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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A0484568
SIM karta s prideleným telefónnym

číslom

0905871829; Ident. kód dodatku: 6744036

ID predajcu I0070GPB04
Orange Slovensko, a. s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, DiČ 2020310578 IČDPH SK202031578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len .Podnik") a
Účastník - Právnická osoba

Účastník

Mesto Zlaté Moravce

Meno, priezvisko, titull Obchodné meno/ Názov:

Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania (mest%bec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Zlaté Moravce 1, 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1
Číslo OP / Pas:

Platnosť

IČ DPH/DiČ:

Štátne občíanstvo:

I Rodné čísiolIČO:

OP / Pas:
SR

Čislo OP/cest. pasu, pre uk.

Zastúpený:

povol. na pobyt:

Lednár Peter

00308676

Platnosť OP/cest. pasu,
preuk. povol. na pobyt:

Rodné

čislo:

neobmedzená
(dalej len 'Účastnlk")
(pod skratkou"P na pobyt" sa rozumie POllOlenie na pobyt cudzinca)
na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cij. zmluve o poskytovani verejných služieb (dalej len "Dodatok"; cit. zmluva o poskytovani verejných služieb. ku ktorej sé
Dodatok uzatvára, sa dalej označuje ako "Zmluva" ), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využlvania elektronických komunikaČtlýct
služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), pripadne iné osobitné podmienky využlvania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku
odkazuje, výslovne dlohodnuté. (Podnik a Účastnik sa spoločne dalej označujú ako."strany")

et.1 .
1.1

Predmetom tohto Dodatku je
dohoda strán na aktivácii ÚČ3stnlckeho programu resp. zmene ÚČ3stnickeho programu na ÚČ3stnicky program (pokiaf je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené
"+++++" zostáva ÚČ3stnlckY . program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkorvek kolónke v Dodatku znamená, že stav urrovaný danou kolónkou
zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaf priamo v texte vzfahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

Ue~n~g~u~
ra'3~O~e~
ur~------------------------~ ,)

1.2

na SIM karte Podniku registrovanej na Učastnika , ktorej telefónne čislo je uvedené v záhlavi tohto Dodatk~ , resp . na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto
Dodatku nahradi (najmä z dôvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Učaslnlka , ktorej telefónne č islo je uvedené v záhlavl tohto
Dodatku (daiej len 'SIM karta").
dohoda strán o predaji zariadenia (dalej len "Mr) (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaf je v kolónke "Výrobné čis lo Mr uvedené "+++++", tento údaj sa nebude
uvádzaf a že predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)

~~'----------------------'~a~
m~.~
un~g~S"~
~1"O'-----------------' 2)

Účastn i kovi z majetku Podniku so zfavou z jeho spotrebitefskej ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zfavy z jeho spotrebitefskej ceny) s DPH (dalej tiež "Kúpna cena")

4)

r'OO EUR
1

Účastnik sa zaväzuje zaplatiť prvú časf Kúpnej ceny s DPH vo výške (dalej ako "Prvá časf Kúpnej ceny")
~'~'~
' ~
1I _
"

____________________________,

5)

bez zbytočného odkladu po uzatvoreni tohto Dodatku.

Zmluvné strany sa dlohodli, že zvyšnú

časf

Kúpnej ceny s DPH 110 výške (dalej ako "Zvyšná časf Kúpnej ceny")

~_ _---------,1 6)

[HIH"

zaplatr ÚčastnIk v splátkach nasledlovne:
počet

spiátok:

~
+~
++++
~"
.-

________________________--.

7)

