikovi naraz,
naraz, alebo
alebo ju
ju rozloži
rozloži do
do splátok,
splátok, pnt:om
pricom je
je
na uvážení
uvážení Podniku,
Podniku, ČI
ci zachová
zachová celkový
celkový počet
pocet splátok
splátok IIa ich ~ku
výšku tak.
tak, ako
ako to
to bolo
bolo pôvodne
pôvodne dohodnutt
dohodnuté vv Oodat~u.
Dodatku.

3.8
3.8

V
V p<lpade.
pripade, ak
ak PodIlIku
Podniku vznIkne
vznikne vv zmysle
zmysle tohto
tohto Dodatku
Dodatku p<1r1lO
právo na
na zaplatenie
zaplatenie zmlullnej
zmluvnej pokuty
pokuty pre
pre poru!enie
porušenie zavAzku
záväzku ÚčastnIka
Úcastníka plr.iť
plnit ak)ikol"vek
akýkolvek peňažný
penažný záväzok
záväzok
vrátane
vrátane povinnosti
povinnosti plalit'
platit splátky
splátky Zvyt.nej
Zvyšnej časti
castí Kúpnej
Kúpnej cenv
ceny aa vv prIpade.
prípade, ak
ak Účastnik
Úcastník splni
splní tento
tento svoj
svoj peňatny
penažný závAzok
záväzok pred
pred spIatnosf""
splatnostou zmluvnej
zmluvnej pokuty.
pokuty, ne2bavuJe
nezbavuje
ho to povinnostI
povinnosti zmluvnú
zmluvnú pokutu
pokutu zaplatJt
zaplatil".

<I.'
4.1

Cl. <I.
4. Záv
Záverecné
ustanovenia
Čl.
er etné us
t anoven ía
Úlastnik
~nanroe zaväzky
Úcastník vyhlasuje.
vyhlasuje, te
že nemá
nemá žiadne
žiadne financné
záväzky \/OČI
voci Podnil<u.
Podniku, ktoré v
v deti,
den, ked
ked bllde
bude podplSOVat
podpisovat tenlO
tento Dodatok,
Dodatok, by boli po
po lehote
lehote ich splatnasIl.
splatnosti. Učastník
Úcastník
potvrdzuje.
je platná.
potvrdzuje, že
že Zmluva.
Zmluva, ku
ku ktore)
ktorej sa
sa uzalvára
uzatvára tento
tento Dodatok,
Dodatok, je
platná. V
V prfpade.le
prípade, že v
v sOVlslosu
súvislosti so
so SIM
SIM kartou
kartou bol
bol medzi
medzi Účastnikom
Úcastníkom aa PodnIkom
Podnikom uzavretý
uzavretý In)Í
iný
dodatok
dodatok v nimci
rámci niektorej
niektorej ponuko""J
ponukovej IIkoe
akcie Podniku,
Podniku, obsahom
obsahom ktorého
ktorého by
by bal
bol predaj
predaj zanadenla
zariadenia za cenu so zravOll
zlavou alebo
alebo poskymulle
poskytnutie in~ho
iného zvýhodnenoa
zvýhodnenia UčastníkoVl
Úcastníkovi
a záväzok
ďal~le poVinnostI
dodat~u prostrednlclllOm
záväzok ÚčastnIka
Úcastníka plniť
plnit podmIenky
podmienky paskytnuba
poskytnutia zlavy
zl'avy oa dalšie
povinnosti Účastnika
Úcastníka uvedené
uvedené v predmetnom
predmetnom dodatku
prostredníctvom SIM ~IIf1Y
karty (dalej
(dalej bet
tiež
'Predch;k!zajlk:i
"Predchádzajúci dodatok")
dodatok") a tentO
tento Predchádzajúci
Predchádzajúci dodatok
dodatok iIl
je platny
platný v ""ň,
den, v ktorý !!.II
sa uZaVIera
uzaviera Dodatok,
Dodatok, Strany
Strany &a
sa dohod~.
dohodli, 2e
že Predchádzajúci
Predchádzajúci dodatok
dodatok zaniká
zaniká
okamIhom
okamihom uzavretia
uzavretia Dodatku.
Dodatku. To neplatl
neplatí v prIpade,
prípade, ak je po-e<Imetom
predmetom PredchádzajuC6!>o
Predchádzajúceho dodatku
dodatku poskytnutie
poskytnutie služby
služby pod náZvom
názvom Zvýhodnen'"
Zvýhodnené SMS
SMS v",a,,.,,ngu,
v roamingu,
Twin
je platný
Twin alebo
alebo Náhradny
Náhradný telefón.
telefón, v takom
takom prlpllde
prípade zostáva
zostáva Predchádzojúci
Predchádzajúcí dodatok
dodatok platny
platný a popri
popri ~om
nom je
platný aj Dodatok.
Dodatok.

4.2

Úlastnik
Úcastník podp<som
podpisom tohto Dodalku
Dodatku potvrdzUjIJ
potvrdzuje prevzaue
prevzatie MT
MT uvedenetlo
uvedeného v článku'
clánku 1 bode '.2.
1.2. V prfpade.
prípade, te
že Ide
ide o p<en05
prenos flsla
císla sa Strany
Strany dohodh,
dohodli, že Podnik
Podnik zabeZpefi
zabezpeci
doda",e
..... tejto povinnosti
dodanie MT
MT nll
na stranami
stranami dohodnutom
dohodnutom mIeste
mieste ÚČllstnikoVI,
Úcastníkovi, ktorý je povInný
povinný splne
splnenie
povinnosti potVrdlt
potvrdit S\/Ollm
svojim podpisom
podpisom (resp.
(resp. podposom
podpisom oprávnenej
oprávnenej oaoby
osoby
konajÚcej
konajúcej za Účastnikaj.
Úcastníka).

