Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Čislo zmluvy: A5903958

ID predajcu: ID070GPB04

Dátum : 29.1. 2014
Idenl. kód dodalku:

7258196

SIM karta s prideleným teL čís l om:

0917985529

Orang e Slovensk o. a. s .
so sidlom Melodova 8. 821 08 Bratislava, IČO : 35697270, DiČ : 20 20 31 0578, IČ DPH : SK 20 20 31 0578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka čis l o 114218 (dalej len "Podnik") a
Účastník (fyzická osoba nepodnikater J právni cká osoba I fyzická osoba podnikateľ) ' Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul I Obchodné meno J Nazov:

Mesto Zlaté Moravce
Trvalý pobyt I Sidlo I Miesto podnikania (mesto f obec, ulica, popisne čis lo , PSČ , potta):

Zlaté Moravce 1, 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1
~tatne obč ianstvo :

tíslo a platnost' OP I pasu :

SR
Rodné čls lo I IČO;

It DPH I D i Č :

00308676
Zastúpeny:

Lednár Peter, Ing .

(dalej len -Účaslnlk-)
na základe vzaJomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovani verejnjdl stutieb (ďalej len -oodatok" : cit. zmluva o poskytovani vereJných služieb,
ku ktorej sa Dodatok uzatvara, sa ďalej označuje ako "Zmluva"), ktOfým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného niHie v texte Dodatku a tiež využivanla
elektronld<ýcll komunikačnycn slUŽIeb a In}tch skJbeb poskytovaných na zaklade Zmluvy ("~žby"), pripadne Iné osobitné pOOmienky využívania Služieb, ak su
v Dodatku resp. dokumente, na ktOt'ý teid Dodatku odkazute-, výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastnik sa spoločne ďal8! označuJu ako "strany")
Čl , 1, Predmetom tohto Dodatku Je

1.1

dohoda sttán na aktlvécli uČétstnickeho programu resp. zmene učastnickeho programu na účastnícky program (poluar Je v kolónke nlMie v tomto bode uvedene
"+++++" zostáva Učastnlcky program nezmenený; uvedenie predmetneho symbolu v ktorejkdVek k~ke v Dodatku znamena, že stav určovaný danou kolónkou
zostáva nezmenený oproti slavu pred podpisom Dodatku, pokiar priamo v texte vzt'ahujúoom sa k danej kolooke nie je uvedené inak)

