
Dodatok k Zmluve o pripojeni - č . zmluvy: A 1384220 
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0915751777; ldent. kód dodatku : 5645873 

ID predajcu 10180GPB01 

Orange Slovensko, a. s. so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 697 270, DIČ 2020310578 IČDPH 81<202031578, 
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (dalej len "Podniku) a 

Účastník Účastnik • Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno! Názov: Mesto Zlaté Morave~ 

Trvalý pobyt/Sidlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica popisné č fslo, PSČ , po ta): 
Zlaté Moravce, 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1 

Čfslo OP l Pas: 

IČ DPH/DIČ : 

Zastúpený: 

Led nár Peter Ing. 

(dalej len "Účastn ") 

Platnost' OP l Pas: 

Štátne občianstvo : SR 

Čfslo OP/cest. pasu preuk. 
povol. na pobyt: 

Rodné č fslo/IČO : 

Platnost' OP/cest. pasu, 
preuk. povol. na pobyt: 

00308676 

Rodné číslo : 

na základe vzá om no dohody uzatvára u tento doda to k clt. zmh.t'le o pripoja nf (ďalej len •Dodatok", cit zmluva o pripojeni. ku ktorej sa Oodato uzatvára, sa dalej označuje a 
"Zmluva" ). ktorým upravujú podmienky kúpy koncového telekOmunikačného zariadenia a 1 až vyuflvanla elektronlcj(ých komunikačných služieb ("Služby"), p padne Iné osobitné 
podm enky využJvan a Služleb, a su v Oodallw resp. dokumente. na kto,Y le xt Dodatku odkaZuje, výslovne dohodnuté. (Podm a Účastník sa spoločne dalej označujú ako •stranY") 

Čl. 1. P dmetom tohto Dodatku je 
1.1 dohoda strán na aktivácii ličastnlckeho programu resp. zmene účastn ekeho programu na Učaslnfcky program {POklar je v kolónke nltšte v tomto bode uvedené 

"++ -t" zostéva učastnicky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v klorejkorve kolónke v Dodatku znamená, že stav urtovany danou kolónkou 
zostáva nezmenený oproU stavu pred podpisom Dodal u, poll Iar priamo v texte vzfahu)úcom sa k danej kolónke nie je uvedené ina ) 

ll ) 
Lna.,.....S"IM'ka,-------,rte;--;;P.-od-;-n"""ilw,--reg---,--,ls~tro-va-,---n---,e'j na-::---oU;-;-č;-:a-st.-n....-lka,.,...,'k--;-lo.,--r'ej'te'le"~,.-6nne čfslo je uvedené v hlav čke lohlo Ooda~u. resp na lej SIM karte Podniku, ktoré počas platnosti tohto 
Dodatku nahradi (najmä z dOvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku reglstrovanu na Uča.stnika, ktoreJ telefónne člslo je uvedené v hlavičke tohto 
Doda u ( dalej len "SIM karta"}. 

1 2 dohoda stlán o preda l koncového telekomunikačného zariadenra (ďalej len "Mr) (:zmluvné strany sa dohodli, že poklar je v kolónke "Výrobné číslo Mr uvedené 
• · . tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT ja jasn a jednoznačne určený svojim typom) 

ífYP MT 

"robné čfslo MT(IMEI) 59656().46088056 J l) 

Učastnikovl z majetku Podniku so zravou z jeho spolrebíterskej eeny za kúpnu cenu {po uPlatneni zravy z jeho spotrobíterskej ceny) s DPH (ďale tiež "kúpna cena") 

~------------------, •> 5,1 0 EUR 

Učastnil( si je vedomý. že bežné maiOQ dná cena MT bez zravy z a ho spotreb ters ej ceny s DPH, za ktoru Podnik MT zo svojho majet u predáva, je 

0,00 EUR --------------------------~ s) 

častnfk vyhlasuje. te s je v omy, te MT je mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyš!la v tomto bode len z toho dOvodu, že sa zaviazal utJvar služby poskytované 
mu prostrednlctvom SIM karty v zmysle uslanovenltohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 !ohlo Dodatku 

1.3 dohoda strán o tom, že v rämci osobitnej ponukovej akcie Podniku 

6) 
"~~:3~--~··--en-.y--~N~e~k-o-ne'čn'"ý-p-au'Jir.l,~l -a~MT~-------------------------------------------------------. 

poskytne (resp. neposkytne vid niž§le) Podnik Učastnfkovi aj d'al~ie výhody a v pr!pade, ie Podnik Ueto ďaläie výhody Učastnfkovf poskytne, tiež dohoda o právach 
povinnostiach strán spojených s poskytnutlm tYchlo výhod. PodrobnatA•a upreva práv a povinnosti strán spojených s poskytnutím d'al§lch výhod su wedené v dokumente 

7) 
onu•y ponuky "Výmeny 201 1 · Nekonečný pauiál" zo dňa 28.10.2011 J 

ktorý ako Prnoha č 1 tohto Dod!!tku lvorf jeho neoddelitelnú súčasf. V prrpade, ie v predchádzajúcej vete uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa 
dohodli, ž:e Podník neposkytne Učastn ovi v rámc tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne ďalš e výhody a Zárove l\, že súčasťou Dodatku nie je Prfloha e. 1 s obsahom 
podra tohto bodu . Strany sa dohodli. že súčasťou Prnohy č. 1 mOže byt' aj úprava Iných práv a po nnostr strán vrátane práv a povinnostr upravených v leJe Dodatku. 

1.4 dohoda strán o 
a) a tivácll slufby 

b) 

c) o vofbe Vybra ho čisla 

f'~IIHI~I+'I~.-------------------~ 10 ) 

Dodatok k zmluve o prlpojenr - čfslo zmluvy: A 1384220 

0004538294 

Čfslo účastn(ka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.) 

l l 4 



d) 

11111 11111111111 1111111 11 11 1111111 

o poskytnut! benefitu (poklal je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "H +H" Účastnlk nezlska fJadne zo zvýhodnen! uvedených v Prfloho Dodatku, ktoré $U 
podmtenoné uvedonlm klúčových slov msp slovných spojeni stanovených v prfsluAných ustanoveniach Prllohy Dodatku, pričom pnlvo na ostatné zvýhodnenia takou1o 
podmoenkou nepodmlenené nie je týmto dotknuté) 

15 
t+++++" - __ ]") 

dohoda stnln, te Učastn lk je povinný uhtedrf Podntku poplatok za akbváclu SIM karty resp admln lstratlvny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch 
Podniku súvisiaciCh s kúpou koncového telekomunikaeného zariadenia uvedeného v bode 1 2 tohto člllnku za cenu so zlavou (dalej len "Poplatok") vo výtke s DPH 

Čl. 2. 
2 1 

~,OO EUR __ _ 112) 

Prjva 1 povlnnostl Podniku 1 Účastnlka 
Ueastnlk je povinný zaplabt Podn<ku kúpnu oonu MT vo výAke uvedenej v Cl. 1 bode 1 2 ako IJ Poplatok vo výtka uvedenej v Cl. 1 bode 1 5 ueastník J8 povinny 
zaP,tabC kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo raktúre, Inak do 1 S dni odo dlla vystavenia raktúry V prfpade, te Podnik o 
to Učaslnlka požleda, je tento povinný zaplabC celú kúpnu cenu MT s DPH a/alebo Poplatok v hotovosti na pmdaJnom mieste, na ktorom s Podnikom Účastnlk uzatvori 
tento Dodatok, a to vo forme pmddavku. 

22 Stmny sa dohodli, te účastnlk je povinný poča& doby viazanosti, ako je táto stanoveNI v bode 2 3 tohto etánku, mar na SIM karta aktlvovana a užlvat služby (msp 
slutbu) definované v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom závAzky podla písmen a) 1 b) tohto bodu majú povahu altematlvnych povmnostlleda plati, te 
pokia l sú na SIM karte aktrvované služby (slutba) uvedené v pi smene 1) Účastnlk nie je povinný zárove~ plntC v súvlslooU 10 SIM kartou svoj závAzok podla p i smena 
b) a naopak (Lj ak má na SIM karta akiJVOvanú slutbu msp aktivované služby uvedené v pi smene b) tohto bodu, noe je povtnný plnif svot zévlzok podla pi smena 1) 
tohto bodu) 

2.3 

2.5 

a) Účastnlk sa zavhUJ8, to v prfpade, ak nebude mar na SIM karte 1ktrvovany neklotý z účastnlckych programov kategóne slutoeb Volania svor•m alebo kategóne 
Volarua do vtetlcých sieti, počas doby Vt&ZanOSU, ako Je táto stanovené v bode 2 3 tohto člllnku, bude mar aktivovaný na SIM karte taký účastnlcky program (msp laky 
variant účastnlckeho programu), u ktorého je výtka mesačného poplatku (s DPH) stanovená prlnarmenAom na sumu 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

~8,90 EUR - J 13) 