4.3

Dodatok
Dodatok nadobudne
nadobudne platnosť
platnost a účinnO!;!
úcinnost v deti,
den, v ktorom
ktorom ho podpl~u
podpíŠU obil
obe jeho
jeho strany.
strany, ak !!.II
sa strany
strany daiej
dalej nedohodli
nedohodli na
na odlo!enj
odložení ÚČInnosI
úcinnosti l nieklorých
niektorých ustaflOl/enl.
ustanovení.
AI<
Ak k Jeho
jeho podp!sa.nlu
podpísaniu nedOjde
nedôjde obidvomI
obidvomi stranami
stranami Dodatku
Dodatku v jeden
jeden deň.
den, nadobudne
nadobudne platnosI'
platnost aa učinnosť
úcinnost vv deň,
den, v ktorom
ktorom ho
ho podpi~e
podpíše oprállneny
oprávnený zástupca
zástupca Podni~u
Podniku
až po ÚčastnikoVI.
Úcastníkovi. Tento Dodatok
Dodatok sa uzatvára
uzatvára na dobu
dobu u,Čltu.
urcitú, aa to
to na
na dobu
dobu VIazanosIl
viazanosti uvedenú
uvedenú vv I'J.
cl. 22 Dodatku.
Dodatku. V
V pripade
prípade prenesenych
prenesených čísel
císel, ako
ako aj
aj vv p<iP""de.
prípade,
ak ÚčastnIk
Úcastník uzalllOnl
uzatvoril Dodatok
Dodatok vv rlrmo
rámci rebmu
režimu záSielkOVého
zásielkového p<eda)lI.
predaja, sa
sa Dodatok
Dodatok uZ81várn
uzatvára na
na dobu
dobu urotu
urcitú odo
odo d~a
dna nadobudnu~a
nadobudnutia plalnos~
platnosti Dodatku
Dodatku až
až do
do upl)'flutla
uplynutia
viazanosti
viazanosti dellnovanej
definovanej osobitne
osobitne pre beta
tíeto pripady
prípady v I'J.
cl. 22 Dodlltku.
Dodatku. V prlP""de
prípade prenesenYch
prenesených f(sel
císel je až
až do momenlu
momentu aktiváCIe
aktivácie SIM karty
karty odlo!ená
odložená učinnosť
úcinnost tých
tých
Ole
je
možné
bez
toho.
aby
bala
aktlvovaná
SIM
~a"".
a
to
v
zmysle
Pod""""""
prenositelnosU
telefónneho
člsta
ustanoveni
Dodatku.
ktorých
vyl<anama
ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie
možné
toho,
bola aktivovaná
karta,
zmysle Podmienok prenositelnosti telefónneho císlaPtillmajúci
Prijímajúci podnIk.
podnik. Ak
Ak Úlastnlk
Úcastník uzatvoril
uzatvoril t""lo
tento Dodatok
Dodatok vv r"'md
rámci reŽImu
režimu zásiel~ovél1o
zásielkového predaja.
predaja, v!letky
všetky ustanovenia
ustanovenia Dodatku,
Dodatku, kloré
ktoré !peci(lkujIJ
špecifikujú osobitné
osobitné zvýhodn8lll8
zvýhodnenia
poslcytovane
jednotlivych osobitn)ich
poskytované Účastnikovi.
Úcastníkovi, najmä
najmä ustanovenia
ustanovenia tpeclflkujUce
špecifikujúce začiatok
zaciatok poskytovania
poskytovania jednotlivých
osobitných zvýhodnenl.
zvýhodnení, nadobudn;'
nadobudnú účinnost
úcinnost Id
až uptynutím
uplynutím SIedmeho
siedmeho
pracovného
pracovného dňa
dna nasledujúceho
nasledujúceho po dm
dni nadobudnutia
nadobudnutia platnostI
platnosti Dodatku.
Dodatku, firn
cím m61e
môže dôjsť
dôjst k posunu
posunu momentu
momentu začiatku
zaciatku poslcytovanla
poskytovania jedllO\livVCh
jednotlivých osobIlnýdl
osobitných
zvýhodnení.
zvýhodnení. Rozsah
Rozsah a charakter
charakter osobitných
osobitných zvýhodneni
zvýhodnení ~
však ostlrva
ostáva nezmenen)Í.
nezmenený. V
V pr;p.ade
prípade, ak Účastni
Úcastníkk uzatvoril
uzatvoril tento Dodatok
Dodatok vrámco
v rámci refimu
režimu usielk"""'ho
zásielkového
predaja
predaja, neoddelitelnOll
neoddelitel'nou sucasfou
súcastou Dodatku
Dodatku sú aj podmlenl<y
podmienky zá$lelkovtho
zásielkové ho predala
predaja a Účastnik
Úcastník podpisom
podpisom Doda1~u
Dodatku vyjadruJ'!
vyjadruje s OIml
nimi so.lhlas.
súhlas.