25 eur__________~________________________________________________-"I"
.
~~~
LKengura

na S IM karte Podniku reQlstrovaneJ na Účastníka , ktorej telefÓflne čislo je uvedené v zéhlavi tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnosti
tooto Dodatku nahradi (na/mA z dôvodu straty, krádeže _výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Učastnika , ktOfeJ telef6nne člskl Je uvedene v záhlavi

tohto Dodatku

1.2

(ďalej

len "SIM karta ").

dohoda strán o predaji zariadenia (ďale/ len "MT") (zmkNné strany sa dohodli, te poklaf je v kolónke "Výrobne člslo MT" uvedené "+++++", tenlo udaj sa nebude
uvádzal' a že predmet kúpy teda MT je }asne a jednoznačne určený svojim typom)

21

Samsung 55610

ITyp MT

1_

'1

__8_60_5_5_594
__3_84________________________________________________________~1
.
ILV~y~,_ob_n_'_'_i,_I_o_M_T_(~IM_E_I~}_______________35_94
útastnikovi z majetku Podniku

so zfavoo z jeho spotrebiteľskej ceny za kupnu

cenu (po uplatneni zravy z jeho spotrebilerskej ceny)

s DPH (dalej flež -Kúpna cena")

l'}

1'00EUR
Účastnik sa zaväzuje zapla tiť prvú časf Kúpnej ceny s DPH vo vjške (ďalej ako "Prvá čast' Kupnej ceny)

S}

I

I

L"_·_·_·_··_·____________________________________________________________________________________________________--'.
bez zbytočného odldadu po uzatvOl'enl tohto Qod(!ltku.
Zmluvné strany sa dohodli, Že zvyšnú časť Kúpnej ceny s DPH vo ~ke (ďalej ako -Z~ná čas! Kúpnej ceny")

~"------------------------------------------------------------------------------______________________--'1

61

LI"_._._._
..

zaplati Účastnik v splátkach nasledovne:
počet splátok"

LI"_••_._••_"________________________________________________________________________________-JI')
vytka splátky vrátane DPH

LI"_··_·_· _"______________________~----------------------------------~~------------------~I')

Pokiar je v kolónkach 5 až 8 uvedene -+++++", na Účastníka sa nevzťahujú ustanovenia Dodatku o splátkach v čl. 3 a Účastnik je povinný zaplatlt' ~ú Kúpnu cenu
naraz.
Účastnik si je vedomý, te belné maloobchodná (spotrebiterská) cena MT bez zravy zjeho spotrebiterskej ceny s DPH. za ktorU Podnik MT zo svojho majetku
predéva, pokiar sa so záUjemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatku, je

lao.OO EUR

l')
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bode len Z
z toho
toho 06vodu.
dôvodu, fe
že sa zaviazal
zaviazal utiva!
užívat služby
služby poskytované
poskytované mu
prostrednlclYom
prostrednictvom SIM karty
karty II
v zmysle
zmysle ustar'>O'<enl
ustanoveni tohlo
tohto Dodatku
Dodatku po dob<J
dobu dohodnutú
dohodnutú II
v bode
bode 2.3 tohlo
tohto Dodatku.
Dodatku.
l,)
1.3

dohoda S(rlln
dohoda
strán o tom.
tom, fa
že II
v n!mci
rámci osobitne)
osobitnej ponukovej
ponukovej akde
akcie Podmku
Podniku
10)

Akciové mobilné
mobilné lelel60y
telefóny Pff!
pre doterajšieh
doterajších zákaznlkOY
zákazníkov
II AkQOY~

1,

posk)'lm!
...) Podnok
ďal~" výhody
ÚčastnlkoYl poskytne,
poskytne (,esp.
(resp. ~ytne
neposkytne VId
vid noU
nižšie)
Podnik Účastnik""
Úcastnikovi aj dalšie
výhody a II
v pripade
prípade, te
že Podnik
Podnik \Jt!!O
tieto ďal$.'e
dalšie vjotIody
výhody Úcastníkovi
poskytne, IHlf
tiež dohoda
dohoda o pr/Ivac:h
právach
a povumostoach
ďal~ich výhod
povinnostiach S\rAn
strán SIX'Iených
spojených s poskytnutím
poskytnutím tY<;hto
týchto vyhod.
výhod. Podrobn"I§,a
Podrobnejšia úPflIva
úprava práva
práva povInnosti
povinností strán
strán Spojených
spojených s poskytnutím
poskytnutím dalších
výhod Su
sú uved,,'"
uvedené
vII doku"""'l"
dokumente
11 )
1\1
Bonusy ponuky
·Ponuka NMO"
20 dl'la
11.2013
.
Bonusy
ponuky "Ponuka
NMD" zo
dna S.
5. 11.2013

I

1

jeho neodOelilefnil
je IIv predchádzajúcej
·~H++· strany
klorY
ktorý ako
ako Príloha
Priloha Č.
c. 1101110
1 tohto Doda1l<u
Dodatku IVOri
tvori jeho
neoddelitelnú sUlas!
súcast. V pripade.
prípade, 28
že je
predchádzajúcej vete
vete uvedena
uvedená kolónka
kolónka vypInena
vyplnená symbolom
symbolom "+++++"
strany
5liČIIsfou Dodatku