výška splátky vrátane DPH
'

~~~

____________________________--. a)

~+++++"

- .

Pokiaf je v kolónkach 5 až 8 uvedené "+++++", na

~

UčastnIka

•

.

sa nevzfahujú ustanovenia Dodatku o splátkach v

čl.

3a

Učastnlk

je povinný zaplatif celú Kúpnu cenu

naraz.
Účastni k si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebitefská) cena MT bez zfavy z jeho spotrebijefskej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojho majetku
predáva, pokiaf sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatku, je
1

c-

L
rO_'O
_O_E_U_R__________________________~.

9)
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zmluvy: A0484568
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Účastnfk si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyMie v tomto bode len z toho dôvodu, že sa zaviazal užfvať služby poskytované mu
prostrednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku.

1.3

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

10)

A kciové mobffilé tel efóny pre doteraj ších zákazníkov

poskytne (resp. neposkytne viď nižäie) Podnik Účastnikovi aj ďaläie výhody a v prlpade, že Podnik lieto ďaläie výhody Účastnikovi poskytne, liež dohoda o právach
povinnosliach strán spojených s poskytnutlm týchto výhod. Podrobnejäia úprava práva povinností strán spojených s poskytnutím ďalšieh výhod sú uvedené v dokumente
11)
"+++++"

ktory ako Príloha č. t tohto Dodatku tvori jeho neoddeliternú súča st. V prfpade, že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa
dohodli, že Podnik neposkytne Účastnikovi v rámci te~o oscbitnej ponukovej akcie žiadne ďaläie výhody a zárove~, že súčasťou Dodatku nie je Prfloha č. 1 s obsahom
podra tohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou Prflohy č. 1 mOže byť aj úprava iných právapovinnostf strán vrátane právapovinnostf upravených v tele Dodatku.
dohoda strán o
aktivácii služby

1.4
a)

12)

P rístup k internetu

b)

o deaktivácii služby

J

deaktlvacia: A hoj Európa +

13)

o verbe zvýhodneného č lsla (resp. viacerých zvýhodnených člsel), ak sa Strany dohodli na aktivácii (bonuscvej) služby Nekonečné volania na vybrané tel.
Orange, alebo o vorbe Rodinných TC (podra ich definlcie v Cenniku služieb), ak sa Strany dohodli na aklivácii bonusovej služby Nekonečno v rudine

c)

číslo

v sieti

14)

d)

o aktivácii

Mesačného

predplatného ve výäke

+++++
e)

o poskytnuti zvýhodnenia (pokiar je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Účastn ik nezlska žiadne zo zvýhodnenl uvedených v Prllohe Dodatku, ktoré sú
podmienené uveden Im krúčcvých slov resp. slovných spojeni stanovených v prlsluäných ustanoveniach Prllohy Dodatku, pričcm právo na ostatné zvýhodnenia takouto
podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)

" +++++-.- -

8,00 EUR

2.1

16)

dohoda strán,TeUčastnfk je povinný uhradiť Podniku poplatok ~a aktiváciu SIM karty resp. administratfvny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch
Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekom u nikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so rlavou (ďalej len"Poplatok") ve výäke s DPH

1.5

Č 1.2.

15)

17)

Práva a povinnosti Podniku a Účastn íka
Účastnik je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo výäke uvedenej v CI. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výäke uvedenej v CI. 1 bode 1.5. Účastnik je povinný
zaplatiť

Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dni odo dM vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany
nedohodli na splácani Kúpnej ceny v splátkach. V prípade, že Podnik O to Účastnika požiada , je tento povinný zaplatiť celú Kúpnu cenu MT s DPH alalebo Poplatok v
hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Účastník uzatvorf tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to plaU, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácan!
Kúpnej ceny v splátkach.
Strany sa dohodli, že Účastnik je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM karte aktivované a užlvať služby (resp.
službu) definované v ustanoveniach plsmen a) a b) tohto bodu, pričcm záväzky podra plsmen a) a b) tohto bodu majú povahu altematlvnych povinnosti teda piati, že
pokiar sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v plsmene a) Účastnik nie je povinný zárove~ plniť v súvislosti so SIM kartou svej záväzok podra plsmena
b) a naopak (t.j. ak má na SIM karte aklivovanú službu resp. aktivované Služby uvedené vpismene b) tohto bodu, nie je povinný plniť svoj záväzok podra plsmena a)
tohto bodu).

2 .2

a)

Účastn ik sa zaväzuje, že v prlpade, ak nebude mať na SIM karte aklivevaný niektorý z účastnlckych programov Ideálnych pauMlov Sova, Delfín, Kengura a Panter
alebo niektorý z účastníckych programov Nekonečné volania v Orangei - Večer a Víkend , Nekonečné volania v Orangei - Nonstop, počas doby viazanosti , ako je táto
stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIM karte taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výäka
mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenäom na sumu

30,00 EUR

b)

1S)

(v prlpade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnlcky program alebo typ účastniekeho programu, Účastník neporuäl svoje povinnosti, ak bude mať
predmetný účas tnlcky program resp . účastnlcky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prlpade, že výäka
mesačného poplatku uvedeného účastnlekeho programu bude niHia ako suma uvedená v kolónke ; p?kiar je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program
alebo viacero účastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastnlckych programov bez sumy, Učastnlk je povinný mať na SIM karte aklivovaný len niektorý z
uvedených účas tníckych programov alebo účas tnlcky program uvedeného typu, a to bez ohradu na výäku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude
mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastnlekeho programu na) účas tnlcky program s niHlm mesačným poplatkom, ako je výäka mesačného
poplatku uvedená vyMie v te~o vete (pri plneni tohto záväzku sa berie do úvahy výäka mesačného poplatku po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej
skutočnosti poskytne Podnik). Aklivácia účastnlekeho programu podra prvej vety tohto plsmena na SIM karte alebo aspo~ žiadosť o aktiváciu takéhoto účastnlckeho
programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou fonnou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto
Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu .
Účastník sa zaväzuje, že v prlpade, ak bude mať na SIM karte aktivevaný niektorý z účastnlckych programov Ideálnych pauMlov Sova, Delfin, Kengura a Panter alebo
niektorý z účastnlckych programov Nekonečné velania v Orangei - Večer a Vlkend , Nekonečné volania v Orangei - Nonstop, bude mať počas doby viazanosti, ako je
táto stanovená v bode 2 .3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu výäky mesačného poplatku za aktivevaný účastnícky program, aklivovaného
Mesačného predplatného, mesačného poplatku za doplnkové služby Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sieti Orange, Nekonečno v rudine, Poistenie faktúry,
Nekonečné SMS, Správy do väetkých sieti SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za väetky ätandardné ballky služby Nekonečný intemet v mobile, za doplnkové
ballky služby Nekonečný internet v mobile Ballk Zákaznicka zóna, Ballk OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesačného poplatku za doplnkové služby TV v
mobile s Arch ivom , Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa, Moja Európa+, MOj Svet, MOj Svet+, Náhradný telefón , Európa dáta,
Svet dáta, Prichádzaj úce hovory v EÚ , Prednostná starostlivosť a Exkluzlvna starostlivosť, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto
účastnleke programy, služby, ballky, doplnkové slUŽby a za Mesačné predplatné (vrátane DPH) je rovná alebo vyMia ako

30,00 EUR

19)

Povinnosť Účastnika podra tohto plsmena je splnená aj v prfpade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných poplatkov podra predchádzajúcej vety,
nebude pozostávať zo väetkých ballkov, služieb alebo iných plneni vymenovaných v predchádzajúcej vete . Pri plneni záväzku podra tohto bodu sa berie do úvahy
výäka mesačných poplatkov za Mesačné predplatné, účastn lcke programy, služby ballky resp . doplnkové služby po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety plsmena a) tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy podra tohto plsmena, pokiar v tomto
p(smene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podra prvej vety tohto prsmena na SIM karte alebo aspol'l žiadosť o aktiváciu takéhoto ÚČ3stnfckeho
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prog ramu na S IM karte (v

čl .

1 bode 1.1 Dodatku alebo inou fomnou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná

skutočná

aktivácia je podmienkou platnosti tohto

Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.
Účastnik sa zaväzuje , že po dobu

2.3

(4
a)

b)

c)
d)
e)

2 .4

2.5

20)

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež 'doba viazanosti')
zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podra Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako úča stnik Služieb poskytovaných mu Podnikom prostrednlctvom SIM karty a že po celú
túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využlvať , a to v súlade s jeho záväzkami a zároveň neuskutočni žiaden laký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo
účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy alalebo Dodatku pred uplynut1m doby viazanosti (bez ohradu na skutočné právne následky uvedeného úkonu);
za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom č . 351/2011 Zz. v platnom zneni;
nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiar mu takáto povi nnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prlpade je povinný bez
zbytočného odkladu pokračovať v uživani Služieb prostrednlctvom inej SIM karty, ktorá nahradi vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu) ;
sa nedopustI takého konan ia, alebo, nedá svojim konanim žiaden taký podnet a ani neumožnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od
Zm luvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dOvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Účastnika, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku alalebo v Zmluve,
a lebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo preruš iť poskytovanie Služieb;
bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastn lcky program (resp. taký variant úča stnlckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 plsmene b) uvedených
služieb (resp. iných produktov), že nedOjde k porušeniu záväzku Účastnika uvedeného v bode 2.2 tohto článku ;
bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrádzať Podniku iné platby, ktoré je povinný
platiť Podniku, a to aj v prlpade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku , avšak Účastnik je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostrednlctvom Podniku tretej
osobe.
V prlpade telefónnych člsel , ktoré boli v rámci prenositernosti člsla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len 'prenesené člsla') sa do doby viazanosti
nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným člslom , čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v dOsledku ešte
nedokončeného prenosu člsla aktlvna; doba viazanosti tak začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončeni prenosu člsla . V prlpade, ak Účastnik uzatvoril
tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa do doby v iazanosti nezapočitava prvých sedem pracovných dni nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutl siedmich pracovných dni nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku. V týchto pripadoch je však Účastnik povinný
plniť si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a e) po celú dobu pred začatim viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti),
ako aj po celú dobu viazanosti.
Účastnik si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi spotrebiterskou (trhovou) cenou
MT a v zmysle lohto Dodatku poskytnutou zravou zo spotrebilerskej ceny, len z toho dOvodu, že sa Účastnik zaviazal užlvaf služby poskytované mu prostrednlctvom
SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v
bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzMadom na výšku zravy zo spotrebiterskej ceny MT, ako aj na prlpadný obsah Prllohy č . 1 Dodatku (pokiar je súčasťou Dodatku takáto
prlloha), by sp6sobilo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zravy zo spotrebilerskej ceny MT). V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa
Strany dohodli, že Účastnik je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prlpade porušenia nigie v tomto bode uvedených povinnosIl

nasledovne:
a)
b)