4.4

ZmI\.lVné
Zmluvné strany
strany sa dohodli.
dohodli, Žil
že okamihom
okamihom nadobudnutia
nadobudnutia platnosti
platnosti Dodatku
Dodatku sa meni
mení dohodnutá
dohodnutá doba platnosti
platnosti Zmluvy.
Zmluvy, pokillf
pokial táto nebola
nebola uzavretá
uzavretá na
na dobu
dobu un!ilu.
urcitú,
110
vo svojej
svojej tasti
castí týkajúcej
týkajúcej sa
sa SIM
SIM karty
karty na
na dobu
dobu u~tú
urcitú zhodn,)
zhodnú ss dobou
dobou platnosti
platnosti Dodatku.
Dodatku, prftom
pricom okamihom
okamihom zániku
zániku Dodatku
Dodatku sa
sa meni
mení doba
doba platnosti
platnosti Zmluvy
Zmluvy vlasti
v casti
t)ikarlicei
týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčito.
neurcitú. ZánIkom
Zánikom platnosti
platnosti Dodatku
Dodatku nie je
je óotknutá
dotknutá platnosť
platnost Zmluvy
Zmluvy.

•.
4.55

Zmluvné
Zmluvné str3ny
strany &a
sa dohodh.že
dohodli, že platnosť
platnost Dodatku
Dodatku skooči
skoncí pred
pred uplynutim
uplynutím doby, na ktoN
ktorú bol uzavrety
uzavretý v zmysle
zmysle bodu
bodu 3.3 tohto
tohto l'Jánku.
clánku, zánll<om
zánikom platnostI
platnosti Zmluvy
Zmluvy alebo
na základe
základe dohody
dohody zmluvnych
zmluvných s\rlrn.
strán. V p4'ipade.
prípade, že Účastni
Úcastníkk poru!i
poruší svoje povmnostl
povinnosti takým
takým spôsObom,
spôsobom, le
že PodOlku
Podniku voo
voci nemu vznIkne
vznikne právo
právo na
na zaplatenIe
zaplatenie zmluvnej
zmluvnej
pokuty
pokuty podla
podla ustanoveni
ustanovení tohto
tohto Dodatku.
Dodatku, zanikne
zanikne platnosť
platnost DodatkU
Dodatku okamIhom
okamihom uhr&denia
uhradenia zmluvnej
zmluvnej pokUty
pokuty (v pripade
prípade úhrady
úhrady ban~ovym
bankovým prevodom
prevodom okamihom
okamihom
pnplsanla
llNllé strany
pripísania celej
celej sumy
sumy zmtullne)
zmluvnej pokuty
pokuty na Podnikom
Podnikom určený
urcený Učet).
úcet). Zm
Zmluvné
strany sa dohodil.
dohodli, že v prlpa"".
prípade, ~e
že obsahom
obsahom Prilohy
Prílohy č.
c. ,1 je
je poskytnutíe
poskytnutie zravy
zl'avy alebo
alebo Intho
iného
zvýhodnenia
zvýhodnenia Úlastnikovi,
Úcastníkovi, okamihom
okamihom poru~eni3
porušenia pOVInnosti
povinnosti Úlastnlka
Úcastníka takým
takým sp6sobom,
spôsobom, že Podniku
Podniku voči
voci nemu
nemu vznikne
vznikne priillO
právo na
na zaplatenie
zaplatenie zmluvnej
zmluvnej pokuty
pokuty podla
podla
ustanoveni
alebo Inych
iných zvýhodneni.
zvýhodnení, poklar
pokial nie je v ustanoveniach
ustanoveniach Prílohy
Prílohy f.
c. ,1
ustanovení tohto Dodatku.
Dodatku, zaniknú
zaniknú v!etky
všetky p<áva
práva Účastnika
Úcastnika na poskytovanie
poskytovanie t)rchto
týchto zliav
zlíavaa II alebo
VVSlQvne
výslovne uvedent
uvedené n;ečo""",
nieco iné.

4.6

Tento
lternou SUčaSťOll
Tento Dodatok
Dodatok Je
je neoddel
neoddelitel'nou
súcastou Zmluvy.
Zmluvy. Dodatok
Dodatok sa vyhotovuje
vyhotovuje vo
vo dvoch
dvoch rovnopisoch.
rovnopisoch, po
po jednom
jednom pre
pre Ulastnlka
Úcastníka B
a PodnIk.
Podnik.

Císlo útaslnlka:
úcastníka: 0004538294
0004538294
Cislo
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4.7
4.7

Strany
dohod~. že
Že v pripade
Slufleb podla
Strany sa dohodli,
prípade ak Podnik
Podnik pozastavi
pozastaví poskytovanie
poskytovanie Služieb
podl'a Zmluvy
Zmluvy a tohto
tohto Dodatku.
Dodatku, pripadr>e
prípadne ak Podn"
Podnik odstúpi
odstúpi od Zmluvy
Zmluvy a tohto
tohto Dodatku
Dodatku
dOvodov na
na strane
strane Úcastnika
Útastnlka aa následne
Podnik na
na žiadost
~iadosr ÚtaStllika
znOva poSkytovať
zz dôvodov
následne Podnik
Úcastníka zru~lúcnky
zruší úcinky odstupe"'a
odstúpenia od
od Zmluvy
Zmluvy a
a tohto
tohto Dodatku
Dodatku Pflpadr.e
prípadne zaooe
zacne znova
poskytovat
pozastavené
Služby,
plaha
ustanovenia
Zmluvy
a
tohto
Dodatku
v
plnom
rozsahu
tak.
ako
keby
k
pozastaven,u
poSkytovanie
SlUŽieb
prlpad08
k
odstUpeniu
pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy
tohto Dodatku
plnom rozsahu tak,
keby pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne
odstúpeniu
od ZmlUVY
Zmluvy a tohto
tohto Dodatku
Dodatku nebolo
nebolo doMo
došlo.