č. \1
sa dohodli.
dohodli, 1e
že Podnik
Podnik neposkytne
neposkytne UtaSlnlkOlli
Úcastníkovi \I
v !imCllejto
rámci tejto osobitnej
osobitnej ponukovej
ponukovej akcie
akcie 2,adne
žiadne dal~
dalšie vYhody
výhody a zAmyel'\.
zároven, te
že súcastou
Dodatku nie Je
je Priloha
Priloha C.
s obsahom
oosahom podla
podla tohto
tohto bodu.
bodu. Strany
Strany sa
sa dohodli.
že
sólasťou
PrfIoIly
Č'
1
môfe
byf
aj
úp'ava
inYch
pt.v
a
povinnosti
stlion
vrátane
p<áv
a
pov;.,nosti
uprnYenYch
úprava iných práva povinností strán vrátane práva povinností upravených
dohodli,
súcastou Prílohy C. môže byt'
v tele
tele Dodatku.
Dodatku.

1.4

dohoda stroo
strán o
dohoda
a) ekt",.cii
aktivácií stufby
služby

l -====_____________________________
l'

b)

Prístup
Pnstup k inteme1U
mternetu
.

.
-'1121
112)

o deaklivácii
deaktivácii služby
služby
1"+++++"
,I-",-,c'-'-'-",-----,--ccc-c-------c----,----c--,--c-----,----__
---------c__--------__c-________----------------'1

131

113)

Cl
c)

o YC>Ibe
volbe zvýt>odnern.ho
zvýhodneného člsla
cisla (reSIl.
(resp. Vlacerý<:h
viacerých zvjt>odnenYch
zvýhodnených čis"').
císel), ek
ak !III
sa Strany
Strany dohodli
dohodli na akbváCH
aktivácii (bonusovej)
(bonusovej) služby
služby Nekonečno'!
Nekonecné voI""'a
volania na vybrané
vybrané tel. člslo
cislo
v !IIeti
de~nlcoe v
sietí Orange.
Orange, alebo
alebo o YC>Ibe
volbe Rodinnych
Rodinných TC (podla
(podl'a id1
ich definície
v Cenniku
Cenníku slutieb).
služieb), ak sa
sa Strany
Strany dohodli
dohodli na aktiviicO
aktivácii bonusovej
bonusovej služby
služby Nekonečno
Nekonecno v rodine
rodine

I"~
~H."
1"+++++"

1 1

1 •
114)

d)

o alcliv8di
aktivácií Mesačného
Mesacného predpIainého
predplatného vo v)'tke
výške
151
ll_,,_,_'_'
________________________________________________________
----------------------------______________--'1115)
I +++++

e)

o po&kytnuli
H • • " Účastník
poskytnutí zvýtlodnenoa
zvýhodnenia (poklal;e
(pokial' je nesledu,,:.ca
nasledujúca kolónka
kolónka vypIr>ená
vyplnená symbok)m
symbolom ".
"+++++"
Úcastník r«!ziska
nezíska žIadne
žiadne zo zvýhodneni
zvýhodneni uvedenYch
uvedených v Prilol>e
Prílohe Dodatku.
Dodatku,
ktoré SÚ
sú podmie~
podmienené uvedenlm
uvedením kfúčovýdl
krúcových slov resp. sIo""Ých
slovných spojeni
spojení stanovených
stanovených v p'lslu~nych
prislušných ustanoven,ach
ustanoveniach Ptilohy
Prílohy Dodatku.
Dodatku, pričom
pricom právo
právo na osiatné
ostatné
n-epodmle~ nl"
zvýhodnenia
zvýhodnenia takouto
takouto podmienkou
podmienkou nepodmienené
nie je týmto
týmto dotknuté)
dotknuté)

-------------------------c--____-c__--__--____------------__------____--____________________--'1

ll-",-,-'c'-'-"
"+++++" ____
I

I)
f)

161

116)

že
..... lé vv prlslu!.nom
že ak je v kolónke
kolónke uvedooej
uvedenej v tomlO
tomto pí""",ne
písmene uvedené
uvedené telelónne
telefónne číslo
císlo pridelen<l
pridelené SIM kane.
karte, v súvislo!;ti.
súvislosti, 5s ktorou
ktorou W
sú splnené
splnené podmienky
podmienky dohod
dohodnuté
príslušnom
ustanoveni
ustanovení Prílohy
Prilohy č.
C. I1 Dodatku,
Dodatku, ktoré odkaZUJú
odkazujú na
na loto
toto pismeno.
písmeno, nastanú
nastanú právne
právne úbnky
úcinky uvedené
uvedené vv p'edmetnom
predmetnom ustanovení
ustanovení Prilohy
Prílohy Č.
C. 11 Dodatku.
Dodatku:
111

IL,-~~~~
1
1+++++
___---~~~~~~-,-,~~___~~~~~---~
hU.

g)

.

117)

ie
je v kolónke
jedno alebo
že ak je
kolónke uvedooej
uvedenej v lomIo
tomto plsmene
písmene uvedené
uvedené jedno
alebo viac SN.
SN, v wVlslasti.
súvislosti, s ktorjmi
ktorými sú splnené
splnené podmienky
podmienky dohodnuté
dohodnuté v prislu~om
príslušnom ustanoveni
ustanoveni
Prílohy
C. 1
1 Dodatku.
Dodatku, ktoré
ktoré odkazu;:'
odkazujú na toto
toto plsmeno.
písmeno, nastano,)
nastanú právne
právne Učinky
úcinky uvedené
uvedené v predmetnom
predmetnom ustanovtlni
ustanovení Prilohy
Prílohy č.
C. 1
1 Dodatku
Dodatku:
Prílohy č.
181
llc,'c 'c'c''-________________________________________________________________________________________________