(v pri pada, te je v kolónke okmm sumy uvedený aj konkrétny účastnlcky program alebo typ účastnlckeho programu, Učastnlk neporu$1 svoje poWlnosti, ak bude mar 
predmetný účastnlcl<y program msp účastn lcky program daného typu akbvovaný na SIM karta počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto člllnku ani v prfpade, te výtka 
mesaeného poplaCku uvedeného účastnlckeho programu bude niHta ako suma uvedená v kolónke. poktal je v kolónka uvedený len konktélny účastnlcky program 
alebo viacero účastnlckych programov alebo typ alebo vtae typov účastnlckych programov bez sumy, úeastnlk J8 poVInný mar na SIM karla aktJvovaný len niektor( z 
uvedených litastnlckych programov alebo účastnlcky program uvedeného typu, a lo bez ohledu na výtku ICh mesačných poplatkov) a teda te počas te~o doby nebude 
mar na SIM karte akbvovaný (ani nepotiada o zmenu úeastnlckeho programu na) úeastnlcky program s nížtlm mesaeným poplatkom, ako je výtka mesačného 
poplatku uvedená vyUie v tejto vete (pri plneni tohto závAzku sa berla do úvahy výtka mesaeného poplatku pmd uplatnenlm zliav, ktoré mu na základe ake)kofllek 
pnlvnej skutoenostl poskytne Podnik) Za poM8nle ZévAzku Účastnlka podfa predchádzajúca] voty sa napovatu)e prfpad, keď výtka mesaeného poplatku 
účastnfckaho programu (msp. variantu úeastnlckeho programu). ktorý má Ueastnlk na SIM karte aklualne aktivovaný, klesne počas platnooU Dodatku pod sumu 
uvedenú v predchédzajúooj veta v dOsledku znltenla den Služieb alebo klesne počas platnosti Dodatku (msp. odo d~a nadobudnutia platnosti tohto Dodatku bola takto 
stanovené) pod sumu uvedenú v predchádzajúoor vete v dOsledku zamdenla Účastnlka do kalegóne účastnikov toho istého účastnfckeho programu, pm ktorých je 
stanovené niHia výtka mesačného poplatku toho Istého účastnlckeho programu (napr z dOvodu mnotstevných zliav a pod ) Akbvada účastnlckeho progf8mu podl'a 
Prver vety tohto bodu na SIM karie alebo aspo/\ badost o aktMiau takéhoto úeastníckeho progt8mu na SIM karte (v el t bode t 1 Dodatku alebo Inou fonnou na to 
stanovenou Podntkom) a jeho n6sledná skutoen6 akbvllda je podmtenkou platnosti tohto Dodatku • lada aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. 
Učastnllt sa zavhuJ8, te v prlpade, ak bude mar na SIM karta akbvovaný noektorý z účaslnlckych progr.unov kategclrie Volania svojim alebo kategóne Vola""' do 
vtetlcých sieti, bude mar počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2 3 tohto člllnku , akllvovanú na SIM karte takú kombonäciu úeastnlckych programov (msp 
ballkov) kategórii slutleb Volania svojim, Volania do viell<ých sieti. SMS a MMS do vietkých sootl, Internet v mobile (v prfpade slutby lntemot v mobile sa do kombonácle 
nltajú len Atandardné účastnlcke programy msp ballky tejto slutby a nie doplnkové účastnlcko programy resp. ballky tejto slu1by; v prlpade, te v ostatných kategóriách 
služieb uvedených v tejto vete budú ponúkané okmm !tandardných úeastnlckych programov aj úeastnlcke programy patriace o do Iných podkategórii, do kombinácie 
podfa tejto vety sa nllajú len !tandardné účaatnlcka programy) a BIZnis ballky (uvedené plat/ Iba ak tento dodatok uzatvllra Účastnlk, ktorý má pridelené ICO) a 
doplnkových slutteb Náhf8dný telefón, Pmdnoslná starosmvosr, Exkluzlvna starostlivost a Haló svel, u kto"') vý!ka súetu mesačných poplatkov (vnltane DPH) za belo 
účastnlcke programy, bellky a doplnkové slutby (vrjtane DPH) je rovná alebo vyUia ako 

~Levttl ~) 26,01 EUR [783,58 SKK] 1 14
) 

Povtnnosr Účastnlka podfa tohto plsmena je splnené aj v prfpade, le kombinácia služieb, z ktorej sa nlta súčet mesaených poplatkov podfa predchádza;úcaJ vety, 
nebude pozostavar zo vAetkých kategórii služieb msp. doplnkových slutiab vymenovaných v predchédzajúcaj vate, avtak len v pri pada ak v kombinácii bude zahmutý 
asp00 jeden úeastnlcky program z kategórie Volania svojim alebo kategórie Volania do vtell<ých slotl Pri plneni závAzku podfa tohto bodu sa berla do úvahy vý!ka 
mesaených poplatkov za jednotlivé účastnlcke programy, ballky msp doplnkové stutby pred uplatnenlm zliav, ktoré mu na základe akajkof\lok prjvnej skutoenosti 
poskytne Podntk. Ustanovanta druhej vety p fsmena a) tohto bodu platta pnmerane ar pre právne vztahy podfa tohto pi smena 
Učastnlk sa zavlizuJ8, te po dobu 

ť 1 15) 

mesiacov odo dlla uzavreba tohto Dodatku /dalej llet "doba vlazanostt") 
zolNá v zmluvnom vztahu s Podnikom podfa Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako účaslnlk Slulleb poskytovaných mu Podnikom prostrednlctvom SIM karty a ta po celú 
túto dobu bude bez pranuAenla tieto Slutby využlvar. a lo v súlade s jeho závhkaml a zárove~ neuskutoenl tiaden taký úkon, ktorý by smeroval k ukončanlu alebo 
úealom ktorého by malo byt ukoneanle platnosb Zmluvy a/alebo Dodatku pred uplynutím doby vtazanostl (bez ohfedu na skutoen.l pnlvne následky uvedeného úkonu); 
za poruienie tejto povinnosti sa nepovatu)8 odstúpante od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom e. 61012003 Z .z. v platnom zneni; 
nepožiada o vypqente z prevádzky, alebo o dočasnú deaktrváclu SIM karty (poluaf mu lakato povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pri6om v takom prfpade je povinný bez 
zbytoeného odkladu poknleovaf v užlvanl Slutoeb prostrednlctvom Inej SIM karty, ktonl nahmdl vypoJ8nÚ msp. deakbvovanú SIM kartu), 
oa nadopustl takého konan ta, alebo, nedá svojim konan im baden taký podnet a ani neumotnl také konanie, na základe ktorého by Podnoku vzntklo prjvo odsluprf od 
Zmluvy alebo pnlvo vypovedaf Zmluvu z dOvodov nesplnenia alebo poruienla poV1nnostl zo strany Účastnlka, ku ktorým sa Z8VI8Z81 v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve, 
alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe vtazanosti dočasne obmedz.rt' alebo preruttr poskytovante Slutleb, 
bude mar na SIM karte aktiVOVaný taký úeastnfcky program (resp taký yarlant úeastnlckeho programu) alebo takú kombináciu úeastnlckych programov v bode 2 2 
plamene b) uvedených kategórii služieb, te nedOjde k poruien<u záv6zku Učastnlka uvedeného v bode 2 2 tohto člllnku 
V prlpade telefónnych elsal, ktoré boli v nlmcl prenositefnostl čista pmnosené k Podniku od Iného podniku (dalej len "pmnasené elsla") sa do doby viazanosti 
nezapoeltava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku at do prvej aktiv6cle SIM karty s pmneseným erslom, eife doba, po ktorú SIM karta nebude v dósl'!dku GAte 
nedoltončeného prenosu ersla aktlvna, doba viazanos~ tak začne plynul' at pn10u aktiváciou SIM karty po ukončeni prenosu elsla. V týchto prfpadoch je vlak Ueastnlk 
povinný plnlt' Sl poVtnnosb uvedené v el. 2 3 a) a c) po celú dobu pred začatlm VI8Z8nosti (odo dlla nadobudnuba platnosti Dodatku at do začatia plynutia doby 
vtazanosb), ako aj po oolú dobu viazanosb V prfpade, ak Účastnlk uzatvonl tento Dodatok v nlmcl ratlmu zástelkového pnodaJ8, sa do doby viazanosti nezapoeltavo 
prvých sedem pracovných dni nasledu)úoch po nadobudnub platnosti Dodatku; doba vtazanostl tak začne plynúC at po uplynut/ siedmich pracovných dni nasledu)údch 
po nadobudnutl platnosU Dodatku 
V prlpada poruienia nleklorej z povinnost i Učastnlka uvedenej v bode 2 3 alebo 2 4 tohto člllnku (najmá ale n10len nezaplatenoe splatnej ceny za Slutby, nedodrtante 
závAzku uvedeného v bodo 2.2 tohto člllnku, jednostranné ukoneanla platnosti Zmluvy alebo tohto Dodatku pred uplynutlm doby viazanosti, vykona~ie úkonu 
smeru)úcaho k ukončanlu platnosti tohto Dodatku pred uplynutlm doby vlazanostJ bez ohfadu na skutoenosr. el naozaj dOjde k ukončeniu jeho platnosti) je Učastnlk 
povinný uhtedlt Podniku zmluvnú pokutu vo vý!ka 

~14,90 EUR - --=:] 15
) 

Zmluvné pokuta predSI8WJ8 rozdl81 medzi ba!nou maloobchodnou cenou MT bez zlavy z je/lo spoCrebolelskeJ ceny 1 DPH (uvedlenou v bode 1 2 v nlme&ku 
označenom eislom 5) a kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik pmdal MT ÚčastnlkovJ (uvedenou v bode 1.2 v rjme&ku oznaeanom elslom 4) . Pnlvo na zmluvnú pokutu 
podfa tohto bodu vznikne Podniku samotným poM8nlm povtnnosU Účastnlka, a to v okamihu poruAenia povinnosti Účastnlkom , pričom toto pnlvo nie je podmenené 
vykonanlm žiadneho ukonu zo strany Pod~lku (napr odstúpenlm od Zmluvy alebo praruienlm el obmedzenlm poskytovania Služieb v prlpade poruAenia poVtnnosb 
podla bodu 2.3 plsmena c) tohto článku). Učastnlk je zárove/\ povinný uhradif Podniku náhf8du lkody, ktorej výtka presahuje výtku dohodnutej zmluvnej pokuty 
Zmluvnú pokutu podla tohto článku bude úeastnlk povinný zaplabt Podniku bez ohfadu na dllku doby. ktoré mu elle zostávala do uplynuba doby viazanosti. 
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenlo, Inak v lehota 14 dni odo d~a doručenia výzvy Podniku ÚčastnikoV! 