4.8
4.8

Účastnik vyhlasuje,
vyhlasujfl. že pred
pred uzavret
ím tohto
podrobne obomáml!flY
ktor~ lz neho
vypIyIIaJU ako aj so všetkými
\/äetkymi podmIenIcam,
Úcastník
uzavretím
tohto Dodatku
Dodatku bol podrobne
oboznámený s právamI.
právami. ktoré
neho vyplývajú
podmienkami a I1 alebo
alebo
po"",nosľa".... ktore
súčasne. fc
'l!flky a I1 alebo
alebo povinnosti
povinnosti
povinnostami,
ktoré sa podla
podl'a neho
neho zavoazal
zaviazal splni!".
splnit, a súcasne,
že bol v plnom
plnom rozsahu
rozsahu upozornený
upozornený na Pfislu~né
príslušné dôsledky.
dôsledky, ak belO
tieto podm
podmienky
nesplni
nesplní alebo
alebo poru~i.
poruši.

4.9
4.9

Strany
dohod~. fe
Účastnik zl akýchk0fv9k
jen., variantu).
Strany sa dohodli,
že v
v prlpade.
prípade, te
že Úcastnik
akýchkol'vek dOvodov
dôvodov strati
stratí právo
právo na ullvania
užívanie ÚČ8stnlckeho
úcastníckeho programu
programu (re.."
(resp. jeho
variantu), ktorY
ktorý má na SIM karte
karte
aklivovany
včas nepoJ:iada
účastnidy program
aktivovaný a zároveli
zároven vcas
nepožiada O
o akth/áciu
aktiváciu inéhO
iného útastnlc.l<eho
úcastníckeho PfogrM1U.
programu, je Podnik
Podnik oprávnený
oprávnený aktivoval"
aktivovat mu na SIM karte iný
iný úcastnícky
program, ktot"j'
ktorý spI/la
spína
bode 2.2,
podmienky
uvedené vv ČI
podmienky uvedené
cl. 2 bode
2.2. Ak Útastnik
Úcastník požiada
požiada o ak\lVaau
aktiváciu 'netlo
iného útaStnlCkeho
úcastníckeho prog'amu
programu pred
pred lmenou
zmenou podla
podl'a predchádzajúOOi
predchádzajúcej vety.
vety, nepovažuje
nepovažuje sa tllflto
tento
ukon
vykonany včas,
úkon 2a
za vykonaný
vcas, poI<Jal
pokial nebude
nebude z techmc"Ych.
technických, adm,nostrativnych
administratívnych alebo
alebo ,n)ich
iných dôvodov
dôvodov Podn'k
Podnik s.c:hopny
schopný vykonaľ
vykonat po.tadovanu
požadovanú zme<lu
zmenu vzhladom
vzhl'adom na kr~tkosf
krátkost
tasu
OOn..očením ž,adost,
casu medZi
medzi dorucením
žiadosti II
a okamohom.
okamihom, v ktarom
ktorom má dOjsf
dôjst k zmene
zmene ÚČ8stnídeho
úcastníckeho programu
programu v
v dôsledku
dôsledku straty
straty práva
práva na poskytovan,e
poskytovanie dotknutého
dotknutého účastnlc.l<eho
úcastníckeho
programu
programu.