+++++
118)

--'1

I

1.5

dohoda
je povlnny
dohoda SIrán,
strán, te
že Účastnik
Úcastnik je
povinný uhrad~'
uhradit Podniku
Podniku popIalok
poplatok za aktIváciu
aktiváciu SIM kany
karty resp. admlnist,aUYIlY
administratívny poplatok
poplatok za vy\<onenie
vykonanie nev."tlnutnjich
nevyhnutných zmien
zmíen v systémoch
systémoch
Podnilcu
boóe 121ohl0
článku za cenu
Podniku SUVlSOaQch
súvisiacich s kúpou
kúpou koncovet.o
koncového le1ekomuntl<ae<>eho
telekomunikacného Ulriadenia
zariadenia uvedeneno
uvedeného v bode
1.2 tohto clánku
cenu SO
so z1avoo
zlavou (ďalej
(dalej len "Poplatok")
"Poplatok") VO
vo ~e
výške S
s DPH

18.00
EUR
18,00 EUR

11\11
119)

Č l.
CI.

2.1

2.2
2.2

2. Priv
nnosti Podn
iku aa Úcastníka
Ú ču tni ka
2.
Práva__
a povi
povinnosti
Podniku
Účastnik je
ie pOVlfmy
zaplabr Podniku
kúpnu ce""
CI. 1 bode
1.2 ako
akO aj Poplatok
Poplatok vo výške
~ke uvedenej
Učastnik je
;e POVIfIrl"Ý
Úcastnik
povinný zaplatit
Podniku kúpnu
cenu MT vo
vo výt.ke
výške uvedl!nej
uvedenej v Cl.
bode 1.2
uvedenej v CI.
Cl. 1 bode
bode 1.5. Úcastník
povinný
zaplabr Kupnu
Poplatok na
základe faktúry
faktlo) vystavenej
lehote uvedenej
faktúre. inak
15 dni
d~a vystavenia
vystavenia falcllo).
zaplatit
Kúpnu amu
cenu a
a Poplatok
na základe
vystavenej Podnikom
Podnikom vv lehote
uvedenej vo
vo faktúre,
inak do
do 15
dní odo
odo dna
faktúry, ak
ak sa
sa zmluvné
zmluvné
slr3ny nedohodli
nedohodli na
na splácaní
spliic.anl Kúpnej
ceny v splátkach.
splátk&ch. V prípade,
pripade. že
fe Podnik
to Úcastníka
Účaslnlka požiada,
potiada je
je tento
tenlO poVlnny
zaplallf celú
Kúpnu cenu
alebo
strany
Kúpnej ceny
Podnik o to
povinný zaplatit
celú Kúpnu
cenu MT.
MT s DPH a I alebo
Účastnik uzatvorí
uzatvori tento
tenlo Dodatolc.
vO forme
piati, ak
ak sa zmluvné
strany
PopIalok v hotovosti
hotO"05ti na
na predajnom
na ktorom
klorom sS Podnikom
Podnilcom Úcastník
Poplatok
predajnom moesle,
míeste, na
Dodatok, a 10
to vo
forme preddavku;
preddavku; Io
to platí,
zmluvné strany
nedohod' na
na splácaní
s.pIácanl Kúpnej
Kúpnej ceny
nedohodli
ceny v spláll<ach.
splátkach.
Slrany sa dohodW.
le Úcastník
Účastnik je
je povinný
poVInny pocas
počas doby
ako je
je tálo
s\anoven~ v bode
(~.
Strany
dohodli, že
doby v.azanos~.
viazanosti, ako
táto stanovená
bode 2.3 tohto
tohto člénku,
clánku, mar
mat na SIM
SIM kane
karte akbvované
aktivované a uiivar
užívat slufb)/
služby (resp.
službu) der,nované
1""10 bodu.
pričom záväzky
z~vä2ky podl'a
podra písmen
službu)
definované v ustanoveniach
ustanoveniach písmen
písmen a) a bi
b) tohto
bodu, pricom
písmen a) a b) lohto
tohto bodu
bodu maju
majú povahu
povahu allematiYllych
alternatívnych povinnos';
povinností leda
teda plati
platí,
Že
pokial
SU
na
SIM
karte
akllvovilOi!
slu!by
(stulba)
uvedené
v
plsmene
a)
Účastnik
nie
re
povinny
Lérovelo])lM
v
súvoslosb
so
SIM
kartou
SVlll
Z~vfilok
podla
že pokial sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené
písmene
Úcastník nie je povinný zároven plnit súvislosti
kartou svoj záväzok podla
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prípade, že V)iiI<a
výška mesacného
poplatku uvedeného
uvedeného úcastníckeho
programu bude
bude niltoa
nižšia ako
ako suma
suma uvedena
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poplatkov) a teda
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zmenu účastnlckeho
úcastníckeho programu
programu na) účastnicky
úcastnícky program
program $s niHlm
nižším
mesačným
je vytka
mesačného poplatku
mesacným poplatkom.
poplatkom, ako je
výška mesacného
poplatku uvedená
uvedená ~toe
vyššie v t"llo
tejto vele
vete (pri plnenllohlo
plnení tohto záväzku
záväzku sa berie
berie do Uvahy
úvahy v)'ika
výška mesačného
mesacného popIalku
poplatku
po uplatneni
uplatnení zliav,
zliav, ktoré
ktoré mu na základe
základe akejkol"vek
akejkol'vek pr.!iYllej
právnej sl<ulob1ostl
skutocnosti poskytne
poskytne Podnik).
Podnik). Mllvácla
Aktivácia Včasmlckeho
úcastníckeho programu
programu podla
podla prvej vety 1""10
tohto plsmena
pismena