2.6 úeastnlk súhlasi s tým, le ak počas doby platnos~ tohto Dodatku dOjde na záklede Jeho žladostl alebo z dOvodov je/lo zavinenia k dočasneJ daakiMicll jemu pridelenej 
SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k pmruieniu poskytovanta Slutoeb podra zmluvy o pnj)Ojllnl. te dobe po ktorú nebude z týchto dOvodov poutlvať bolo 
Slutby sa mu nezapoč(ta do doby Vl8zanosti nto skutoenosr nezbawJe úeastnlka jeho povtnnosU zaplabC Podniku za túto dobu cenu Služieb, polual mu tato 
povmnost v zmysle Zmluvy vzntkne 

0004538294 

Dodatok k zmluve o pripoJeni • člslo zmluvy: A 1384220 Clslo účastnlka (vypllla Orange Slovensko, a.s.) 

2 4 



11111 11111 1111111111111 11111111111 

2 7 Podnok Je po~lnny splnot al vietky s110je povinnosti, kloré pre neho vypl)ivaJÚ zo Zml~ a lohlo Dodatku, naJmA (i) predal Utastnlkovf MT za dohodnutú kúpnu cenu a 
pn1Yl8st na Utaslnfka vfastnlcke pnl\10 k MT a odovzdal mu ho za P<edpokladu, te Utastnfk splni vietky podmienky poltebn6 pno V7Jlik néroku na kúpu MT za kúpnu 
cenu v .Uiade sl)imto Dodatkom, (li) poskyloYar Útastnlkovf Slutby podlo Zmluvy a lohto Oodetkú 

2 8 Bez ohladu na ostatn6 usta"""""la tohto Dodatku sa zmlwné strany dohodli na nosledovnom Ak je kolónka vlomto bode vyplnené sloYaml"12 mesiacov", úálstnlkoln 
po uplynuli 1 2 mesiacov po nedobudnUII ptatnoe1J tohto dodatku V7Jlil<ne prá110 na uzai\/Orenle ln6ho - Podnikom urtan6ho - dodatku k SIM karte INIIdeneJ v zahlavl 
lohlo Ooda1ku (dalej len "Novy dodatok") V prlpade, ak úálstnlk v zmysle tohto ustanovenia uzai\/Orf k SIM kar1e Nov)i dodatok, nadobudnUifm platnceU Nového dodatkL 
zanlka platnost tohto Dodatku, a to bez loho, aby v dOsledku zan1ku platnosti lohlo Dodatku vznikol Podniku nárok na zmluvnú pokutu. V prlpade, ak útastnlk 
neuzatvorlv zmysle lohlo bodu Nov)i dodat9k, lenlo Doda lok ostáva nodale) v platnos11 a v$etky jeho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. V prfpede, ak je kolóniu 
v tomto bode vyplnané symbolom "+++++" Utastnlk nemé právo na uzatvorenie Nového dodatku podla tohto bodu 
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2.11 

a) 

~•1) 

úe.stník sa zavizuje, te polual al súčasne s uzat\/Oren1m Dodatku akltvoval n18ktorý z Bw111 ballkov (alebo o jeho akbYllciu v okamihu uzatvorenia Zmluvy a/alebo 
Dodatku potiadal Podnik a Podn1k lefto Žiadost• vyhovel) a ak súčasne na základe aktiVáoe konkrétneho Biznis balfllu vyutll mo.tnosr zakúpenia osobltn6ho typu MT za 
cenu so zla110u, ktorý je motn6 za takúto osobitnú cenu zakúpď iba v prfpade aktiYIIcie a vyutlvanla niektorého z Biznis ba IIkov, je povinn)i potas doby viazanosti mar 
predmetn)i Biznis bailk akb110van)i na SIM karte a plabr zafl riadno a včas dojednanu oanu Účastnlk si Je vedom)i, te vzhladom na osobitnú motnosr získania 
osobitného typu MT prosltadnl~ aktivacie vybraného Biznis bal ilia a tada vzhladom na v)itku cenového zv)ihodnenla MT poskytovan6ho Účastnfkovf na. zaklada 
tohto Dodatku, by v prfpade, ta by Utastnlk nosdodrtal svoje zilväzky uvaden6 v P<Ye)vete tohto bodu, Podniku vznikla 6koda. V prfpede poru6an1a povinnosti Učastnflla 
wadene)v p1Vej vate tohto bodu, Je Podnik oprávnen)i od Účastnflla potadovat náhradu 6kody 110 v)itke súčinu v)itky mesačného poplatku za konkrétny zvoleny Bizn•s 
baifk a počtu cel)ich zú&>vacfch obdobi, ch)iba)ÚCICII do skootema doby Y1alanosti Dodatku Néhrada ikody Je splatné v lehote Ulledenaj 110 Y)izve na jej zaplatenie, Inak 
v lehote 1• dni odo dfla doručen10 Y)izvy Podrnku Účastnfllovf 
V prlpade, ak ma v okamihu UZ8YH1<8nla tohto Dodatku Účastník v .UVISiosb so SIM kar1ou akbvovanú slutbu Nahradny telefón a lada Je v platnosti Ooda1ok k Zmlwe o 
priPDJ8nl o akbvácil slulby Náhradn)i telefón, v zilhlavl ktorého Je INIIden6 to isté telefónne erslo ako v záhlavf tohto Dodatku, (daleJ len "Dodatok o NT"), uzavretím tohtc 
Dodatku zaníka platnost Dodatku o NT (a dochádza k okamtita) deakbvécii sl~ Náhradny talefón aktlvovanej a u!Jvanej na zilklade Dodatku o NT zo SIM karty) V 
prlpade zanlku Dodatku o NT podla pradch8dzaJúceJ vety, m61a (ale nemusi) Utastnlk v súv•slosu so SIM kartou potladat o novú aktiVIIciu slulby Náhradny telefón, 
prleom v lakom prlpade Je povinný uzavriet noY)i Dodatok k ZmiU\18 o pripojeni o aktiVilcd sluiby Néhradn)i telefOn. V prfpede zániku Dodatku o NT podla prvej vaty 
lohlo bodu budo mat táto skutotnoSf v zilviSIOSti od okolnosti uvoden)ich V )ednoUiv)ich plsmanéch tohto bodu Z8 néslodok V7Jllk niektorého Z pnlvnyeh Sial/OV 
uvaden)ich v naslodovn)ich plsmerulch tohto bodu 
Alt 18 nejedna o prfped podla pfsmena d) alebo e) lohto bodu a Učastnfll ul na zaklada Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikaené zariadenie, Je f'OYU'n)i uhradil' 
v siMslostJ so zilnlkom Dodatku o NT sumu vo vylke zostávajUCich neuhraden)ich mesatn)ich poplatkov za alutbu Néhredn)i telefón (vnltanos DPH) do konca pOvodne v 
Dodatku o NT dohodnuteJ doby viazanosti (l) sumu rovnaJÚC") sa súčinu v)itky mesaen6ho poplatku za slufbu Náhradny tale!On a počtu mesačnych poplatkov, ktO<é 
mal v .Uiade s ustanovan18ml Dodatku o NT uhroclir do konca doby YI8ZBilOS~ podla Dodatku o NT, aviak ktoré v dO&Iedkú zilnlku Dodatku o NT dosial neuhradil) 
Alt 18 nejedni! o prfpad podla plsmena d) alebo e) tohla bodu a ueastnfll pred zaníkom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikatn6 
zariadenie a .Utasne potlaclal o novú akbYilclu slulby Náhradn)i telefón v a1Mslost1 so SIM kartou a podpfsal prfsluin)i novy Dodatok k Zmluve o pripoJeni o aktNácil 
slulby Náhradn)i telefón, v ktorého zahtavf )e uvedené telefónne eislo SIM karty, alebo požiadal o aktiYIIciu takého účaslnlckeho programu, kiO<ého súčastou Je slutba 
N!lhradn)i telefón, a tento účaslnicky program mu budo aj skutoene na SIM karte aktivovan)i. vznikne mu zánikom Dodatku o NT prá110 na z/avu z ceny Sluiieb vo 
vý6ke rovnajúceJ sa v)itke mesaen)ich poplatkov, klon! mu boli vyúetované a kloré uhradil v súvislosti s aktiváciou a ufivanlm slulby Náhradn)i telefón na z;lklade 
Dodatku o NT. pričom ueastnfkovf nevznikne povinnost uhradil zostávajúca nevyUetovan6 mesaené poplatky za slutbu Nilhradny telefón. ktoré bol na zaklada 
Dodatku o NT povfnn)i uhrad•t do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnuteJ doby viazanosti (zilnil<om Dodatku o NT zanika 1181 právo na kúpu koncového 
lelekomunlkaeného zartadenia za cenu so z/avou, klon! mu vypl)ivalo z JOho ustanoveni) 
Alt sa nejedna o prfped podla plsmena d) alebo a) tohlo bodu a útastnfll pred zanil<om Ooda1ku o NT nezakúpl na zilklade Dodatku o NT koncové telekomunlkaené 
zariadenie a súčasne nepo11adal o novú akw""" slulby Nilhradn)i telefón v aiMslosti so SIM kanou a nepodpfsal noY)i Dodatok k Zmluva o pripojeni o aktivllcil slulby 
Néhradn)i telefón, v ktorého záhlavf JO Ulledané telefónne elslo SIM karty, úeastnlkovf zanlkom platnosU Dodatku o NT neVZJllkne pnl110 na z/avu, ako v prlpade podla 
pfomena b) tohto bodu ani mu nevzn•kne (lOYimosr uhrad1! zoslllvaJúce nevyúčlovan6 mesaené poplatky za slutbu Náhradny telefOn, ktoré bol na zaklada Dodatku o 
NT povinný uhrad1! do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zilnikom Dodatku o NT zan1ka 11at právo na kúpu koncového telekomunikaeného 
zariadenia za oanu so z/avou. ktoré mu vypl)ivalo z Jeho ustanoveni) 
Ak v okamihu uz.avratia Dodatku je na SIM karte aktivovaný tak)i účastnlcky program, ktorého súčasťou Je slutba Nilhradný telefOn a Účastnlk poiiadal o akbvllciu 
takého útastnlckeho programu, ktorého súálstou Je slutba Náhradny telefón, a tento účastnlcky program mu bude a) akutoene na SIM karte akb110van)i. útastnlkovf 
zanlkom platnosti Dodatku o NT nevzníkne prá110 na z/avu, ako v prfpade podla plamene b) lohla bodu, ani mu neV7lllkne povinnost uhradil' zostávajúce 
nevyUetovan6 mesaené poplatky za slutbu Náhradn)i telefOn, ktoré bol na základe Dodatku o NT povfnny uhradil' do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby 
viazanosti. 
Alt v okamihu uzavrella Dodatku Je na SIM karte akt1110vany tak)i účastnfcky program. ktorého sútastou je alutba Náhredn)i telefón a útastnfll poŽiadal o aktiVaau 
takého účastnlckeho programu, ktorého súčasrou me JO alutba Náhradny telefón, a lenlo účastnfcky PIOJlram mu bude aJ skutočne na SIM karte akbvovany a Účastnfll 
pred zilnlkom Dodatku o NT nezakúpil na zaklada Dodatku o NT koncové telekomumkaené zariadenie, ueastnfllovi z8n1kom platnosti Dodatku o NT neVZJllkne Pfávo na 
z/avu, ako v prfpede podla pfsmena b) lohlo bodu, ani mu neVZJllkne pov~nnoer uhrad•t zoslävajúce nevyúetcvané mel8ené poplatky za slulbu Náhradny telefOn, 
ktoré bol na zaklada Dodatku o NT povinny uhradil' do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti. 
Sltany sa dohod~ na nli&le v tomto bode stanovenych pravidlách utlvanla osobitne) verzie účastnfckoho programu Start s názvom Nekoneeny pauiál (dalej v tomto bod< 
len ako "Pauiár) a zilrovafl sa dohodli, te v prfpede poruianla l)ichlo pravidiel nastupuJú nlUie v lomto bode stanoven6 právne nasledky takéhola poru6enla Sltany 18 
dohodli, te ustanovenia tohto bodu platia len v prfpede, ie na SIM karte Je akwovan)i Pauiál (s !)im, te prlpedné sankcie alebo iné Pfávne nasledky poru6anla 
podmienok utlvanla Pauiálu podla tohto bodu platl8 a sú účinné bez chladu na to, ei je na SIM karte a) po poru6enl podm18nok podla tohto bodu akbvovan)i Pauiál). 
Sltany sa dohodl, te ustanovania tohla bodu zostávajú platné a ú6nn6 po celú dobu, poäs ktorej ma Utastnfll prá110 no aktNáau a/alebo u!Jvanie Pauiálu na SIM 
karte, a lo aj po uplynut! doby viazanosti alebo ukončeni platnosti Dodatku z iného dOvodu, poluaf ltv8 prá110 na utfvanl8 Pautálu na SIM kal1e zalotan6 l)imto 
Dodatkom alebo poklal Je Pauiál na SIM karte v skutočnosti akltvovan)i Stnsny sa dohodli na nasledovn)ich praVIdlách (1 n8aledkoch Ich poruienla) u!Jvanla Pauiálu 
(l)imto nl8 JO dotknuté právo Podniku stanovil' daliie podmienky - napr cenové. obsahové a Iné - platné pra Pauiál alebo deflnujúca jeho obsah v in)ich častiach lohlo 
Dodatku alebo v inych častl8ch Zmluvy): 
Sltany sa za útalom predchádzania zneutlvanlu Pauiálu alebo jeho u!Jvanlu v rozpora s právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo uatano~~enlami Zmluvy, ktoré 
by vzhladom na charakter a rozsah mohli okrem ln)ich netelan)ich dOsledkov mar za následok znltenle kvality poskytovan)ich eiekltonick)ich komunikaenych slutleb 
pra ostatn)ich účastnikov slutieb poskytovan)ich na zilklade Zmluvy alebo ln)ich slutleb po&kytovan)ich Podnikom dohodli na nasledovn)ich zilsadách správneho 
vyutlvania slutleb 