4. tO Úcastník
Účaslt111; svojim
berie na
na vedomie,
vedomie, že
že v
s"vislosti ss pnjatlm
35112011 Z.
Z. z.
I 20t2 vydané
4.10
svojím podp<som
podpisom berie
v súvislosti
prijatím noveho
nového zákooa
zákona Č.
c. 351/2011
z. boli
boli kk l.
1. 1.2012
vydané nové
nové Vteobecné
Všeobecné podm<enky
podmienky
poskytovania
komuni~atnych služieb
poskytovania v""'jnych
verejných elektronid<Ych
elektronických komunikacných
služieb prostrednlctvom
prostrednictvom verejnej
verejnej mobilnej
mobilnej siete
siete spoločoost,
spolocnosti Orange
Orange Slovensko,
Slovensko, a. s
s.
4. t l StrIVly
4.11
Strany sa
sa dohodh.
dohodli, te
že Podn,.
Podnik má
má noHie
nižšie vv tomto
tomto bode
bode uvedené
uvedené právo
právo a
a ÚtaSlt1lk
Úcastník pONrdZUje
potvrdzuje SVOj,m
svojim podposom
podpisom, te
že sa
sa s
s tOUlo
touto skutočnosfou
skutocnostou oboznám~
oboznámil a
a bene
berie tu
ju
na
je opr;\""""y
ktor~ matno
na ved"""".
vedomie. Podnik
Podnik je
oprávnený pre
pre ""fdé
každé zariadeNe,
zariadenie. k1oreho
ktorého pred~)e
predaj je predmetom
predmetom tohto
tohto Dodatku
Dodatku aa ktoré
možno využ~'
využit na
na ullv_
užívanie vereJOej
verejnej teler6nnCj
telefónnej služby,
služby,
technidoy obmedz,ť
počas doby
technicky
obmedzit m<lžnosl'
možnost vyulivanla
využívania tohto
tohto zanadenia
zariadenia pocas
doby v,azanosti
viazanosti podla
podla tohto
tohto Dodatku
Dodatku (pokiar
(pokial' Je
je v
v Dodatku
Dodatku stanovených
stanovených "';ac
viac dôb
dôb "';azanost'
viazanosti tak
tak počas
pocas
celej
~\n,)ktú'e) v inej
celej doby.
doby, počas
pocas ktorej
ktorej Je
je Utastnlk
Úcastník za"';azanY
zaviazaný podfa
podl'a tohto
tohto Dodatku
Dodatku ullval'
užívat slulby
služby v /lom
nom staflOvené
stanovené v dohodnutom
dohodnutom rozsanu
rozsahu 8
a I1 alebo
alebo štruktúre)
ínej Sieti.
sieti, ako je
ve rejná telefónna
teJeloona siet
s,eť Podniku
Podniku (Ilv.
zanItdenIa na
na siet
s.ieľ I1 SIM-Iock).
SIM-Iock). Úcastník
Útastnik vyhlasuje,
oboznámil SO
skutočnosťami uvedenYmi
vyhlasuje, le
že sa oboznámil
so skutocnostami
uvedenými v tomto
tomto bode
bode
verejná
(tzv. blokovanie
blokovanie zariadenia
svojho vlastnictva
Vzt1I"adom na
na uvedené
dôvodov žiadne
žoadne právne
vedomim kupuje
kupuje tovar
tovar do svojho
a s ich vedomím
vlastníctva. Vzhl'adom
uvedené nev.m,kaj"
nevznikajú Útastnikov,
Úcastnikovi z vyt;r.ie
vyššie v tomto
tomto bode
bode uvedenych
uvedených dôvodov
právne nároky
nároky
voči PodOlku.
mu nevzniká:
nevzniká; (a) pnlvo
rektamovaťvyUoe
voci
Podniku, n8Jmä
najmä mu
právo reklamovat
vyššie uvedené
uvedené skutočnosti
skutocnosti na zakiopenom
zakúpenom lOVare
tovare (b) právo
právo potadoval'
požadovat z nore
hore uvedenych
uvedených dôvodov
dôvodov zľavu
zl'avu
zz kúpnej
wedenÍ'ct> dôvodov
kúpnej ceny
ceny tovaru,
tovaru, (c).
(c), prá~o
právo zz hore
hore uvedených
dôvodov odstúp,r
odstúpit od
od kúpnej
kúpnej zmluvy
zmluvy (požadovaľ
(požadovat v,átenie
vrátenie celej
celej kúpnej
kúpnej ceny
ceny laplatenej
zaplatenej la
za tovar),
tovar), alebo
alebo akélooJ"velo
akékol'vek
iné právne
právne nároky.
nároky.
4. t2 Sel
na osta~
ustanoven'a lohto
piati. že