ak Účastnik počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2 .3 Dodatku poruš i svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za Služby alebo povinnosf uhradiť včas a
riadne iný svoj peňažný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhrad iť včas a riadne Podniku inú platbu, ktoru je povinný platiť Podniku (a to aj v prlpade, ak sa
nejedná o peňažný záväzok voči Podniku, avšak Účastnik je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostrednlctvom Podniku), alebo
ak Účastn ik počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruš i svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťahu s Podnikom podra Zmluvy v zneni tohto
Dodatku a po celú dobu viazanosti užlvať bez prerušenia Služby prostrednlctvom SIM karty alebo Účastnik poruši svoju povi nnosť neuskutočniť žiadny taký úkon,
ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred uplynutlm doby viazanosti (bez ohradu na to , či
skutočne dOjde k u končeniu Dodatku alebo Zmluvy),
je Účastnik povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške

21)
79,00 EUR

2.6

2.7

2.8

a)

b)

c)

d)

e)

2.9

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa výška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti od urtitého okamihu postupne znižuje , piati toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu,
v jej výške , ako je táto stanovená pre obdobie pred Druhou časťou doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebilerskou) cenou MT bez
zravy z jeho spotrebiterskej ceny s DPH (uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej čls lom 9) a Kúpnou cenou t.j. kúpnou cenou s DPH, za ktoru Podnik
.
.
predal MT Účastnikovi, (uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej člslom 4).
Právo na zmluvnú pokutu podra tohto bodu vznikne Podniku samotným porušen Im povinnosti Učastnika, a to v okamihu porušenia povinnosti Učastnlkom, pričom toto
právo nie je podmienené vykonanim žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpenim od Zmluvy alebo prerušen Im či obmedzenim poskytovania Služieb v prlpade
porušenia povinnosti podra bodu 2.3 plsmena c) tohto článk u ) .
Účastnik súhlasi s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dOjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej
SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu aiebo k prerušeniu poskytovania Služieb podra Zmluvy, že doba po ktoru nebude z týchto dOvodov použlvať tieto Služby sa
mu nezapočita do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Účastnika jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiar mu táto povinnosť v
.
zmysle Zmluvy vznikne , ani povinnosti plniť svoje záväzky dohodnuté v plsmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku .
Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä (i) predať Učastnlkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a
previesť na Účastnika vlastnlcke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Účastnik splni všetky podmienky potrebné pre vzn ik nároku na kúpu MT za Kúpnu
cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať Účastnikovi Služby podra Zmluvy a tohto Dodatku.
V prlpade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastnik v súvislosti so SIM kartou aktivovanú službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o
poskytovani verejných služieb o aktivácii Služby Náhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii služby Náhradný telefón), v záhlavl ktorého je uvedené
to isté telefónne člslo ako v záhlavl tohto Dodatku, (ďalej len 'Dodatok o Nr), uzavrel1m tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžilej
deaktivácii Služby Náhradný telefón aktivovanej a užlvanej na základe Dodatku o NT zo SIM karty). V prlpade zániku Dodatku o NT podra predchádzajúcej vety, mOže
(ale nemusi) Účastnik v súvislosti so SIM kartou požiadať o novú aktiváciu Služby Náhradný telefón, pričom v takom prlpade je povinný uzavrieť nový Dodatok k
Zmluve o poskytovani verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón . V prlpade zániku Dodatku o NT podra prvej vety tohto bodu bude mať táto skutočnosť v
závislosti od okolnosti uvedených v jednotlivých plsmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených v nasledovných plsmenách tohto
bodu:
Ak sa nejedná o prlpad podra plsmena d) alebo e) tohto bodu a Účastnik už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové telekomuni kačné zariadenie, je povinný uhradiť
v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pOvodne v
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (t.j. sumu rovnajúcej sa súčinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu mesačných poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podra Dodatku o NT, avšak ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT dosiar neuhradil).
Ak sa nejedná o prlpad podra plsmena d) alebo e) tohto bodu a Učastnlk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne požiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podplsal prlslušný nový Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných
služieb o aktivácii Služby Náhradný telefón , v ktorého záhlavl je uvedené telefónne č lslo SIM karty, alebo požiada l o aktiváciu takého účastniekeho programu, ktorého
súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zravu z
ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa výške mesačných poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užlvanlm Služby Náhradný telefón
na základe Dodatku o NT, pričom Úča stnikovi nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón , ktoré bol na
základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového
telekomunikačného zariadenia za cenu so zravou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanoven().
Ak sa nejedná o pripad podra plsmena d) alebo e) tohto bodu a Účastnik pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne nepožiadalo novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodplsal nový Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných
služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je uvedené telefónne člslo SIM karty, Účastnikovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zravu , ako v prlpade podra plsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón ,
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu
koncového telekomun i kačného zariadenia za cenu so zravou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanoveni).
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnlcky program , ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón a Účastnik požiadal o aktiváciu