tak~o oičastnlckeho
na SIM kane
karte alebo
alebo aspoň
aspon tiadosf
žiadost o aktiváciu
aktiváciu takéhoto
úcastníckeho P'ogramu
programu na SIM ~en8
karte (v tt.
cl. 11 bode
bode 1.1
1.1 Dodatku
Dodatku alebo
alebo Inou
inou formou
formou na to stallO\le1"OOU
stanovenou
Podl11kom)
ak~vécoa;e
platnos~ tohlo
Podnikom) II
a Jeho
jeho nésledná
následná skutob1á
skutocná aktivácia
je podmlen~ou
podmienkou platnosti
tohto Dodatku
Dodatku aa teda
teda aj
aj podmienkou
podmienkou NI
na vznik
vznik nároku
nároku na
na kúpu
kúpu MT
MT ZB
za kilpnu
kúpnu cenu.
cenu.
Účastnik
mať na SIM kane
účaslníckych programov
Úcastník SIl
sa zaväzuje,
zaväzuje, ie
že v prip"'de,
pripade, ak bude
bude mat
karte aktIVOvaný
aktivovaný nieklorý
niektorý Z
z úcastnickych
programov Ideálnych
Ideálnych p"'uUlov
paušálov Sova.
Sova, Dellln.
Delfin, K8flQUl'a
Kengura
.. vv OrangelVikend. Nekonečné
a
a Panter
Panter alebo
alebo nle~torý
niektorý Z
z uča.tnicl<ych
úcastníckych programov
programov Nekonečné
Nekonecné voIan
volania
Orangei - Večer
Vecer aa Víkend,
Nekonecné volanIa
volania v
v Orangei
Orangei -- Nonstop.
Nonstop, bude
bude meť
mat počas
pocas
doby
VlU8nosb, ako
je táto
doby viazanosti,
ako je
táto stanovená
stanovená vv bode
bode 2.3
2.3 tohlo
tohto článku,
clánku, akllvovanú
aktivovanú na
na SIM
SIM kane
karte lakú
takú kombináCiU
kombináciu akbvovaného
aktivovaného OCastnid<eho
úcastníckeho programu.
programu, akbVO\lan-ého
aktivovaného
Mesačneho
Nekonečné volania
Mesacného predplatného
predplatného a doplnkoyYch
doplnkových služieb
služieb Nekonecné
volania na vybrané
vybrané tel.
tel. člsla
císlo v sIeti
sieti Orange.
Orange, NekoneQ1o
Nekonecno v rodine.
rodine, Poistenie
Poistenie laklúr.
faktúr, Nekonečné
Nekonecné
SMS,
SR 70+.
Mesačného predplatného,
~landardné baliky
SMS, Správy
Správy do
do \/tetkých
všetkých sieti
sietí SR
70+, Prenos
Prenos Mesacného
predplatného, za
za \/tetky
všetky štandardné
balíky služby
služby Nekonetny
Nekonecný intemet
internet vv mobile.
mobile, za
za doplnkové
doplnkové ballky
balíky
mob~e. mesačného
stužby
služby Nekonečný
Nekonecný intemet
internet v mobile
mobile Balik
Balík Zákaznick.a
Zákaznícka zOOa,
zóna, Ballk
Balík OrangeChat.
OrangeChat, OIange
Orange knifnic.a
knižnica a TV v mobile,
mesacného popIatlcu
poplatku za doplnkové
doplnkové služby
služby TV
v mobile
s
Archivom.
H~
Svel.
Nekonečno'!
hovory
Európa.
Nekonečné
hovory
Svet.
MOja
EurOpa.
MOJa
Európa
••
M6j
Svet.
M6j
Svel+.
Niihradny
Ielefón.
mobile Archívom, Haló Svet, Nekonecné hovory Európa, Nekonecné hovory Svet, Moja Európa, Moja Európa+, Môj Svet, Môj Svet+, Náhradný telefón,

Císlo utastnika:
úcastníka: 0004538294
0004538294
Cislo
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Európa
ho~ory v EÚ.
Prednostn~ starostl",os(
... ost. slu}by
Európa dáta.
dáta, Svet
Svet dáta
dáta, Pndládl"li>ce
Prichádzajúce hovory
EÚ, Prednostná
starostlivost, Exkluzivna
Exkluzívna starosH
starostlivost,
služby Z,yChlen.e
Zrýchlenie prenosu
prenosu dát a ZdlClam
Zdielam sVOje
svoje data.
dáta,
u ktOle;
ktorej vy!ka
výška sOčtu
súctu mesaČllych
mesacných poplatkov
poplatkov (lIfátane
(vrátane DPH)
DPH) Za
za tieto
tieto utastnieke
úcastnícke programy.
programy, slufuy,
služby, batiky,
balíky, doplnkové
doplnkové sII.ctly
služby a Za
za MesaČllé
Mesacné predplatné
predplatné ("'átane
(vrátane
DPH)
jo rovná
~tia ako
DPH) je
rovná alebo
alebo vyššia
21

1 )

125.00 EUR
125,00

EUR

121)

Pov",nost
Povinnost Utastnika
Úcastníka pOdra
podla tohto
tohto plsmena)e
pismena je splnená
splnená aj
aj v
v pripade,
pripade, Že
že kombln,;coa
kombinácia slu,tleb.
služieb, z
z klOIeJ
ktorej sa
sa .áta
ráta sučet
súcet mesačni'Ch
mesacných poplatkov
poplatkov podla
podl'a predcMdz"lUce)
predchádzajúcej
vety.
vety, nebude
nebude pozostávar
pozostávat Zo
zo v!.etkých
všetkých batikov,
balíkov, sluf,eb
služieb alebo
alebo Inych
iných pI""ni
plnení vymenovani'Ch
vymenovaných v preo:lchádzatuceJ
predchádzajúcej vele,
vete. Pri
Pri plneni
plnení z3vtzku
záväzku podla