4.12
Bez ohradu
ohl'adu na
ostatné ustanovenia
tohto DodatkU
Dodatku platí,
že v
v Pflpade.
prípade, ak
ak sa
sa na
na lento
tento DodatOk
Dodatok vzťahUje
vztahuje 'eŽJm
režim povinného
povinného zverejo'oovaria
zverejnovania zmlUv
zmlúv podla
podl'a §
§ 53
5a zákona
zákona
Č. 211!2000
slobodnom Pfistupe
c.
211/2000
Z. l.
z. o slobodnom
prístupe k inlonnáciám
informáciám a o zmene
zmene a dopineni
doplneni n'ek1orj'ctl
niektorých zákonov
zákonov v lneni
znení nesk(dich
neskorších predpisov.
predpisov, tento
tento Dodatok
Dodatok nadobudne
nadobudne účinnost
úcinnost
dňom nasledujúCIm
dnom
nasledujúcim po dni ieho
jeho zvereJneooa
zverejnenia v '''Iade
súlade 5s ustanoveniam,
ustanoveniami §
§ 47a
47a ObČIanskeho
Obcianskeho zákooníka.
zákonníka, ak sa zmluvné
zmluvné s\rany
strany nedol>od~
nedohodli na odlateni
odložení "ČInnOSti
úcinnosti
niektorých
niektorých ieh<>
jeho ustanoveni.
ustanoveni. T)mto
Týmto ustanovením
ustanovením n,e
nie SU
sú dotknuté
dotknuté odkladacie
odkladacie alebo
alebo rozväzovacie
rozväzovacie podm,enky.
podmienky, ak SU
sú dohodnuté
dohodnuté v tomto
tomto Dodatku
Dodatku.
sVOj stihlas
aznačenlm poIolky
4.13 V
V prlpade.
vyjadril Útastnlk
4.13
prípade, ak vyjadril
Úcastník svoj
súhlas oznacením
položky "SUhlaslm
"Súhlasím s dohodou"
dohodou" uvedenej
uvedenej rinie
nižšie v
v tomto
tomto bode
bode a podpisom
podpisom tohto
tohto Dodatku.
Dodatku, strany
strany Zmluvy
Zmluvy
sa dohodli,
dohod~, že všetky
vkot"Y spory,
spory, ktoré medzi
ranami vzn'knU
medzi sI
stranami
vzniknú za
zo vzájomnych
vzájomných zmluvných
zmluvných vzťaho~
vztahov e~islujúcich.
existujúcich, ako Bj
aj zo zmluv
zmlúv uzavretých
uzavretých medzi
medzi mmo
nimi v OOdúcnosti
budúcnosti
(to ln
.
...tetky
zmluvné
vzťahy
vzn,knU1é
na
láklade
Zmluvy
a
k
nej
vytlotovenýct>
dodatkov)
a
spory
S
nimi
súVl~
(vrátane
sporov
o
plalt1osf.
výklad
zn. všetky zmluvné vztahy vzniknuté
základe Zmluvy
vyhotovených dodatkov)
spory s
súvisiace (vrátane sporov
platnost, výklad aa zanik
zánik tejto
Zmluvy),
Zmluvy), ....
sa rozhodoo
rozhodnú v rozhodcovskom
rozhodcovskom kooani
konaní pred stálym
stálym rozhodcovsl<ym
rozhodcovským súdom.
súdom, ktorý bude
bude vybrany
vybraný žalobcom
žalobcom la
zo loznamu
zoznamu stálych
stálych rozhodcovsl<ých
rozhodcovských sUdov
súdov
vedeného
SIovens~ej repubhky,
a čabe konaOla
vedeného Monislerstvom
Ministerstvom s.p<avodJivosb
spravodlivosti Slovenskej
republiky. Týmto
Týmto me)e
nie je dotknuté
dotknuté právo
právo žalobcu
žalobcu obrátiť
obrátit sa s návrhom
návrhom na zzacatie
konania na
na Pflslu!.nY
príslušný v!leoberoy
všeobecný
s.:id
ky podla
Č. 99/1963
Občiansky sUdny
končeme platnost,
súd SIovenskBj
Slovenskej republi
republiky
podl'a zákona
zákona c.
99/1963 Zb. Obciansky
súdny poriadok
poriadok v znení
znení oeskcrlich
neskorších pre<lprsov.
predpisov. Strany
Strany sa dohodli.
dohodli, le
že uukoncenie
platnosti Zmluvy
Zmluvy
ne~a ustaoovenl
trvať aj po ukončeni
alebo
alebo dodalku
dodatku k nej sa netýka
ustanovení tohto
tohto bodu,
bodu, ktoré
ktoré budu
budú trvat
ukoncení platnosti
platnosti ZmlUV)'
Zmluvy alebo
alebo dodatku
dodatku k nej.