takého účastn lckeho programu, ktorého súčasťou je služba Náhrndný telefón, a tento účastn lcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, Účastn ikovi
zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zravu , ako y prepade poóra p(smena h) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón , ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhrad i ť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby
viazanosti.
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnlcky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón a Účastnik požiada l o ~ktiváciu
takého účastnlckeho programu, ktorého súčasťou nie je služba Náhradný telefón, a tento účastnlcky PrDjlram mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný a Učastnlk
pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie , Učastnlkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zravu , ako v prlpade podra plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhrad iť zostávaj úce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón,
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti .
V prlpade porušenia niektorej z povinnosti Účastnika uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto článku odlišnej od povinnosti uvedených v plsmenách a) a b) bodu 2.5 tohto
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2.10

č lánku (najmä ale nielen nedodržanie záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto článku , zneuž~ie Služieb, porušenie povinnosti pod fa bodu 2.3 plsmena c) tohto č lánku)
počas doby viazanosti alebo v obdobi medzi okamihom uzavretia Dodatku a začiatkom plynutia doby viazanosti, je Účastn rk povinný uhrad iť Podniku zmluvnú pokutu
vo vý$ke rovnajúcej sa vý$ke zmluvnej pokuty podfa bodu 2.5 tohto čl ánku .
Referenčn é č ls lo - PauMI pre bllzkeho:

0'+++++"

2.11

l

23)

Ak je v kolónke namiesto Referenčného člsla - Paušál pre bllzkeho uvedený symbol ' +++++', nevztahujú sa na Účastnika žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho prlloh
týkajúce sa PauMlu pre blizkeho.
Strany sa dohodli, že Účastnik je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovaf si počas doby viazanosti službu Prestávka, ktorá spočlva v tom, že
Účastn i k počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karte aktivovaná, (ďalej v tomto bode tiež 'Doba poskytovania') nie je povinný plnif svoju povinnosf maf
na SIM karte aktivovaný taký účastn lcky program (resp. taký variant účastn iekeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 plsmene b) uvedených služieb (resp.
iných produktov), že nedôjde k porušeniu záväzku Účastnika uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričo.m sa súčasne o Dobu poskytovania predlži doba viazanosti
dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastn lka podra tohto Dodatku ani podra iných ustanoveni
;;mluvy alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Účastnikom a Podnikom. Doba poskytovania môže byť I)1'Iximálne 6 celých zúčtovacIch obdobi a
Učastn i k si ju mOže aktivovaf len na celé zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovac lch obdobI. Službu Prestávka mOže Učastnlk využlvaf aj viac krát počas doby
viazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekročiť šesf celých zúčtovacIch obdobI. Počas Doby poskytovania môže byť na SIM karte aktivovaný akýkoľvek
aktuálne ponúkaný účastn lcky program, ktorého podmienky užlvania sú v prlpade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné aktivovaf len v prlpade, Že na SIM
karte bude aktivovaný niektorý z účastnlckych programov Ideálnych pauMlov Sova, Delfin , Kengura a Panter alebo niektorý z účastnlckych programov Nekonečné
volania v Orangei - Večer a Víkend, Nekonečné volania v Orangei - Nonstop (ďalej v tomto bode tiež ako 'Vybrané programy'). Službu Prestávka možno na SIM karte
aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minimálne tri celé zúčtovacie obdobia bez
prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie však povinný - aktivovaf službu Prestávka aj v prlpade, že nie je niektorá z
podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prlpade, že bude ku d~u deaktivácie Služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnlcky program resp . kombinácia
služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovenlm bodu 2.2 tohto článku , Podnik je oprávnený aktivovaf na SIM kartu ten účastnlcky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá
bola na SIM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia služby prestávka prebehne k prvému d~u zúčtovacieho
obdobia nasledujúceho po doručeni žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu služby Prestávka. V prlpade, že sa Podnik a Učastnlk vopred dohodnú na presnej dlžke Doby
poskytovania, služba Prestávka sa deaktlvuje ku d~u , v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka tiež keď uplynie šieste celé zúčtovaciE
obdobie vyu1lvania tejto služby počas doby viazanosti.

tI. 3.

Splátky Zvyš nej časti Kúpnej ceny
Tento článok 3 sa na Účastnika vztahuje len v prlpade , ak sú kolónky 5 až 8 v čl . 1.2 tohto Dodatku vyplnené inak ako symbolom ' +++++'
Strany sa dohodli, že Účastnik je povinný riadne a včas zaplatif Zvyšnú časf Kúpnej ceny v mesačných splátkach v zmysle ustanoveni tohto Dodatku. Zvyšná časf
Kúpnej ceny je rozdelená do počtu splátok uvedených v kolónke 7 v čl . 1.2 tohto Dodatku, pričom výška jednotlivých splátok je uvedená v kolónke 8 v čl. 1.2 tohto
Dodatku. Podnik bude účtovaf jednotlivé mesačné splátky Účastnikovi vo faktúrach za Služby, ktoré vystavuje po skončen I každého celého zúčtovacieho obdobia,
pričom prvú splátku Podnik vyúčtuje vo faktúre za Služby za prvé celé zúčtovacie obdiobie po nadobudnuti účinnosti Dodatku. Účastnik je povinný platif jednotlivé
splátky v lehote splatnosti, ktorá je zväčša totožná so splatnosfou ceny Služieb. Strany sa dohodli, že nezaplatenie ktorejkoľvek splátky Zvyšnej časti Kúpnej ceny
Účastnikom riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s právom Podniku o.i. prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb.
.
Podnik má právo započitaf zaplatené zálohy, trvalé zábezpeky, zábezpeky na cenu za poskytnuté Služby, preddavky na požadované Služby alebo preplatky Učastnlka
3.3
bez ďalš i eho právneho úkonu proti všetkým nezaplateným pohfadávkam Podniku vrátane tých, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú už premlčané , a to momentom,