podl'a tohto bodu
bodu sa be""
berie
do uvahy
MesaČf1e predplatné.
úvahy vY~ka
výška mesaČf1i'Ch
mesacných poplatkov
poplatkov za Mesacné
predplatné, ÚČ3stnlcke
úcastnícke p'ogramy.
programy, slu1by
služby batiky
balíky resp,
resp. doplnkové
doplnkové služby
služby po uplalnen)
uplatnení D"'v,
zliav, ktoré mu
na základe
základe al<eJkol\tt!k
akejkolvek právne)
právnej skutočnosti
skutocnosti posl<y!ne
poskytne Podnik
Podnik. Ustanovenia
Ustanovenia dl'\.lhej
druhej vely
vety JJI&mef1a
písmena 8J
a) lohlo
tohto bodu pla~a
platia pnmerane
primerane aj
aj pre
pre právne
právne vzťahy
vztahy pOdla
podla tohto
tohto
JJlsmena.
písmena. JJol"ar
pokial' v lomto
tomto plsmene
písmene nie Je
je uvedené
uvedené inak. AktiváCIa
Aktivácia kombinácie
kombinácie slulíeb
služieb podla
podl'a PI'VI!I
prvej vety tohlO
tohto plsmena
písmena na
na SIM karte
karte alebo
alebo aspol\
aspon Žiadosť
žiadost
o aktiváciu
aktiváciu lakéhoto
takéhoto iftaslnickeho
úcastnickeho programu
programu na SIM karte (v čl.
cl. 1
1 bode
bode l.t
1.1 Dodatku
Dodatku alebo
alebo Inou
inou fonnou
formou na Io
to Slanov8f1OU
stanovenou Podnll<om)
Podnikom) a jeho
jeho následn';
následná s!<utočná
skutocná
akllvaoa
aktivácia Je
je pOdmIenkou
podmienkou platnosb
platnosti lohto
tohto Dodalku
Dodatku a teda a)
aj podm,enkou
podmienkou na vznok
vznik nároku
nároku na kupu
kúpu MT
MT za kÚpnu
kúpnu cenu.
cenu.
2.3

Utastnik
Úcastník sa zaväZUje
zaväzuje, fe
že po dobu

1",,"--_,---;-_,----,,--::--,--::-::-:-----,=,---_---,:,-_________________---"1
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mesiacov
d~a uza",e1la
lohtO Dodatku
mesiacov odo
odo dna
uzavretia tohto
Dodatku (ďalej
(dalej liet
tiež "doba
"doba viazanos~')
viazanosti")
a)
vzťahu s
a) zotrvá
zotrvá vv zmluvnom
zmluvnom vztahu
s POÓflikom
Podnikom podi'a
podla Zmluvy
Zmluvy v
v z""nl
znení lohlo
tohto DodatkU
Dodatku ako
ako účastnik
úcastník Slufteb
Služieb poSkytovaných
poskytovaných mu
mu Podn>kom
Podnikom proslrednlctvom
prostredníctvom SIM
SIM katty
karty
vyulivaľ, a
jeho zéväzkam;
a
a že
že po
po celu
celú luto
túto dobu
dobu bude
bude bIIz
bez prerulen,a
prerušenia Ileto
tieto Služhy
Služby využívat,
a Io
to v
v sUlade
súlade ss jeho
záväzkami aa zárovf!l'i
zároven n""skutočni
neuskutocni žooen
žiaden laky
taký ukon.
úkon, ktarY
ktorý hy
by smeroval
smeroval
kk ukončenIU
alebo
UteIOm
ktorého
hy
malo
byt'
ukor>ben
..
platnoslt
Zmluvy
a
I
alebo
Dodalku
pred
uplynutím
doby
Vlazanos~
(bez
ohladu
na
skuločn,;
ukonceniu alebo úcelom ktorého by malo byt' ukoncenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (bez ohl'adu na skutocné právne
právne
následky
následky uvedeneho
uvedeného ukonu):
úkonu); za
za poru~enle
porušenie Il!Jto
tejto povInnosti
povinnosti sa
sa ""považuje
nepovažuje odstupenie
odstúpenie od
od zmluvy
zmluvy Z
z dôvodov
dôvodov stanovených
stanovených zákonom
zákonom Č.
c. 35112011
351/2011 Z,
Z. z.
z. vv platnom
platnom
;.metli:
znení;
ti)
Oočasnu deakllváQu
poVInnosť nevyplyva
PriČOm v lakom
b) nepofooa
nepožiada O
o vypojen
vypojenie... Zz prevádzlry,
prevádzky, alebo
alebo o docasnú
deaktiváciu SIM karly
karty (pokIar
(pokial' mu
mu takálo
takáto povinnost
nevyplýva zo Zmluvy,
Zmluvy, prícom
takom p"pade
prípade Je
je
po"';',"y
pokračova!' v
povinný bez
bez zbytočného
zbytocného odkladu
odkladu pokracovat
v ullvanl
užívaní SluŽIeb
Služieb prOSlfednlct'lom
prostredníctvom inej
inej S!M
SIM ~arty
karty, klorá
ktorá nahradi
nahradí vypojenú
vypojenú resp.
resp. deaklivovafIÚ
deaktivovanú SIM
SIM kartu
kartu);):
c)
pod",,1 a
c) sa
sa ""dopusti
nedopustí takého
takého konania,
konania, alebo,
alebo, nedá
nedá SVOjim
svojím konaním
konaním žIaden
žiaden taky
taký podnet
a am
ani neumotni
neumožní také
také konanie
konanie, na
na základe
základe ktorého
ktorého by
by Pod",ku
Podniku vzruklo
vzniklo právo
právo
odsrupiť od
dôvodov nesplnenia
odstúpit
od Zmluvy
Zmluvy alebo
alebo právo
právo vypovedal'
vypovedat Zmluvu
Zmluvu zZ dôvodov
nesplnenia alebo
alebo poru","18
porušenia poVInnosti