Súhlasím s dohodou
dohodou
o Suh)asim

Nesúhlasím s dohodou
dohodou
o Nesuhlasim

4.1
250 úcastníckych
Učastni ck)ich čisel
4.144 Limit 250
císel
a) V prlpade.
Účastnik kedylooJ"vek
prípade, ak btJ.de
bude mat
mat Úcastník
kedykol'vek potas
pocas platnosb
platnosti Dodatku
Dodatku na SIM katle
karte akbvovaný
aktivovaný niektorý
niektorý Z
z ÚČ8stnldydl
úcastníckych programov
programov Ideálnych
Ideálnych pauMIov
paušálov DeIIln
Delfín,
,:,častnlc.l<ych programov
Večer a Vikend.
Kengura
Kengura a Panter
Panter alebo
alebo niektorý
niektorý Z
z úcastníckych
programov NekooebWt
Nekonecné volania
volania v Dfangeo
Orangei - Vecer
Víkend, Nekonetr.o'o
Nekonecné voIano3
volania v Orangei
Orangei - Noostop
Nonstop alebo
alebo
niektorú
niektorú z doplnkových
doplnkových slul,eb
služieb Nekonfttné
Nekonecné medzinárodné
medzinárodné hovery
hovory Európa.
Európa, Nekonečné
Nekonecné medzonárodné
medzinárodné hovery
hovory SVf!t,
Svet, Nekonečné
Nekonecné správy
správy alebo
alebo IIkukoJvel<
akúkolvek ,nú
inú
službu
nekooeč:n41 \/oIania
službu v~ zmysla
zmysle Cennika
Cenníka služieb
služieb alebo
alebo v
v zmysle
zmysle Dodalku.
Dodatku, ktOfá
ktorá otlsahuje
obsahuje nekonecné
volania alebo
alebo SMS a MMS
MMS v stanOVf!MOffi
stanovenom časovom
casovom rozpAtl
rozpätí (za stanovené
stanovené
časové
pre >X:eIY
bodu aj prlpad.
keď oekonetné
casové ro:.zpä.1>e
rozpätie sa povaŽUje
považuje pre
úcely tohto
tohto bodu
prípad, ked
nekonecné voJania
volania resp. SMS a MMS
MMS možno
možno vyu1ivat
využívat bez ta~ho
casového obmedzenoa)
obmedzenia) (dalej
(dalej
takáto
takáto slufbél
služba ako "Balik").
"Balík"), platia
platia pre uvedený
uvedený Salik
Balík nasledovn<!
nasledovné praVIdlá
pravidlá: Salik
Balík obsahuje
obsahuje neobmedzené
neobmedzené mno.fstvo
množstvo predplaten)ich
predplatených volaní
volaní alebo
alebo SMS a MMS
na ÚČólstnlde
úcastnícke člsla
císla do s",le
siete I1 _ti
sietí určených
urcených v ustanoveOlach
ustanoveniach Cenniku
Cenníku služieb
služieb (alebo
(alebo onej
inej tasti
casti Zmluvy)
Zmluvy) stanoV"Ujlicich
stanovujúcich podmienky
podmienky konkrfltneho
konkrétneho Balika
Balíka
vv stanove""",
stanovenom tasovom
casovom rozpiItl
rozpätí (ďalej
(dalej akO
ako "Volania":
"Volania"; Volaniami
Volaniami &ll
sa teda
teda rozumejot)
rozumejú aj
aj SMS
SMS II
a MMS:
MMS; stanovené
stanovené časové
casové rozpAtie.
rozpätie, potas
pocas ktorého
ktorého matno
možno vykonal"
vykonat
Volanie, dlllej
Volanie,
dalej t'el
tiež ako "Obdobie")
"Obdobie") s obmedzenim
obmedzením podI"a
podl'a nasle<!ujúcich
nasledujúcich viet,
viet. Sel
Bez akéhokofllelo
akéhokolvek dal~ieho
dalšieho poplatku
poplatku (lj.
(tj. mimo
mimo mesačného
mesacného poplatku)
poplatku) je účaslt1lk
úcastník
la
SIM
kany
s
aktŕvovaným
Salikom
oprávneny
uskuto(:nit"VoIania
ne
PfV'iCh
250
UOl~á1nych
tiČ3stnidych
čisel
(v
Pfíslu~ej
sieti
Is.ieťoch,
na
ktoré
sa
sa podla
podl'a
zo
karty aktivovaným Balíkom oprávnený uskutocnit Volania na prvých 250 unikátnych úcastníckych císel (v príslušnej sietí 1 sietach,
vzťahUJÚ) počas
!pecJI'ikácoe
Volania vztahujú)
špecífikácie kookrétneho
konkrétneho Salika
Balíka beta
tieto neobmedzené
neobmedzené Volania
pocas Jedného
jedného zUl:tovaCleho
zúctovacieho obdobia
obdobía (do tohto
tohto pOCtu
poctu sa ráta)"
rátajú len čisla,
císla, na ktoré účaslt1ik
úcastnik
volá pocas
počas Obdobia),
usl<utotn,ť pOčas
Obdobia), POtOm
prícom na kddé
každé z týchto
týchto Učastníck)ich
úcastníckych čisel
císel mMe
môže Útastnik
Úcastník uskutocnit
pocas Obdobia
Obdobia v ráma
rámci koolorfltneho
konkrétneho učlovacieho
úctovacieho obdobia
obdobia
neobmedzeny
VoIanl bez ďal~lehO
.... átn)ich útastnldydl
neobmedzený POČet
pocet Volaní
dalšieho popIatl<u.
poplatku, a to aj v
v prlpade
prípade, že potas
pocas toho
toho istého
istého zúčtovacieho
zúctovacieho obdotloa
obdobia pr-ektočl
prekroci počel
pocet 250
250 uunikátnych
úcastníckych
člse!, ne
Volania počas
počas niek1orého
zučtovaaeh<l obdobia
cisel,
na ktoré uskutotnl
uskutocní Volania
pocas lohto
tohto zúčtovacieho
zúctovacieho obdobOa
obdobía v rámci
rámci Obdoboa
Obdobia. Pokiar
Pokial' Účaslt1lk
Úcastník pocas
níektorého zúctovacieho
obdobia v rámci 0tXI0bia
Obdobia
Pfekroči
prekrocí počet
pocet 250 ÚČ8slt1id<ych
úcastníckych čísel.
císel, na ktOfé
ktoré vykooal
vykonal Volanie,
Volanie, za Volania
Volania na dal~e
dalšie účastnícke
úcastnícke čisla
císla je povinný
povinný platif
platit cenu
cenu stanovenU
stanovenú v Cenníku
Cenníku sllilieb
služieb
Pfe
Volanoa v rámci
prlslu~ného Salika.
Učastník za Volania.
je Volanoe
pre Volania
rámci príslušného
Balíka. Cenu podla
podl'a Pfedchádzajocej
predchádzajúcej vety
vety plati
platí Úcastník
Volania, ak je
Volanie uskutooumé
uskutocnené na Učastníde
úcastnícke číslo.
císlo, ktOfé
ktoré je
v poradí
čislom. na ~toré
poradí dvestopäťdesiatym
dvestopätdesiatym prvym
prvým alebo
alebo dal~im
dalším útastnidoym
úcastníckym císlom,
ktoré v danom
danom zUčtovacom
zúctovacom obdobi
období učastnik
úcastník Z
z konkrfltnej
konkrétnej SIM karty s aktivovanrm
aktivovaným
Salikom
Balíkom počas
pocas Obdobia
Obdobia volal.
volal.
Strany
ak ako pisomnou
Strany sa dohod~.
dohodli, že Podn,
Podnikk le
je oprlIvneny
oprávnený me,uť
menit ustanovenoa
ustanovenia tohto
tohto bodu
bodu aj ...
inak
písomnou fOfTTlOU.
formou, aa to zverejOenim
zverejnením zmoen
zmien ustanoveni
ustanovení v Cenníku
Cenníku sluf,ell.
služieb.
V prlpade
prípade rozporu
rozporu medzi
medzi ustanoven,ami
ustanoveniami Oodatl<u
Dodatku a Cenniku
Cenníku slu1ieb
služieb majú prednosť
prednost ustanovenia
ustanovenia Cennika
Cenníka sluŽIeb.
služieb.