aa) útastnlk je pov.,ny nevyutJvar Pauiál v rozpora s dobrým• mravmi, v6eobecne zaväznými pnlvnyml Pfadplsml (osobitne v oblasb elakltonlck)ich komunikllcil), ako 
ani v rozpora so Zmluvou úeastnfk JO pov.,ný u!Jvar Pauiál re5p SIM kartu, len spósobom, ktorý Je stanoveny v ZmiU\18 (vnltane lohto Dodatku). u1Jvanl8 
ak)imkolllek ln)im spOsobom podll8ha prodchádzajúcemu pfsomn6mu súhlasu PodMiku 
ab) úeastnfll sa "!väzuje vyutlvat Pauiál Y)ih'lldne pre SVOJU poltebu a spósobom stanovenym v ZmiU\18 (vnltane lejlo Dodatku a osla1n)ich dokumenloY, klon! tvona 
súčas! Zmluvy) Učastnlk sa zavizuJB neposkytoval Pauiál (ani ktoréko!Vek konkrétne plnenie tvoriace sútasr Pauiálu) ln)im osobám a nesprosltadkovar 
poskytovanie Pauiálu tretfm osobám bez predchádzajúceho plsomného súhlasu Podmku 
ac) Učastnlk 58 zavlzuje novyutlvar bez predchádzajúceho pfsomného súhlasu Podniku Pauiál tak)im spósobom, te namiesto fyzickej osoby bude odcMdzajúce 
110lanla Iniciova! a/alebo odchádzaJúce volania vykonavar automat (za vykonávanie volan11 sa poYBfu)e a) vytotanle efsla volanej stanice automatom, udrtiavanle 
opojenia aulomalom. ukontanie volania automatom alebo uskutoenenl8 10e) fázy volan18 prosltednfci\/Om automatu); automalom sa rozumie akékofllek zariadenie, 
kt<ri Je spósobllé lnlclovar alebo vykon& var odchádzajúce volania bez loho, aby konkrétne úkony priamo ovládala fyzické osoba, potom za pneme ov!ádanl8 fyzJckou 
osol:!ou sa nepovatu)e predchjdzajúce naprogramovanl8 úkonov umofflu)úce automatické vykonanie t)ichto úkonov opakovane 110 IIIIIC8<)ic:h prfpadoch; 
ad) Uta stn fk sa zaväzuJO nevyutlvat Pauiál bez P<edchád:zajúceho p fsomn6ho súhlasu Podniku prostredniCIIIOm 1n)ich zanadenl, ako .U koncové zanadenla urtené na 
za~ hlasovej telefonockaJ komunikaCie jednoUIVe) fyzickeJ osoby 
ae) Utastnlk 58 zavizu)a SIM kartu neutlvar v GSM bráne alebo v Inom zanadenl slútl3com na prapáJin•e volanf modzJ !Oznyml sletaml bez poUŽitia ofictálnych 
bodov prepo)en10 stanoven)ich dohodami medzJ podnikmi poskytu)úcfml dan6 siete (resp. dohodami s openltorml trarwtn)ich sieti, poklal neei(!Stuje ofidalny bod 
prepoJenia medzi sleraml, v ktorých sú pnpo)ené volaJúca a 110lané stanica) alebo v Inom zariadeni takéto prep6janie volanl umotflu)úcom účastník sa zaväzuJe 
neutlvat SIM kartu v zariadeni umotflujúcom prenos SMS spnlv, MMS spnlv alebo ln)ich dlll madzi rOznyml sletaml bez poutitia ofid"nych bodov prapo)enia 
stanoven)ich dohodami madzi podnikmi poskytu)úcfml dan6 siete. Pod poJmom zariadenie sa móle rozum let aj sústava vlacer)ich zariadeni umofflujúcfch spolu vyUie v 
tomto subpfsmene wadené einnosti 

b) Polual Účastník porull niek:toŇ zo SIIOJICh (lOYinnostl podla pfsmeno 1) tohlo bodu, Podn•k má prá\10 obmodzlt alebo pnoru&•t útastnlkovf poskytovanoe Pauiálu ako 
a) poskyloYan10 ak)ichkoiVek ln)ich slutieb prosltednfci\/Om SIM karty alebo OJ prostrednldvom lnych pnpo)enl poskytovan)ich na zaklada Zmluvy a pn opakovanom 
poruianl !Miden)ich ustanoveni (nemusi sa jedno! o poruienie loho Istého ustanovenl8 alebo len ~atY spOsob poru6anla) je opnlvnen)i odstúplf od Zmluvy, a lo bud v 
rozsahu týl<aJúcom sa SIM karty alebo v plnom rozsahu týl<aJúcom sa celeJ Zmluvy 

c) V prlpade poru6enia niektorej z povinnoetl uvoden)ich v subplsmenách aa), ab). se). ad) a ae) plsmena a) lohto bodu V7llika Podniku voel útastnlkolri právo na 
uhradenie zmluvneJ pokuty vo v)itke 1000 EUR za katdé poru6enle povinnosti (v P<fpade opakovaného poru6enla alebo tiVa)úceho poru6enla jednej alebo viacerých 
povinnosti 58 pre účaly výpočtu v)itky zmluvne) pokuty poru60Yanie poY!nnostl počas )edn6ho zúetovacleho obdobia povatu)e za jedno poru6an1e) Vznikom pnlva na 
zmluvnú pokutu podla P<Yel valy tohto plsmena nie Je dotknuté P<á110 Podniku na né hradu 6kody, klon! vznikla v sÚYISiostJ s poru6enlm niektorej z povinnosti waden)ich 
v plsrnerulch aa). ab). ac), ad) a ae) plsmena a) lohto bodu 

d) Strany sa dohodl1, te v prlpade, ak na strane Pod01ku vznikne dOIIOdné podozreme (napr no základe spOopbu utfwnia, druhov utivan)ich plneni a pod ), te do6lo k 
ponu6enlu niektoreJ z povinnoatl uvedenYch v subpfomenách aa), ab), ec). ed) a ae) plsmena a) lohlo bodu Učastnfllom v SÚVISloSti so SIM kartou, JO Podi'Nk opnlvneny 
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uslwtoenll' opatrenia alebo prévne ukony uvedené v plamene b) tohto bodu aj v pripa<le, te me je preuUzané. te Účastnlk skutočne porutll nlektonl zo SVOJICh 
povinnosti podla pi smena a) lohlo bodu V prlpade, te v zmysle ustanoveni predCMdzaJUceJ valy vykoN! Podnik opatrenia alebo p.-vne úkony podla bodu b) lohto 
bodu. priCOm v skutoenosU napriek lomu, te lu bolo d6vodne poc:fozreme, Učaslnlk v sUv!slosU 80 SIM kartou neporulif svoje povinnosti podla lohlo bodu, Podnik 
svojim konanlm neporull svojo povlnnosll podle Doc:fatl<u alobo oslalných uslanovenl Zmluvy a nQOdpovedé za žiadnu lkodu, ktoré v dOslodku lýchlo opalrenl alebo 
ukonov úeaslnfkovf vzmkne 