kedy sa pohradávky vzájomne stretli. Podnik má právo všetky na jeho účet Účastnikom poskytnuté úhrady alebo ich zvyšok a prlpadné preplatky na nich zúčtovaf vždy
najskôr na najstaršiu faktúru, a to v tomto porad f:
3.1
3.2

a) Na cenu Služieb poskytnutých v predchádzajúcich zúčtovaclch obdobiach, s úhradou ktorých je Účastník v omeškanl, na cenu zmluvných pokút a sankčných
poplatkov spojených s doručen Im upomienky (sankčný poplatok za doručen ie upomienky má charakter zmluvnej pokuty, na čom sa zmluvné strany dohodli, pričom jej
.
výška je stanovená Podnikom, s čim Účastnik súhlasi);
b) Na úhradu úrokov z omeškania, ako aj na úhradu škody vzniknutej porušenlm niektorej z povinnosti Učastnlka vyplývajúcej zo Zmluvy alebo platných právnych
predpisov;
.
c) Na cenu Iných služieb, na úhradu ktorej vzniklo Podniku vOČi Učastnlkov i právo (a to aj v prlpade, ak splatnosť Iných služieb je stanovená na ten istý de~ ako
splatnosf ceny Služieb, na úhradu ktorej boli úhrady poskytnuté Účastníkom určené);
d) Na cenu Služieb, na úhradu ktorých boli určené;
e) Voč i ostatným pOhfadávkam spoločnosti s výnimkou pohfadávok uvedených vp ismene 1);
I) Na cenu splátok Zvyšnej časti Kúpnej ceny, a to aj vtedy, ak splatnosf splátky je stanovená na ten istý de~ ako splatnosf ceny Služieb alebo Iných služieb. Podnik je
oprávnený Účastnikom na jeho účet poskytnuté úhrady alebo ich zvyšok a prípadné preplatky na nich zúčtovaf na cenu splátok vždy v poslednom rade , až po zúčtovan l
úhrad na cenu položiek uvedených v plsmenách a) až e)

3.4

Vzhradom k tomu , že poradie zúftovania úhrad si zmluvné strany dohodli týmto Dodatkom, túto dohodu nie je možné meniť jednostranným prejavom vOle Účastnika , a
to ani formou neskoršieho jednostranného určenia Účastnika , na úhradu ktorého dlhu je platba poskytnutá Podniku určená .
Zmluvné strany sa dohodli, že celá nezaplatená Zvyšná časf Kúpnej ceny sa stáva splatnou, a teda Podnik je oprávnený žiadaf o zaplatenie celej nezaplatenej časti
Zvyšnej časti Kúpnej ceny a Účastník je povinný celú nezaplatenú časf Zvyšnej časti Kúpnej ceny zaplatif v pripadoch ak:

a) Účastnik bude v omeškanl so zapiatenim ktorejkoľvek splátky Zvyšnej časti Kúpnej ceny po dobu minimálne troch mesiacov; v takom prlpade sa stáva celá
nezaplatená časf Zvyšnej čast i Kúpnej ceny splatnou 15 dni odo dM doručenia upozornenia Učastnikovi, že Podnik si uplatni právo na zaplatenie celej nezaplatenej
čast i Zvyšnej časti Kúpnej ceny, alebo v iný, neskorši dátum, určený v uvedenom upozornenl; alebo
b) ak zanikne platnosf a účinnosť tohto Dodatku z akéhokoľvek dôvodu (napr. odstúpenim od neho ktoroukoľvek zmluvnou stranou); v takom prlpade sa stáva celá
nezaplatená časf Zvyšnej časti Kúpnej ceny splatnou, a to ku d~u zániku plaInosti a účinnosti Dodatku; alebo
c) ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Účastnika a následne Podnik na žiadosf Účastnika zruši účin~y odstúpenia od Zmluvy a tohto
Dodatku, v takom prípade sa stáva celá nezaplatená časť Zvyšnej časti Kúpnej ceny splatnou ku d~u, kedy bolo odstúpenie doručené Učastnlkovi ;
d) ak v zmysle tohto Dodatku vznikne Podniku právo na zmluvnú pokutu z iného dôvodu ako z dôvodu neuhradenia pe~ažných záväzkov Účastnika; v takom prípade sa
stáva celá nezaplatená časf Zvyšnej časti Kúpnej ceny splatnou momentom, kedy Podniku vznikne právo na zmluvnú pokutu v zmysle tohto Dodatku.
3.5
3.6

3.7
3.8

ČI .4.

4.1

4.2
4.3

Bez ohfadu na ostatné ustanovenia uvedené v tomto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na tom, že nezaplatená Zvyšná časť Kúpnej ceny sa nestáva splatnou pri
zániku Dodatku z dôvodu, ak od neho alebo od Zmluvy Účastnik odstúpil v zmysle Občianskeho zákonnika z dôvodu vady na predanom MT.
Strany sa dohodli, že ak nastane skutočnosf v zmysle tohto Dodatku, v dôsledku ktorej sa určitá doba nezapočítava do doby viazanosti (napr. z d~vodu obmedzenia
alebo prerušenia poskytovania služieb) (ďalej aj ako 'doba spočlvan i a ' ) , je Podnik oprávnený podfa vlastného uváženia bUĎ (i) účtovaf Učastnlkovi splátky
nezaplatenej časti Zvyšnej časti Kúpnej ceny a Účastnik je povinný splátky platif aj počas doby spočlvania , alebo (ii) po dobu speč lvania odložiť účtovanie splátok
nezaplatenej časti Zvyšnej časti Kúpnej ceny; v takom prfpade momentom uplynutia doby speč lvan ia je Podnik oprávnený pokračovaf vo vystavovani faktúr na
nezaplatenú časf Zvyšnej časti Kúpnej ceny, pri zachovani výšky splátok a ich celkového počtu .
Bez ohfadu na ostatné ustanovenia uvedené v tomto Dodatku plati, že v prlpade, ak dôjde k zosplatneniu celej nezaplatenej časti Zvyšnej časti Kúpnej ceny podra
č1.3.4 Dodatku, je Podnik oprávnený rozhodnúf, či nezaplatenú časf Zvyšnej Kúpnej ceny vyúčtuje Účastnikovi naraz, alebo ju rozloží do splátok, pričom je na uváženl
Podniku, či zachová celkový počet splátok a ich výšku tak, ako to bolo pôvodne dohodnuté v Dodatku.
V prípade, ak Podniku vznikne v zmysle tohto Dodatku právo na zaplatenie zmluvnej pokuty pre porušenie záväzku Účastnika plnif akýkoľvek pe~ažný záväzok
vrátane povinnosti platif splátky Zvyšnej časti Kúpnej ceny a v prípade, ak Účastnik splni tento svoj pe~ažný záväzok pred splatnosfou zmluvnej pokuty, nezbavuje ho
to povinnosti zmluvnú pokutu zaplatiť.
Záverečné ustanovenia
Účastnik vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči Podniku, ktoré v de~, keď bude podpisovaf tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. Účastník
potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prlpade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Účastnikom a Podnikom uzavretý iný dodatok v
r~mci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého by bol predaj zariadenia za cenu so zfavou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Účastnikovi a záväzok
Učastnlka plniť podmienky poskytnutia zfavy a ďalšie povinnosti Učastníka uvedené v predmetnom dodatku prostrednlctvom SIM karty (ďalej tiež 'Predchádzajúci
dodatok' ) a tento PredChádzajúci dodatok ie platný v de~, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia
Dodatku . To neplati v prlpade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón,
v takom prfpade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri rom je platný aj Dodatok.
Účastnik podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku 1 bode 1.2. V prípade, že ide o prenos člsla sa Strany dohodli, že Podnik zabezpeči