povinností zo
zo SIrany
strany Účastnika
Úcastníka, ku
ku klor)rm
ktorým sa
sa zaVIazal
zaviazal v
v tomto
tomto
obmedziť alebo
Dodatku
Dodatku aa I/ alebo
alebo v
v Zmluve.
Zmluve, alebo
alebo na
na zéklade
základe ktorého
ktorého hy
by bol
bol PodnIk
Podnik oprávnený
oprávnený mu
mu vv dobe
dobe Vlazanosli
viazanosti dočasne
docasne obmedzit
alebo pren.oM'
prerušit posk)'1ovaorlle
poskytovanie Služieb;
Služieb;
d)
d) bude
bude mať
mat na
na SIM
SIM karte
karte aktlvovany
aktivovaný takY
taký učastnlcky
úcastnícky program
program (resp,
(resp. laky
taký variant
variant ÚČ8slnlckeho
úcastníckeho programu)
programu) alebo
alebo taku
takú komb",áau
kombináciu v
v bode
bode 2.2
2.2 plsmene
pismene b)
b)
uvedenych
uvedených .lufteb
služieb (resp. 'ni'Ch
iných produktov),
produktov), Že
že nedÔjde
nedôjde k porušenIu
porušeniu záväzku
záväzku ÚČ8Slnlka
Úcastníka uvedeného
uvedeného v bode
bode 2
2.22 tOOlO
tohto článku
clánku;
e) bude
včas a l'iadne
bude \lČaS
vcas a fiadr-.e
riadne uhrádzar
uhrádzat cenu za Služby
Služby a iO<\
iné svoje
svoje pella.žné
penažné záväzky
záväzky vo(;;
voci PodnIku
Podniku a s(ltasne
súcasne bude
bude vcas
riadne uhrádza!'
uhrádzat Podniku
Podniku 'né
iné platby,
platby, kloré
ktoré jo
je
povinny
povinný plam
platit Podniku.
Podniku, a Io
to aj v pripada.
prípade, ak sa ne;edné
nejedná o peňalné
penažné Z8väz!cy
záväzky vo(;;
voci Podniku.
Podniku, aviak
avšak Útastnik
Úcastnik je povinny
povinný ich uhradiť
uhradit Podn,ku
Podniku alebo
alebo prostradnir;wom
prostredníctvom
Podnoku
Podniku tretl!J
tretej osobe.
osobe.
2.4

lelefOnni'Ch cisel,
čisel, klOle
boh v rámCI
prenOSlteľnos~ císla
čisla prenesené
V pripade
prípade telefónnych
ktoré boli
rámci prenositel'nosti
prenesené k PodnIku
Podniku od Iného
iného podniku
podniku (ďalej
(dalej len "prenl!5l!né
"prenesené čisla")
císla") sa do doby
doby v"'-Zanoslt
viazanosti
""započilava doba
doba od nadobudnuha
platnosti Dodalku
at do
člslom. ciže
čiže doba.
ktoni SIM karta
karla nebude
nezapocítava
nadobudnutia platnosti
Dodatku až
do prvej
prvej akltvaoe
aktivácie SIM karty
karty s prenesenym
preneseným císlom,
doba, po ktorú
nebude vV dôsledku
dôsledku dIe
ešte
nedokOllČeflého prenosu
vn ..; doba
VIazanosti lak
Začne plynút
plynúť af
prvou akUvácíou
SIM karty
prenosu císla.
člsla. V
V pripad".
ÚČ8stnik uzalv",,1
nedokonceného
prenosu člsla
císla akU
aktívna;
doba viazanosti
tak zacne
až prvou
aktiváciou SIM
karty po ukončeni
ukonceni prenosu
prípade, ak Úcastník
uzatvoril
lenlo
nezapočitava PfVYch
tento Dodatok
Dodatok v .ámci
rámci reŽImu
režimu zb'elkového
zásielkového pred"la
predaja, , sa do doby viazanosti
viazanosti nezapocítava
prvých sedem
sedem pracovnýcll
pracovných dni
dní nasledujuoch
nasledujúcich po nadobYdnuti
nadobudnutí platnostI
platnosti
Dodatku; doba
po uplynuti
uplynuli siedtNCh
dni nas!edUjUc>ch
V týchto
tYWto pripadoch
je však
~k
Dodatku;
doba Vlazanos~
viazanosti lak
tak zable
zacne plynUt'
plynút af
až po
siedmich pracovni'Ch
pracovných dní
nasledujúcich po nadobudnu!l
nadobudnutí platnosU
platnosti Dodatku,
Dodatku. V
prípadoch je
UČ8Slfllk
j>Ovinný
plnlr
SI
poW>lloslt
uvedené
v
čl.
2.3
a),
c)
a
e)
po
celú
dobu
pred
zatatim
VIazanosti
(odo
d~a
nadobudnuila
plall"lOStt
Dodalku
až
do
začatIa
Úcastník povinný plnit si povinnosti uvedené
cl. 2.3
celú dobu pred zacatím viazanosti (odo dna nadobudnutia platnosti Dodatku
do zacatia
plynuiIa
viazanosti). ako
VIazanosti.
plynutia doby
doby viazanosti),
ako aj po CekJ
celú dobu
dobu viazanosti.

2.5
2.5

Účastnik si
spotrebiteľskou (trhovou)
Úcastník
si J"
je vedom)'.
vedomý, 2e
že MT
MT ie
je mu
mu pre<lávaný
predávaný za
za Kúpnu
Kúpnu cenu
cenu uvedenú
uvedenú vv čl.
cl. 11 bode
bode 1.2
1.2 Dodatku.
Dodatku, ktorej
ktorej VY!ka
výška sa
sa rovn/l
rovná rozdielu
rozdielu medz;
medzi spotrebitel'skou
(trhovou)
cenou
zmysle tohlO
zľavou zo
zo spotrebitel'skej
spo1.etNterskei ceny.
Že sa
Učastnlk zaviazal
zav'azal ulivat
cenou MT
MT a
av
v zmysle
tohto Dodalku
Dodatku poSkytnulou