Čl3. 
3 1 

UveretM uatanovenlll . 
Učaslnlk vyhlasuje, te nema tladne ~nančné zévt.zl<y voei Podniku, ktoré v de~. ked bude podposovaC lento Dodail>k. by boN po lehole icll splalnos~ Učaslnlk 
potvrdzuJ8, te Zmluva, ku ktorej sa LIZlllvéra lenlo Dodatok. je plalné V pri pada, te v súvoslosti 80 SIM kar10u bol medzi Učaslnlkom a Podnikom uzavretý lny doc!atok v 
rémcl niektor~ ponukovej akCia Podniku, obsahom ktorého by bol predaj konooveho lelokomunlkačného zarl8denla za cenu so zlavou alebo poskytnutie iného 
zvýhodnenia Učaslnlkovf a zévlizok Účaslnlka plniC podmienky poakylnulla zlavy a daljle povinnosti Účaslnlka uvedené v predmelnom dodall<u proslrednfclvom SIM 
karty (dalej tiet "Pnldchédzajucl dodatok") a lenlo Predchádzajúci dodatok je plalný v de~. v ktorý sa uzaviera Doc:falok. Slrany sa dohodli, te Predchédzajúci dodalo~ 
zanikol okamihom uzavretia Doc:falku To neplalf v prfpade, ak je predmetom Predchédzajúceho doc:falf<u poskytnul18 slutby pod nézvom Zvýhodnené SMS v roamongu, 
Tw'" alebo Nehradný telel6n, v lakom pripede zostáva PredchádzaJúco dodatok plain)' a popn ~m je plalný aj Doc:falok 
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Účaslnlk podpiSOm tohto Doc:fall<u poiVrdzuje prevzatie MT uvedeného v elánku 1 bode 1.2 V pripede, te ída o prenos člala sa Strany dohodi, te Podn.k zabezpeef 
dodanie MT na stranami dohoc:fnu1om m18Sie ÚčastnikOV!, klorý J8 povomy splnenl8 teJto pov~nnosb polvrdoC svojim podposom (resp podposom oprévneneJ osoby 
konajlicej za Účaslnlka) 
Doc:lalok nadobudne plalnosr a účonnosr v de~. v ktorom ho podpltu obe jeho olrany, ak sa slrany dalej nedohodli na odlotenf účonnoslf niektorých uslaoovenl Ak k 
)!>ho podplsarnu nedôjde obidvom• slranamo Dodatku v jeden de~. nadobudne platnosr a účfnnosr v de~. v klorom ho podpfte oprévnený zastupca Podnik'! at po 
Účaslnfkovf Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určflú, a lo na dobu viazanosti uvedenú v Cl 2 Doc:falku V prfpede prenesených člsel, ako aj v prlpade, ak Učaslnlk 
uzalvOnf Doc:falok v rémcl režimu zéslelkového predaja, sa Dodatok uzalvára na dobu určflú odo ~a nadobudnutia plalnosti Doc:fall<u at do uplynuba viazanosti 
de~nova""l osobitne pns tieto pripady v Cl 2 Doc:lall<u V pripa<le prenesených člsel je at do momentu akttváoe SIM karty oc:floter\il účonnosr tých uslanovenf Qoc:lalku, 
ktorých vykonanie noe )8 motné bez loho, aby bola aktivované SIM karla, a to v zmysle Podmoenok pnsnosítelnosti telefónneho elsla - PnJimajúci ~ok Ak Učaslnfk 
uzalvoril lento Doc:falok v rémcl režimu zéslelkového predaja, vtell<y uslaoovenfa Doc:falltu. ktoré lpecr~kujú osoboln<! zvýhodnenoa pcoskytované UčaSinlkovf, narmä 
ustanovenoa Apecifikujlice zaeiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnen!, nadobudnú účfnnosr at uplynutim siedmeho pracovného dM naslodujuceho po 
dni nadobudnulla plalnostl Doc:fall<u, efm moto dOjsr k posunu momentu zatjalku poskytovanoa jednotlivých osobllných zvýhodnen!. Rozsah a charakter osobilných 
zvýhodnen! vlak osláva nezmenený. V pripade, ak Úe&slnlk uzalvorll lenlo Doc:falok v rämcl retimu zésielkového predaja, neoc:fdelllefnou súčasťou Doc:lalku sú aj 
podmienky zaslelkového predaJa a Ue&slnlk podpisom Doc:lalku yYJ&druje s nimi aúhlas 
Zmluvné slrany sa dohodli, te okamihom nadobudnutia plalnCISti Doc:fall<u sa meni dohodnutá doba plalnosti Zmluvy, pokia! tálo nebola uzavreta na dobu urtolú, vo 
svojej časti týkaJUcef sa SIM karty na dobu urtotú zhoc:fnu s dobou plalnCISti Doc:falku, pn(:om okamohom zéniku Doc:falku sa meni doba plalnostl Zmluvy v e&sti týkaJUcej 
sa SIM karty na dobu neurtotú Zánikom plalnCISti Doc:falf<u n11 je dotknutá ptalnciSC Zmluvy 
Zmluvné slrany sa dohodU, te platnosr Doc:lall<u skonči pred uplynutfm doby, na ktorú bol uzavrely v zmysle bodu 3 3 tohto Clánku, zénlkom plalnoSII Zmluvy alebo na 
zaklede dohody zmluvných slnln V prfpade, te Účaslnlk poruAI sVOJe povonnoall lakým spOsobom, te Podniku voCI nemu vznokne prävo na zaplatenie zmluvnej pokuly 
podla uslanovenf lohto Dodatku, zanikne plalnosC Dodalf<u okamihom uhradenia zmluvnej pokuly (v prfpade úhrady bankovým prevodom okamihom prlpfsanoa celej 
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom urtený úeet) Zmluvné slrany sa dohodli, te v pripade, te obsahom Prflohy e. 1 je poskytnulfe zJavy alebo Iného zvýhodnenia 
úeaslnlkovf. okamohom porutenoa povonnosb Účaslnika lakým spOsobom, te Podniku voei nemu vzmkne prévo na zaplatenoe zmluVr18J pokuty podla uslanovenf tohlo 
Dodali< u, za,..knú vtelf<y préva úe&slnlka na poskytovanie lýchto zliav a/alebo oných zvýl>oc:fnenf, poklal nie je v ustanoveniaCh Prftohy e 1 výslovne uvedené nooOo Iné 
Tenlo Dodatok je neoc:fdel~ernou súe&Siou Zmluvy Dodatok sa vyhotovuJ& vo dvoch rovnopiSOch, po jednom pre Učaslnlka a Podnik 
Účastnlk vyhlasuje. te sl je vedomý, te MT je mu predávaný za cenu uvedenú v Cl 1 bode 1 2 Doc:falku, ktorej výtka sa rovná rozdl81u medzi spolnsMelskou (lrtlovou) 
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zlavou zo spottebotelskej ceny, len z toho dOvoc:fu, te sa účaslnfk zaviazal u1ivar slutby poskytované mu 
proslrednfclvom SIM karty v zmysle ustanovenllohlo Doc:falf<u po dobu dohodnutú v lomlo Doc:falku, pritom nedoc:frtenfe tohto zavhku (konkrétne zavhkov uvedených 
v Clénku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhradom na vý!ku zJavy zo spolrabitelskej ceny MT, ako aj na prfposdny obsah PrOohy e. 1 Dodatku, by spósobllo, te Podniku 
vznikla !koda (minimálne v rozsahu zlavy zo apolrabilefskej ceny MT). 
Účaslnlk vyhlaSUJ&, te pred uzavrelfm tohto Doc:lalku bol podrobne oboznámen)' s prévami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so vtelkýmf podm~enkaml a/alebo 
povfnnoaCamf, ktoré sa podla neho za1118Z81 splnrt', a súčasna. te bol v plnom rozsahu upozornený na prlsluW dOslodky, ak lialo podmienky a/alebo pov'"nosti 
nesplni alebo porull . 
Strany sa dohodli, te v pripede, te Učaslnfk z akýchkollfek dOvodov slralf prévo na utivanl8 účasln lckeho programu (resp jeho variantu), klolý mä na SIM karie 
aktivovaný a zérove~ včas nepotiada o a~ováclu Iného účastnfckoho programu, ja Podnik oprévnený akbvovaC mu na SIM karte iný účaslnlcky program, ktorý spiM 
podmienky uvedené V eJ. 2 bode 2.2 Ak Ue&stnfk po1iade O aklfváciu iného úe&slnfckeho programu pred zmenou podla predchádzajúcej vely, nepovatUJe Sa teniO 
úkon za vykonaný včas, pokia! nebude z lechnlckých, admfnislralfvnych alebo In ých dOvodov Podnik schopný vykona( po!adovanú zmenu vzhladom na krétkosf 
easu medzi doručenlm tiadooti a okamihom, v ktorom má dOjaC k zmene účaslnfckeho programu v dOslodku Slraly préva na pcoskytovanle dolknulého účaslnlckeho 
programu 
Úeastnlk SVOJim podposom polvrdZUJ8, ie mu bola oznámeNI onlormácoa Poc:fnoku, klorou ho lanto v oúlade S§ 42 l ostatnými ustanoveniami zakona e. 610/2003 Z.Z. V 