Ai< sa Strany
Strany dohodli
dohod~ na akl>vAcii
Učastnik vyhlasuje,
Že sa oboznámil
4.15 Ak
4.15
aktivácíi t>oousovej
bonusovej slulby
služby Poistllflie
Poistenie faktúr,
faktúr, Úcastník
vyhlasuje, že
oboznámíl s Pfíslu~nými
príslušnými po;stnými
poistnými podm,enkami
podmienkami po;stltefa
poistitela MetLi/e
MetLife
Amslico poistovna,
po;sťov/\a. a.
a ss.,
.• ICO:
ICO 31
3t 402
402071.
t<>ré sú dostupné
internetovej stánke
Podniku na
na www.orange.sk/poistenie
www.ora.nge .sklpo;st ....ieasUhlaslsnimi
Zároveo\ Úcastník
Účas!nlk
Amslico
071, "ktoré
dostupné na
na internetovej
stánke Podniku
a súhlasí s nimi. Zároven
prehlasuje
prehlasuje nasledovné
nasledovné:
Tymto
Týmto prehlasUjflm.
prehlasujem, že mám
mám V'<lC
viac ako
ako 18 rDkov
rokovaa men,,!
menej ako
ako 65 rokov.
rokov, nemám
nemám zdravotné
zdravotné problémy
problémy (predov.retl<ým
(predovšetkým ne!rplm
netrpím ŽJadnou
žiadnou chronidou
chronickou chorobou
chorobou alebo
alebo
akouko/Velo
vahd lle) a neplánUjem
akoukol'vek ,nou
inou chorobou.
chorobou, ktOf'
ktorá m()fe
môže voest'
viest k smrt<
smrti alebo
alebo uplnej
úplnej trvalej
trvalej ...
invalidite)
neplánujem lekársky
lekársky zákrok
zákrok alebo
alebo operl!tClu,
operáciu, ktOfI!t
ktorá by
by mala za následok
následok
pr.\ceneschopnosť
dlh~u ako 30 po sebe nasledulUClch
práceneschopnost dlhšiu
nasledujúcich dni
dní a nepober~m
nepoberám staroboy
starobný dôchodok
dôchodok, predtasny
predcasný sta'oboý
starobný dôchodok.
dôchodok, VYSIO.JhOVÝ
výsluhový dôchodok
dôchodok al-ebo
alebo výs/lJhový
výsluhový
prlSpevok
príspevok, ••
ak~ sa taky
taký dôchodok
dôchodok alebo
alebo prlspevok
príspevok podra
podla Pflslu~ycn
príslušných Pfá""ych
právnych Pfedpisov
predpisov poSkytuje.
poskytuje, alebo
alebo v Pflpade.
prípade. fe
že výsluhový
výsluhový dôchodok
dôchodok alebo
alebo výsIuhov")'
výsluhový
priSpevok
príspevok pober3m,
poberám, som súčasne
súcasne 13mestnany.
zamestnaný. V pnebehu
priebehu posleo:lnitch
posledných 24-roch
24-roch me",acov
mesíacov som
som nebol
nebol práceneschopny
práceneschopný po dobu
dobu dlh~u
dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúach
nasledujúcich
dni
hospOtalizovaný po dobu
ako 10 po sebe
dní al
a 1 alebo
alebo hospitalizovaný
dobu VIac
viac ako
sebe nasledujúcich
nasledujúcich dnI.
dní. Zárove/l.
Zároven, ak som
som fyzICká
fyzická osoba
osoba nepodnikatef.
nepodnikatel, prt!hJasujem
prehlasujem že scwn
som zame~tnany
zamestnaný
u jedného
jedného zamestnávatel'a
zamestnávatela na dobu
dobu neurctU
S
najmenej
30
hodinov")'m
pracovnym
~d~om
počas
posledných
12
po
sebe
nasleduj"c;dl
mesiacov.
alebo
neurcitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týždnom pocas posledných
sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch
dvoch
zamestnávalelov
zamestnávatelov Za
za tych
tých ostYCh
istých podm,enok
podmienok nepretl'Žlte
nepretržite aspoo'i
aspon 24 meSiacov.
mesiacov. noe
nie som
som teda
teda oezamestnany.
nezamestnaný, nie som
som vo Ioýpovednej
výpovednej dobe a nie som
som si aru
ani vedomy.
vedomý,
le
že by
by m,
mi hrnz~a
hrozila nezameSlt1anosť
nezamestnanost a
a nebola
nebola mi
mi daná
daná v)tpoveď,
výpoved. V
V prípade.
prípade, le
že nespl/lam
nespínam podmienku
podmienku poosten.a
poistenia zamestnanosU
zamestnanosti na
na dobu
dobu neurčtú
neurcitú 5s najffienej
najmenej 30
30
hodinovým
hodinovým pracovnrm
pracovným t)t2d/lom
týždnom potas
pocas posIedn)t<:h
posledných 12 po sebe
sebe nasledujúcict>
nasledujúcich mesiacov.
mesiacov, alebo
alebo u dvoch
dvoch zilmestnávalerov
zamestnávatelov za
za tých istých
istých podm'enok
podmienok nepretr!lle
nepretržite aspoll
aspon
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24 mesiacov,
mesiacov. Poistenie
P",ste'lIe IIZnikne
živC>!a z dôvodu
dôvodu choroby
pr.. prípad
pripad Upi",,!
24
vznikne sS IYm.
tým, te
že budem
budem v plnom
plnom rozsahu
rozsahu poistený
poistený pre Jl'Ipad
prípad straty
straty života
choroby alebo
alebo úrazu,
úrazu, pre
Úplnej trvalej
trvalej invahdtty
invalidity
z dO'o'Odu
~razu a pre Jl'Ipad
d0Č8snej invalid'ly.
dňom ~klJdy
Y Sj!In,m
dôvodu choroby
choroby alebo
alebo úrazu
prípad Úplnej
Úplnej docasnej
invalidity. Pnpoistenie
Pripoistenie pre p<lpad
prípad nedClbrovornej
nedobrovolnej straty
straty zatne'Stnania
zamestnania vzr,;l<.ne
vznikne najskOr
najskôr dnom
splním
uvedené
podmien~y
zamestnanosti.
uvedené podmienky zamestnanosti.
Zlate
2014
Zlaté Moravce,
Moravce, dňa
dna 29. 11.2014
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Podpos
Učastnlka
Podpis a peČlatka
peciatka úcastníka

Kuklová
Alena Kuklová
Orange
Orange SIovensl<o.
Slovensko, a. s.
s.
peČlall<a,
peciatka, podP'S
podpis

spoločnost'
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