dodanie MT na stranami dohodnutom mieste ÚČ3stn fkovi, ktorý je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby
konajúcej za Účastnika).
Dodatok nadobudne platnosf a úči nnosf v de~ , v ktorom ho podplšu obe jeho strany, ak sa strany ďa lej nedohodli na odložení účinnosti niektorých ustanovenI. Ak k
jeho podplsaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť a úč i nnosť v deň , v ktorom ho podpfše oprávnený zástupca Podniku až po
Účastnikovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú , a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prlpade prenesených člsel , ako aj v prlpade, ak Účastnik
uzatvoril Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu urč itú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti
definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prlpade prenesených člsel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnosf tých ustanovení Dodatku,
ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositernosti telefónneho člsla - Prijlmajúci podnik. Ak Účastnik
uzatvoril tento Dodatok v rámci reži mu zásielkového predaja, v~etky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované ÚČ3stnfkovi, najmä
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ustanovenia špecifikujúce

začiatok

poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnenl, nadobudnú

účinnosť

až uplynut1m siedmeho praccvného dila nasledujúceho po

dni nadobudnutia platnosti Dodatku , čim mOže dOjsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnen!. Rozsah a charakter osobitných
zvýhodnenl však ostáva nezmenený. V prlpade, ak ÚčastnIk uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, neoddel~ernou súčasťou Dodatku sú aj

podmienky zásielkového predaja a

Učastnlk

podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiar táto nebola uzavretá na dobu určitú, vo

4.4

svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom okamihom zániku Dodatku sa menI doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej
sa SIM karty na dobu neurčitú . Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku .skončl pred uplynut1m doby, na ktorú bal uzavretý v zmysle badu 3.3 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy aleba na
základe dohody zmluvných strán. V prlpade, že Učastnlk porušI svoje povinnosti takým spOsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty
pod ra ustanovenI tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prlpade úhrady bankovým prevodom okamihom priplsania celej
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet) . Zmluvné strany sa dohodli , že v prlpade, že obsahom Prllohy č . 1 je poskytnutie zravy aleba iného zvýhodnenia
Účastnfkovi, okamihom poru~enia povinnosti Účastnika takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty pocHa ustanovenI tohto
Dodatku, zaniknú všetky práva Účastn Ika na poskytovanie týchto zliavalalebo iných zvýhodnenl, pakiar nie je v ustanoveniach Prllohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.
Tento Dodatok je neoddel~ernou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre ÚčastnIka a Podnik.
Strany sa dohodli, že v prlpade ak Podnik pozastavl poskytovanie Služieb podra Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dOvodov na strane Účastn ika a následne Podnik na žiadosť Účastnika zruši účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovať
pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo došlo.
Účastnik vyhlasuje, že pred uzavret1m tohto Dodatku bol podrobne obaznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami alaleba
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povinnosťami,

ktoré sa podra neho zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozomený na prlslušné dôsledky, ak tieto podmienkyalalebo povinnosti

nesplni aleba porušI.
Strany sa dohodli, že v prlpade, že Účastnik z akýchkorvek dôvodov stratí právo na uživanie účastnlckeho programu (resp. jeho variantu), ktorý má na SIM karte
aktivovaný a zárove~ včas nepožiada o aktiváciu iného účastnlckeho programu, je Podnik oprávnený aktivovať mu na SIM karte iný účastnlcky program, ktorý spl~a
podmienky uvedené v čl. 2 bade 2.2. Ak Účastnik požiada o aktiváciu iného účastnlckeho programu pred zmenou podra predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento
úkon za vykonaný včas, pokiar nebude z technických , administratlvnych alebo iných dOvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhradom na krátkosť
času medzi doručen Im žiadosti a okamihom , v ktorom má dOjsť k zmene účastnlckeho programu v dOsledku straty práva na poskytovanie dotknutého účastníckeho
programu.
ÚčastnIk svojim podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijat1m nového zákona Č. 351/2011 Z.z. bali k 1.1.2012 vydané nové Všeobecné podmienky poskytovania
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verejných elektronických

komunikačných

služieb prostredn lctvom verejnej mobilnej siete

spoločnosti

Orange Slovensko, a. s.

Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastnik potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutočnosťou oboznámil a berie ju na
vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využiť na uživanie verejnej telefónnej služby, technicky
obmedziť možnosť využlvania tohto zariadenia počas doby viazanosti podra tohto Dodatku (pokiar je v Dodatku stanovených viac dOb viazanosti tak počas celej
doby, počas ktorej je Účastnik zaviazaný podra tohto Dodatku užívať slUŽby v iIom stanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo štruktúre) v inej sieti , ako je verejná
telefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť / SIM-Iock). Účastnik vyhlasuje, že sa oboznámil so skutočnosťami uvedenými v tomto bade a s ich
vedomIm kupuje tovar do svojho vlastnlctva. Vzhradom na uvedené nevznikajú Účastnikovi z vyššie v tomto bade uvedených dOvodov žiadne právne nároky voči
Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dOvodov zravu z kúpnej
ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dOvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), aleba akékorvek iné právne
nároky.
Bez ohradu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku piati, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverej~ovania zmlúv podra § sa zákona č .
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211/2000 Z . z. o slobodnom prlstupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znenI neskorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonnIka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloženl účinnosti niektorých jeho