Zfl8nf neskortfch predf)ISOv obozr\ilm~ s lym, te ku d~u JO 10 2010 na zaklada doplnku vteobecných podmienok dochádza k zmene textu Vteobe<:ných podml8nok 
poskytoyanoa verejných eleklronlckých komunikačných slutoeb prostrednfclvom verejnej telefónnej slele spoločnosti Orange Slovensko. a s • a to icll elánku 1 1, bod 
1 1.15 Učastnlk dalej svojim podpisom polvrdzuje, že predmetnú zmenu ak~ptoval a te mu bola zarove~ riadne oznámená inlormécfa, že v prfposde, ak mé zmenE 
uvedentlho dokumentu charakter podslalnej zmeny zmluvných podmienok, je Ue&slnfk oprévneny odslúpiC od zmluvy o pripojeni. klorej sa zmena lýka, bez sankcii, ak 
by zmenu, kloré mé charakler podstatnej zmeny zmluvných podmienok. neakceptoval Okamihom, v ktorý nadobúda úelnnoar zmena vytlie uvedených vteobecných 
podmienok, sa zarovo~ meni obsah zmluvy o pripojeni, klorej súčasrou sú tieto vteobecné podmienky 
Strany sa dohod&, ta Podnik má nlHie v tomto bode uvedené prévo a Učaslnlk poiVrdzuje svojom podposom, te sa 1 louto skutoenost'ou obozr\ilmol a bane ju na 
vedomie Podnok je oprévneny pre katdé zanadenle. klorého pnsdaJ J8 predmetom lohto Doc:fall<u a ktoré motno vyutll' na utivarve VOf8Jri8J telelómej alutby, techniCky 
obmedzi( motnosr IIY'lflvanla tohlo zarladenoa počas doby viazanosti podla tohto Doc:fall<u (pokia! je v Dodatku slanovených \ll8c dôb V11Z8noSU lak počas celeJ 
doby, počas ktorej je Učaslnfk zaviazaný podle lohto Doc:falf<u u1ivar sl'4by v ~ stanovené v dohodnu1om rozsahu a/alebo ltruklúre) v inej sieti, ako je verejN! 
lelefónna sler Podniku (tzv blokovanie zariadenia na sior l SIM·fock) ueaslnik vyhlasuje, te sa oboznámD so skutoenosrami uvedenými v tomto bode a s och 
vedomfm kupuje tovar do SVOJho vlaslnlclva Vzhladom na uvedené nevznikajú úe&slnlkovl z vytlie v lomto bode uvedených dOvodov 1iadne prévne r\ilrolcy voel 
Poc:fnoku. n8JŇ mu ...vznikli (a) právo reklamovar vytlle uvedené skuloenosU na zakúpenom tovare (b) prévo potadovar z hore uvedených dôvodov zJavu z kúpnej 
oeny tovaru, (c), právo z hona uvedených dOvodov odslúpof od kúpnej zmluvy (potedovar vrélerve celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar). alebo akékollfek Iné právne 
Nl roky 
Strany sa dohodlo, te okamihom nadobudnutia plalnosb Doc:falku sa meni znenoe Zmluvy ako cetk.u (pnCOm strany su so vedomé, te v zmysle uslanovenf Zmluvy vtellcy 
zmluvy o pripojeni, ktorých oúčasrou oú VP. predstavuJÚ east! lej islej zmluvy o pnpojenl medzi Učastnfkom a Podnokom, Lj. IvOna easr Zmluvy), a lo lak, te vtelky 
spory, kloré medzi stranami vzniknú zo vzajomných zmluvných vzt'ahov ufslujuclch ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosli (lo zn. vletky zmluvné vzt'ahy 
vzniknuté na .zaklada Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k n im) vyholovených doc:falkov) a spory s nimi súvisiace (vrätane sporov o plalnosr. výltled a zénlk takejlo 
Zmluvy (zmluv o pnpojenf)), sa rozhoc:fnu v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný taloboom zo zoznamu stálych 
rozhoc:lcovskych súdov vedeného Mlnoslerstvom spravoc:IUvosU Slovenskej nspubllky Týmto nie je dotknuté prävo telobcu obráb( sa a návrhom na zatabe konania na 
prislutný vteobecný sud Slovenskej repubtiky podla zakona e. 99/1963 ZO Občiansky súdny ponadok v zneni neskorlfch pnsdplsov Slrany sa dohodli, te ukoneenoe 
platnosti Zmluvy a/alebo tohlo Doc:falf<u sa netýka ustanoveni lohto bodu. ktoré budú trvar aj po ukoneenf platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku 
Strany sa dohodli. Ž'! v pripade ak Podnik pozaslavf poskytoval)le Slutieb podla Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a lohlo Doc:falku z 
dOvodov na strane Uwtnfka a r\ilslodne Podnik na 1iadoar Učaslnfka zrulf úeinky odslúpenfa od Zmluvy a lohlo Dodatku pripadne zaene znova poskytova( 
pozaslsvené Slutby, platia ustanovenia Zmluvy a lohlo Dodalku v plnom rozsahu lak. ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripadne k odslúpenlu od Zmluvy a 
lohto Doc:falku nebolo dotlo 

Zlaté Moravce, d~ 21 12 2011 Zlaté Moravce. d~ 21.12 2011 

Účaslnfk: 
Mesto Zlalé Moravca 

Za Orange Slovensko, a.s .. 

0004538294 

Dodatok k zmluve o pripojeni- čfslo zmluvy: A1384220 C!slo účastnfka (vypflla Orange Slovensko, a.s.) 
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve W3 Bonusy ponuky "Výmeny 2011 - Nekonečný paušál" zo dňa 28.10.2011 

Čl.1. Úvodn' uotonovonlo 
1 Obsahom tejto prflohy je ooobltné z:vyhodnenie, ktoré v nlmd ponukovej akcoe "Vymeny 2011 • Nekoneälý pautar poskyluJ8 Podn•k Účastnikov!, ako a) podmienky 

poskytovania 18)10 osobitnej výhody. Základnou podm~&nkou poskytovon>a z:vyhodnen~a )a platnos( Oodatku a be.toku10čnosr, že näzov lejlo prflohy (druhý, pripadne 
katdý daltl nadolt nadpisu) ako aj názov ponul<ove) akcoe, ako je lento uvedený v ptVej vete lohlo elénku, J8 zhodný s názvom ponukoveJ akcie a Prllohy č 1 uv-ným v 
tele Oodatku Leg•slativne skratky dohodnuté v tele Dodatku plaUa aj pra ustanovenia IOJIO prllohy 

2 Podmienkou platnosti tej1o prflohy JO skutočnost. te Účaslnlk a Podnik riadno uz.avnall Zmluvu (plsomn~ zmluva o pripojeni, klona] člslo je uvedené v záhlav l Dodalku) a 
Dodatok (dodatok k Zmluve. obsahom ktorého je najmä predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zlavou) 

Čl.2. Nekonečný pauUI 
1 Strany sa dohodli. te v prfpade. ak J8 v tele Dodatku v jeho čl 1 bode 1 1 ~né slovné spoJ8n"' •Nekonečný pauUr (dalej aj ako .. PauUI·). a zárove~ Účastnlk splni 

vtetky podml8nky ~né dalej v tomto elénku, mä pnlvo na využlvanle Pautálu po stanovenú dobu 
2 Podnik sa zavAzuje poskytovar Účastnikov! po stanovenú dobu PauUI za zvýhodnených podmienok. ak Účastnlk o jeho akllvédu požiada najnoskOr v do~ podpisu 

Dodatku a Podnik tejto žiadosti vyhovie a zárove~ ak Účastnfk splni v&etky podmienky uvedené v Dodatku 
Strany sú sl vedomé loho, to účaslnlcky program Nekoneälý pautal predstavuje účaslnfcky program Pautal Start. ktorý )e oproti svojej !tandardnej podobe, doflnovanes 
v Cennlku sll.!t18b spoločnosti Onange Slovensko. a s. (dalej 8J ako .,Cenn fk·). počas rozhodn&~ doby modifikovaný nasledovným apOsobom 

a) Nekoneälý pau!él mä obmedzenú dobu platnosu počas rozhodnej doby, za ktoru sa považuje doba od prvého dM prvého cel6ho zúčtovacieho obdobia 
nasledu]Uceho po nadobudnutl platnosti Dodatku až do uplynutia 24 celých zučlovacfch obdobi, nasledujúcich po nadobudnulf platnosti Dodatku V ptlpade, ak 
bezprostredne po nadobudnutl platnosti Dodatku nasleduje čiastočné (nie celé) zúčtovecfe obdobie, Podnik je opnlvnený (nie vlek povinný) poskytovar Účastnikov! 
PauUI aJ počas tohto čiastočného (ahkvOtneho) zúčtovacieho obdobia, v primeranej miere zodpovedajúcej dltke ahkvOtneho zúčtovecfeho obdobia 