ustanovenL Týmto uslanovenim nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.
V prlpade, ak vyjadril Účastnik svoj súhlas označenlm položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bade a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli.
že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky
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zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených oodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik 1ejto Zmluvy), sa
rozhodnú v rozhodccvskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobccm zo zoznamu stálych rozhodccvských súdov vedeného
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na pdslušný všeobecný súd
Slovenskej republiky podra zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršich predpisov. Strany sa dohodli , že ukončenie platnosti Zmluvy alebo
dodatku k nej sa netýka ustanoveni tohto badu, ktoré budú trvať aj po ukončeni platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

X

SúhlasIm s dohodou

Nesúhlasím s dohodou

4.14
a)

Um~ 250 účastnlckych člsel
V prlpade, ak bude mať Účastnik kedykorvek počas platnosU Dodatku na SIM karte aktivovaný niektorý z účastn lckych programov Ideálnych paušálov Delfín, Kengura
a Panter aleba niektorý z účastnlckych programov Nekonečné volania v Orange i - Večer a Vlkend, Nekonečné volania v Orangei - Nonstop aleba niektorú z doplnkových
služieb Nekonečné medzinárodné hovory Európa, Nekonečné medzinárodné hovory Svet, Nekonečné správy aleba akúkorvek inú službu v zmysle Cen nIka služieb
aleba v zmysle Dodatku, ktorá obsahuje nekonečné volania aleba SMS a MMS v stanovenom časovom rozpätl (za stanovené časové rozpätie sa považuje pre účely
tohto badu aj prípad, keď nekonečné volania resp . SMS a MMS možno využívať bez časového obmedzenia) (ďalej takáto služba ako "Ballk"), platia pre uvedený Ballk
nasledovné pravidlá: Ballk obsahuje neobmedzené množstvo predplatených voian i aleba SMS a MMS na úČ3stnlcke člsla do siete/sieti určených v ustanoveniach
Cen niku služieb (aleba inej časti Zmluvy) stanovujúcich podmienky konkrétneho Ballka v stanovenom časovom rozpätí (ďalej ako "Volania"; Volaniami sa teda rozumejú
aj SMS a MMS; stanovené časové rozpätie, počas ktorého možno vykonať Volanie, ďalej tiež ako "Obdobie") sobmedzenlm podra naSledujúciCh viet. Bez
akéhokorvek ďal~ ieho poplatku (t. j. mimo mesačného poplatku) je účastnik zo SIM karty s aktivovaným Balikom oprávnený uskutočniť Volania na prvých 250
unikátnych účastníckych čísel (v prlslušnej sieti/sieťach, na ktoré sa podra špecifikácie konkrétneho Ballka tieto neobmedzené Volania vzťahujú) počas jedného
zúčtovacieho obdobia (do tohto počtu sa rátajú len člsla, na ktoré účastnik volá počas Obdobia), pričom na každé z týchto účastnlckych člsel mOže ÚčastnIk uskutočniť
počas Obdobia v rámci konkrétneho účtovacieho obdobia neobmedzený počet VoianI bez ďalšieho poplatku, a to aj v prlpade, že počas toho istého zúčtovacieho
obdobia prekroči počet 250 unikátnych účastnlckych člsel, na ktoré uskutočni Volania počas tohto zúčtovacieho obdobia v rámci Obdobia. Pokiar Účastnik počas
niektorého zúčtovacieho obdobia v rámci Obdobia prekroči počet 250 účastnlckych člsel, na ktoré vykonal Volanie, za Volania na ďalšie účastn lc ke člsia je povinný
platiť cenu stanovenú v Cenniku služieb pre Volania v rámci prlslušného Ballka. Cenu podra predchádzajúcej vety piati Účastnik za Volania, ak je Volanie uskutočnené
na účastnicke čislo, ktoré je v poradi dvestopäťdesiatym prvým alebo ďalšlm účastn lcky m člslom, na ktoré v danom zúčtovacom obdobi účastn ik z konkrétnej SIM karty
s akUvovaným Ballkom počas Obdobia volal.
Strany sa dohodli, že Podnik je oprávnený meniť ustanovenia tohto bodu aj inak ako prsomnou formou , a to zverejnenlm zmien ustanovenI v Cenniku služieb. V prfpade
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Ak sa Strany dohodli na aktivácii banusovej služby Poistenie faktúr, Účastn ik vyhlasuje, že sa obaznámil s prlslušnými poistnými podmienkami poistitera MetUfe
Amsl ico poisťovila, a.s., ICO 31402071, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku na www.orange.sklpoisteniea súhlasi s nimi. Zárove~ Účastn ik prehlasuje

rozporu medzi ustanoveniami Dodatku a Cennfku služieb majú prednosť ustanovenia Cennfka služieb.

nasledovné:

Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokova menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrplm žiadnou chronickou chorobau aleba
akoukorvek inou chorobou, ktorá mOže v iesť k smrti aleba úplnej trvalej í nvalid~e) a neplánujem lekársky zákrok aleba operáciu, ktorá by mala za následok
práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe naSledujúcich dnI a nepoberám starobný dOchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok aleba výsluhový
prispevok, ak sa taký dôchodok aleba prispevak podra prlslušných právnych predpisov poskytuje, aleba v prlpade, že výsluhový dôchodok aleba výsluhový prispevak
poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiaccv som nebal práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dni a/aleba
hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcích dnI. Zárove~, ak som fyzická osoba nepodnikater, prehlasujem že som zamestnaný u jedného
zamestnávate ra na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týžd~om počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, aleba u dvoch
zamestnávate rov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo výpovednej dobe a nie som si ani vedomý , že by
mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná výpoveď. V prfpade, že nesplňam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým

praccvným týžd~om počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiaccv, aleba u dvoch zamestnávaterov za tých istých podmienok nepretržite aspo~ 24 mesiacov,
Poistenie vznikne s tým, že budem v plnom rozsahu poistený pre prlpad straty života z dOvodu choroby alebo úrazu, pre pripad Úplnej trvalej invalidity z dOvodu choroby
aleba úrazu a pre prlpad Úplnej dočasnej invalidity. Pripoistenie pre pripad nedobrovornej straty zamestnania vznikne najskOr dflom kedy spinim uvedené podmienky
zamestnanosti.

Zlaté Moravce, d~a 13.06.2013

Zlaté Moravce, dila 13.06.2013

za Orange Slovensko, a.s.:

ÚčastnIk:

Mesto Zlaté Moravce
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