b) Účastnlk mä za každé celé zúčtovacie obdob•e počas cele) rozhodneJ doby pnlvo na benefit (dalej len ·Benofrt•). ktorý spočíva (oknam oných z:vyhodnenl podla tohto 
članku) 
I)Y možnost• uskutočflovan~a mnotstevne neobmedzených hlasových volanl. uskutočnených zo SIM karty PodnikU. regiStrovanes na Účaslnfka. na účastnícke člsla 
Podniku v mob< lne) a pevno) elektronickej komun•kačnej ••eU Podn1ku, • to každý do~ rozhodno1 doby (dalej ako .. Benefit Volania•) Minúty v nlmci Benefitu Volania je 
možné v aiorach Podniku čerpar od 1 sekundy. každý de~ 24 hodin. 7 dni v týždni, počas rozhodnej doby Minúty z Benefilu Volania nie je možné pout.r na 
volania na účastnicke člala FunFOn. 
ll) v možnosti z85181anla mnotslevne neobmedzených SMS a MMS, uskutočnených zo SIM karty Podniku. naglstrovanej na Účaatnlka. na účasln fcke čl ala Podrnku v 
mobilnej • pevneJ elektromckeJ komunikačnej Sl8b Podniku, a to každý de~ rozhodnej doby (daleJ ako .. Benefit SMSIMMS") SMS a/alebo MMS v nlmci Benefitu 
SMSIMMS J8 matné v 118fach Podn•ku vyutrvar každý d~ 24 hodin, 7 dni v týtdrn, počas rozhodn&! doby SMSIMMS z Benefitu SMSIMMS nl8 J8 matné vyuilf 
na zasielanie SMS a/alebo MMS na účastnlcke čísla FunF6n 
Iii) v možnosti uskutočrovanla mnotstevne neobmedzeného pranosu dél. uskutočnených zo SIM karty Podniku, registrovanej na Účastnlka, na účastn icke člsla 
Podniku v mobilnej a pevnej elektronickej komunikačnej sieti Podniku, a to každý de~ rozhodneJ doby (dalej ako .. Benefi1 D~ta·) Al< Účastnfk dosiahne mesačný limit 
pre objem pnanosu ~t v objeme 2000 MB. Podnik je opnlvnený znlilf rýchlost prenosu ~~ (tak srahovanla, ako aj odosielania) PauUiu na 64 kbiUs Znltenie 
prenosovej rýchlosti je Podn•k opnlvnený vykonar na obdobi& od prekročenia lunrtu do konca zúčtovacieho obdobia. počas ktorého k tomuto prekročeniu dOjde Déta 
z B-fitu Dáta ("'**ane muKill'led~nych ~l) Je možné vyuilr v nlmcl SR každý ~ 24 hodin, 7 dni v týždni, počas rozhodnej doby Nevyterpané ~ta sa 
neprané!a)U do dalll8ho obdobia. Benefit Oáta neobsahuje službu MOj aslslenl Rýchlosf sfahovjlnlalodos18lania ~~ sa spravuje nastavenl8mí pre balil< Internet v 
mobile 5000MB+. 
Beneflt Volenia, Benefil SMSIMMS a Beneflt Déta au v tomto ~nku súhrnne označované ako Benefit 

c) Al<bvačný/adm•nlstralivny poplatok podla platného Cennlka. 
d) Mesačný poplatok 29.90 EUR. 
e) Tanflkáca hovorov do ostatných spriatupnenycllsleU v SR· O, 13 EUR/m1n., 
l) Odoslanie SMS do ostatných sprfstupnených sieti v SR 0,09 EUR/SMS, 
g) Odoslanie MMS do ostatnych sprístupnených sieti v SR 0,40 EUR/MM S, 
h) Odoslanie MMS do medzlnérodných siali 0,40 EURIMMS. 
i) Pautat obsahuJ8 nasledovné predplatené služby CUP . 
ll Účaslnlk nem;! možnosr doaktlvovar al doplnkovú službu Pr~ m•núty Nevyterpané monúty sa nep<esúvajÚ do nasleduJÚOIIho zúčtovaaeho obdobia Učastnlk 

nemá motnosr doaktivovaf si účastnlcke programy z kategórie Volarll8 SVOjlnl an~ z kategóne Volan•a do v&etkých sleU. ani ballky služby lntennol v mobHe (s 
výn•mkou tzv ternallckých ballkov lntennot v mobile .Chat, Internet v mobile Job. lntennot v mob1le Sport, Internet v mobole TV), ani účastn lcke programy SMS a MMS 
do v&etkých sieti a ani sll.!tbu MobU~ kancelána Učaslnlk lakl•ež nemé možnosr doaktivovar al k PauUiu niektorý z Biznis ballkov podla prllohy Cennlka pod 
néZvom .. Onange blznla slutby". 

k) Účastnlk mä motnosr doaktlvovar sl tematické baliky Internet v mobile Chal Internet v mobile Job, Internet v mobile Sport, lntennot v mobile lV, pnčom v takom 
pripade mu Podnik bude účlovar cenu uvedených ballkov. ako v pripade Ich kombiNicle s ballkom tnlennot v mobile 5000 MB+ Očastnlk mé motnosr doaktovovar 
sl sll.!tbu MusiCJel Pnamlum V prfpade komblnade Benefrtu Dáta a vyUie ~nými tematickými ballkml služby lnlennol v mob1le alebo so sll.!tbou MusicJel 
Prem•um, oa čerpanoe ~~ z tematických balikov a zo služby MusicJel Prem1um sprnvuse nastavenlaml platnými pro liato tematické ballky, a čerpanie ostatných ~~ sa 
spravuje pnavldlaml pre čerpanie dél z Bonefitu Déta, pročom prednostne sa čarpaju ~ta z ballka, kiOI)' )e pra konkrétny druh prenosy dél určený, a ~sledne sa 
čerpajú ~rodné ~ta na tpec~élnych aj ostatnych internetových strankach, pnčom takýto prenoa dát je tariflkovaný sumou 0,00 EUR. Učastnlk J8 dalej opnlvneny k 
PauMiu doakbvovar vybrané medZJ~rodné a roam•ngové baliky slutieb, doplnkové slutby (Néhnadný lelelón, Prednostné a Exkluzlvna starosUMlSI'), po.slné 
slutby (PoiSien18 faktur, P01s18n18 telefónu). sll.!tbu MO) aslstenl účaslnlcke programy BlackBerry lnlemel Sennces, službu Blaci<Berry Enterpnse Se<ver a taktoa! 
sll.!tbu Jednorazové zvý&er1111 objemu ~tv mobile Motnosr akllvécle ostatných slut•eb sa spravuJ8 pravidlami, platným• pra PauUI Start 

l) Spoplatnenoe medzl~rodných hovorov a odosielanie SMS do medZinérodných slelf, sa spravuje ustanoveniami Cennlka, týkajúcich sa účastnlckeho programu 
PauMI Start 

m) V prfpade akbvácle slutby MusicJel Premium bude Účastnlkovi počas rozhodnej doby fakturovaný osobitne zvýhodnený mesačný poplatok za predmetnú sll.!tbu, a 
l? vo výtke 1,00 EUR 

n) Učaslnlk je opnlvnený Pau!él využivar 1ba v prfpade. ak pn uzatvorenl Dodatku (a počas celej doby VI8Z8IlOSb Dodatku) bude Podnoku plabr mesačný poplatok za 
PauUI vo vý!ke monimälne 29,90 EUR a VI&C. 

o) Al< nie je v tomto článku stanovené 1nak. na alutby. vyl.!trté prostrednlctvom Pau&.! lu. sa pnmerane apilkuju ustanoven'" Cennlka, ljkajúce sa účastn lckeho progr11mu 
PauUIStart 

p) Po uplynut! rozhodnej doby je Podnik opnlvnený podla svojho uvéženla poknačovar v poskytovani Pautalu aj naďalej • v takom prípade aj po zániku platnosb 
Dodatku zostavajú v platnosb ustanoveno& lohto elénku, alebo je opnlvnený zmenor PauUI na cenovo na)blifil cennlkový účaslnlcky program k PauUiu, pripadne 
na cennlkový účaslnlcky program PauUI Start 

P...., Účastníka na z:vyhodnenla poskytované mu podla tohto č!énku zanikne, ak na SIM karte potiada o aktiV~du Iného účastnlclceho programu ako J8 PauUI, alebo 
ak z Iných dOvodov prastane byl' na SIM karte tento akllvovaný alebo ak bude Účastnikov! pnaruiené alebo obmedzené poskytovarne Sluileb p<oslrednlctvom SIM 
karty. Pnlvo Účaslnlka na poskytovanie Paulálu v ljchlo prlpadoch zanikne k okamihu p<eru&enla alebo obmedzenia poskytovania Slutleb alebo ku koncu zúčtovacieho 
obdobia, počas ktorého požladal Účastnlk o akbv~du iného ako vyUio definovaného účastníckeho programu, alebo v okamollu, v ktorom prastane byt na SIM karte 
akbvovaný Pautal V prfpede néslednej opltovnes akbVéae Pautálu ptOSirednlctvom daneJ SIM karty alebo v prfpade po ukončeni dočasného preru&enla alebo 
obmedzenia poakylovarna Sll.!tl8b ptOStrednlctvom SIM karty mä Účastnlk opltovne pnlvo na z:vyhodnenl8 poskytované mu v nlmcl tohto člénku, avtak u1 Iba počas 
doby. ktorá zostava do uplynuba pOvod neJ rozhodnej doby poskytovan•a z:vyhodnenl8, ak Podnik neurtl onak. 

5 Zmluvné strany sa dohodli, te pnlva a pov1nnosU vyplývajúce z tohto Dodatku je možné plsomne p<eviesr na lnt!ho účaslnlka Iba s predchádzaJÚCim plsomným 
suhlasom Podniku, pričom prava a povinnosti sa na nového účastnlka prevédza)ú len v tom rozsahu, aký bol priznaný pOvodnému učastnfkovl. a len na obdobie, ktoré v 
čase prevodu osl<lva do uplynuUa rozhodnej doby 
Účaslnlk sa zaväzuje. ta sa počas doby platnosti tohto Dodatku nedopuslf takého konani&, alebo n- svojim konan im !Jaden taký podnet a ani neumotnl také konanie, 
na základe ktorého by Podniku vzniklo pnlvo odstúpil' od Zmluvy a/alebo Dodatku, olobo ~vo vypovedat' Zmluvu a/alebo Oodatok z dOvodov nesplnenl8 alebo 
poru&enl8 pOYlnnosll zo strany Očastnlka, ku ktorým sa zaviazal v Dodatku a/alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by mu bol Podnik opnlvnený dočasne obmedzil' 
alebo pnaru!il' poskytovanie Slutleb 

Č1.3. Zvýhodnenie "Kr.dltný lntom et pre bllzkoho" 
1 Strany sa dohodil, že v prfpade, ak Účastnlk bude mar v okamihu vzniku plalnosb tohto Dodatku akbvovaný na SIM karte ""'klarY z účastnfckych programov kiOiého 

mesačný poplatok je viac ako 12.00 EUR (da les v tomto elénku ako •program·) alebo o akbvéciu Programu poilada na)neskOr zárov~ s podposom Dodatku a Program 
mu bude na SIM kartu na základe lejlo 2iadosU skutočne Podnikom aktiVOvaný, z/sika Učaslnlk pnlv_o na osobitné zvýhodnen~& apočlvajúce v osobitných podmienkach 
pre slutbu Kred•tný lnteme1 (služba poskytované v nlmcl predplatenes služby PRIMA). pok1ar 11 ju Učastnfk aktivuje na novej SIM karte odlllnej od SIM karty (dalej v 
lomlo ~nku liet ako "Nové SIM karta•). klonl pnad touto aktivéclou nebola vyu1íva~ na poskytovanie slu1ieb Podmienkou na zlskanle zvýhodnenia podla tohto 
článku je skuločnosf. ie Účastnlk požlada o aktivéclu služby Kreditný lntemel na Novej Sl~ karte do jedného mesiaca odo d~a podp1su tohto Dodatku, riadne vyplni a 
podpfie nagiSinačnú hsbnu účaslnlka a zárove~ sl kúpi Startovacf ballčak s modemom Učastnik mä pnlvo na základe tohto Dodatku na z:vyhodnen~e v sUv•slosU s 
jednou Novou SIM kartou, pnčom Je pri Jej akllvkli povonný do registnačnej huny účastnlka UVI8SI' telefOnne člslo pndelané SIM karte (SN). ktoré J8 súčasne ~né v 
záhlavl tohto Oodatku (~nfm leiefóMeho čfsla pndeleného SIM karta zaniU pnlvo Účastnlka na aktiYéau Inej Novej SIM karty) 

2 Zvýhodnenie uvedené v bode 1 tohto članku spočlva v zlave vo vý!ke 10 EUR z cony Startovecfeho baličke s modemom (k~ cena bude teda 29 EUR) a toežv 
tom, te súčasrou Startovacoeho baličke s modemom bude balflt d~lových prenosov v sieU Podniku s objemom 2 GIB (dalej v tomto článku liet ako ·Balfk d~rJ. ktorý m~ 
Účastnlk k dlspozlci po dobu 30 dni odo dM, v klOlý dOjde k prvému d;ltovému pripojeniu prostrednlctvom Novej SIM karty Po uplynulí 30 dni pnlvo Učastn lka na 
nevyterpanú časf Balíku ~~zanikne. V pripade •. ta Účastnlk nevykoné ptVé délové pnpoJ8nie ptOSI'lJ<Inlctvom NoveJ SIM karty v pnebehu leholy na vyčarpanl8 knad1tu 
(90 dní). noe je matné Balil< dát vyutlr. pok1al sl Učastnlk na Novej SIM karte nedotJ'Ie knad•L Poklal Učastnlk nevykoná prvé datové pnpo""""' prostnadnlctvom NoveJ 
SIM karty v pt18behu leholy na obnovu kreditu, pnlvo na Balil< dál zar11kno deflľlillvne 

ČIA . Moinoor oktlv,cle osobltn6ho učaotnlckoho programu Pau Ul pro bllzkoho no novej SIM korte 
1 Strany sa dohodU, te. v pri pado, ak Účastnlk bude mar v okamihu vzniku plalnosb tohto Dodatku aktiVOvaný na SIM karte l) niektorý z účastnfckych programov, kloráho 

mesačný poplatok J8 ...., ako 12 EUR (dalej v tomto čl6nku ako "Program·) alebo o akllvéau Programu potiada nasneskór zárov~ a podpisom Dodatku a Program mu 
bude na základe testo 11adosb skutočne Podn•kom aktiVOVaný, vzn1kne ÚčastnikoV! pnlvo na uzatvonanie osobitného dodatku pre nové SNS (SIM kartu), s ooob•tným 
účastnlcl<ym programom Pautál pna blizkeho (dalej len ·Benefir) 



2. 

3 

5 

a) 
b) 

Pre vznik tlllroku na Beneflt je potrebné s Podnikom uzalvorif osob~ný dodalok k zmluve o pripojeni s Benelilom (ďalej aj ako .. Oalll doda lok") najneskOr do uplynutia JO 
dni odo d!W uzatvorenia tohto Oodallw, Inak pnlvo na Benefil dafinKivne zanikli 
Benefrtom je možnosf neobmedzanýdl volanl z telefónneho fiala, ktoré je pridalané k SIM karte podla !ohlo Dodallw, na falefóme fiale, daflnovane v Oallom dodallw. 
a a IO počas doby pfalnosU Dodatku, alebo počas doby, kedy je na Oaliom dodalku alcbvovaný osobitný účastnfcky progrem PauUI pre blfzl<eho Potet volanl, resp 
dltka volanl z telefónneho člsla Účastnlka na telefónne čfslo, daflnované v Oaliom dodalku, nie je obmedZená, avlak v prlpeda, te rozsah vyutlvania slutby 
úeastnll<om je taký. te ohrozuje elektronlcku komunikamu alef Podniku. alebo v jeho dOsledku mOtu pokleanur kvahtalivne alebo kvanutallvne paremelfe 
poskytovania alutieb ostatným účaslnll<om, mote byl' takýto rozsah utivanla povatovaný za znetfv1nle afutby a Podnik je opnlvnený vykonaf opalfenia na dočasné 
obmedzenie alebo prerutenle poskylovanla služieb Učaslnll<ovf 
Slreny 18 dohodli, te pri volaniach z telefónneho čista, ktoré je pridelené k SIM karta podla lohlo Dodatku, na lalefónne čfslo, deftnovane v Oe!Som dodatku, plati 
nasledovtlll tarifikácla 

Tarifikécia hovorov na fiale. daflnované v Oellom dodatku· 0,12 EURim•n 
Odolla""' SMS na fiale, definované v Oallom dodatku: 0,06 EUR/SMS 

K ukončeniu poskytovania Benef~u na SIM klorta dOjda v pripeda, ak sr úeastnllc ekbvuje na SIM karta účastnlcky progrom a mesačným poplatkom niHim ako 3 EUR a 
takllet, ak na SIM karte aktlvuje niektorý z úeaslnlclu:yh progromov Paulál pre bllzkeho a úeastnlckych programov Fun FOn paulál. 

ČI.S. Spoločn6 uahlnovonla 
1 Za účastnlcke čl sla aktlvne v eleti Podniku 18 povatujú pre úeely lohlo Dodatku aktlvne telefónne čl sla pndelené Podn1ku a zäroveft pnradené jednollivým účastnfkom 

verejných telefónnych slutleb na zäklada platnej zmluvy o pňpojenl uzavret8J medzl účaslnll<om a Podnikom. kloté eú jednotlivými úeestnlkrni vyutivané v eleti Podt11ku. 
pneom za účaslnfcke flela oa nepovažujú na1rnl knltke elsla, elala poutlvané na poal<ylovanle osobitných služieb uved&M v cennll<och lllutieb Podnll<u, 1udlolexlové 
elsla a Iné fiala, ktoré niG eú priradované úeastnll<om na ~ ltandatdnýdl zmhiv o pripojeni 

2 Slrany 18 dohodli, te v pripeda dočasného prerulenla poskylovanla slutieb v zmysle prla..,lných uetanovenl Zmluvy 18 počas doby dočasného prerulenla poskytovan,. 
slutieb nepreruluje ani nespoelva plynutiO doby, po ktoru 18 ml poskylovaf klorékolvek zvýhodnenie uvedané v Dodatku. V pňpede. ak je doba poskytovania 
zvýhodnenia etanovatlll na dobu pfatnosU Dodatku a v dOsledku dočasného prerulanla poekylovanla efutieb sa doba platnosti Dodatku predlti. doba poskytovania 
zvýhodnenia oa nepredl.tuje 1 zostáva v dl!ke rovnajúcej sa pOvodne dohodnutej doba platnosti bez Jej predltenia v dOelodku prerulanfa poakylovania lllutieb 
Stnany 18 dohodil, te v pripeda, ak na SIM karte buda na zéklada tiadoeU Účastnika doruOenej Podniku počas platnosti tohto Dodatku aktivovaný namiesto 
úeallnfckeho prognwnu, a ktorým je spojené pnlvo ne t11ektor6 zo zvýhodnen l podra feJto prllohy (daleJ tJet "Prvé zvýhodnenie"), niektorý z úeaslnfckych prog<amov, • 
ktorým 11 spojené Iné zvýhodnenie podra tejto prllohy (ďalej uet "Iné zvýhodnen,.") 1 ak k teJto ekwllcl• dOjda poeea doby poskylovan,. Iného zvýhodnen10. Podnik J8 
~ný (nie vlak pcMnný) aktivovaf Účastnikov! po zrulenf Prvého zvýhodnen,. na SIM kar1e Iné zvýhodnenie a poskylovaf mu ho po z:vylujúcu časf doby 
poskytovania Iného zvýhodnenia . 
Slrany 18 dohodli, ta v prlpada, te z akýchkolvek dOvodov d6jde k zmene zúelovaCJeho obdobia prideleného Ueastnll<ovl (napr zmena prvého a posledného d~a 
zúčlovacleho obdobia) alebo k zmene osoby oprávnenej na utlvanle niektorého zo zvýhodnen! uvedených v tejto prifohe, je • Podnllc opnlvnený sknltir dobu 
poskylovanla zvýhodnenia alebo zmenlf dilku Iných lehOt eúvlslaclch s poskytnutlm zvýhodnenia v proepech alebo v neprospech tJeastnlka resp. osoby. na ktorU 
prejde ptllvo na utlvanle zvýhodnenia. avlak maxlmatne v rozsahu 31 dni u katdého zo zvýhodnen! 

5 Strany oa týmto dohodi. te 11 po ukončeni platnosb Dodatku naďalej trvajú Ile ustanoven&a, z ktorých znenia, zmyslu alebo povahy je zt11jmé, te tieto ustanovet118 18 
vzfahujU na obdob10 po ukončeni platnosti Oodall<u 
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