poskytnutou zl'avou
ceny, len
len zZ loho
toho dc'lvodu,
dôvodu, že
sa Úcastník
užívat služby
služby poskytovan6
poskytované mu
mu
ustanovenitohIo
Dodalku
po
dobu
dohodnutú
v
lomlO
Dodatku,
pričom
nedodržanie
tohlo
závazku
(konkrétne
láv;;zkov
prOSlrednictvom
SIM
karty
v
zmysle
prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pricom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov
uvedeni'Ch
v
článku
2
v
bode
2.2,
2.3
alebo
24)vzhtadom
na
\l)liku
zJavy
zo
spotre-bolefskej
ceny
MT.
ako
aj
na
pripadny
obsah
PrlIohy
Č.
1
Dodatku
(poI<tar
je
uvedených v clánku 2 v bode 2.2,2.3 alebo 2.4) vzhladom na výšku zlavy zo spotrebitel'skej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy c. 1 Dodatku (pokial' je
sOCasťou Dodatku
~o. že
že Podmku
súcastou
Dodatku takáto
takáto priloha),
priloha), hy
by spôsobilo,
Podniku vznIkla
vznikla ID<oda
škoda (m,mmálne
(minimálne v
v .ozsahu
rozsahu zlavy
zl'avy zo
zo spolrebllefskej
spotrebitel'skej cwy
ceny MT).
MT). V
V nadväznostt
nadväznosti na
na ustanovenIa
ustanovenia
preo:lchádza)ÚGeJ
Že Ú~aslnlk
predchádzajúcej vety sa Strany
Strany dohodk.
dohodli, že
Úcastník JI!
je povinny
povinný Podntku
Podniku uhradIť
uhradit mUie
nižšie v tomlo
tomto bode
bode uvedenú
uvedenú zmluvnu
zmluvnú pokutu
pokutu v prlpade
prípade porušenIa
porušenia niUie
nižšie v lomlo
tomto
bode
bode uvedl!<1ých
uvedených po"lflnostl
povinností nasledovne
nasledovne:
a) ak Účastnik
viazanostt uvedenei
čl. 2 bode
poru~J sllOju
Úcastník počas
pocas doby
doby viazanosti
uvedenej v cl.
bode 2.3 Dodatku
Dodatku poruší
svoju povinnosť
povinnost včas
vcas anadne
a ríadne uhradit
uhradit cenu Za
za Služby
Služby alebo
alebo povinnosť
povinnost uhfadiť
uhradit
vtas
uhradtľ vcas
VČ8S a riadne
je povinný
vcas a riadne
riadne iný svoj pefiafuý
penažný zavázok
záväzok voo
voci Podntku
Podniku alebo
alebo povinnosť
povinnost uhradit
riadne PodnIku
Podniku inú pIaIbu.
platbu, ktOlÚ
ktorú je
povinný plal'1
platit Podniku
Podniku (a Io
to aj
v pripade.
a~k Úcastník
Učastnik je povinny
prípade, ak sa nejedná
nejedná o pet'lafný
penažný záväzok
záväzok voo
vocí Podniku,
Podniku, avšak
povinný ho uhradIl
uhradit PodnIku
Podniku alebo
alebo prostredniCIvom
prostredníctvom Podniku)
Podniku), .
alebo

."'"

ak Útastnlk
počas doby
článku 2
vzťahU ss PodnIkom
ak
Úcastník pocas
doby viazanosti
víazanosti uvedenei
uvedenej v
v clánku
2 bode
bode 2.3
2.3 Dodatku
Dodatku ponttJ
poruší svoju
svoju povtnnost
povinnost zolrval
zotrvat vv zmluvnom
zmluvnom vztahu
Podnikom JJOdla
podla Zmluvy
Zmluvy vv z""nl
znení
10010 Dodatku
celu dobY
viazanosli uŽiva!
Slulby prostrednidvom
karty alebo
Účastnik poru~i
svoju povinnost
povinnosť neuskutocnit
neuskutočntľ fiadny
tohto
Dodatku ..
a po
po celú
dobu viazanosti
užívat bez
bez preruwnia
prerušenia Služby
prostredníctvom SIM
SIM karty
alebo Úcastnik
poruší svoju
žiadny
laky
ukoo,
klorY
hy
smeroval
k
ukoočen<u
alebo
utelom
kloo-ého
by
malo
byt"
ukOllČef1le
platnosil
Zmluvy
a
I
alebo
Dodatku
pred
uplynulim
doby
VIazanosti
taký úkon, ktorý by smeroval
ukonceniu alebo úcelom ktorého
malo byt' ukoncenie platnosti Zmluvy
/ alebo Dodatku
uplynutím doby viazanosti
(bez ohladu
skUločne dÔjde
ohladu na Io.
to, ci skutocne
dôjde k ukOOČl!niu
ukonceniu Dodalku
Dodatku alebo
alebo Zmluvy).
Zmluvy),
JI!
je Účastnik
Úcastník povlnny
povinný uhradtľ
uhradit Podntku
Podniku zmluvnú
zmluvnú pokutu
pokutu vO
vo \l)like
výške
b)
b)

o

1 79.00 EUR

1

EUR

13

~~----~--~--~--~~----~~----~~--------~

179,00

123)

)

Zmluvna pokuta
sa výška
VY!ka zmluvnej
viazanosti od
okamihu postupne
pre zmluvnú
zmluvnu
Zmluvná
pokuta (resp.
(resp. v
v pripade.
prípade, že
že sa
zmluvnej pokuty
pokuty počas
pocas doby
doby viazanosti
od určitého
urcitého okamihu
postupne znižuje,
znižuje, plat)
platí loto
toto USlar.oven
ustanovenie.. pre
pokutu, vv Jej
llýil<e. ako
je táto
tálo stanovená
slanovená pre
Druhou castou
tasťou doby
doby viazanosb)
pokutu,
jej výške,
ako je
pre obdobie
obdobie pred
pred Druhou
viazanosti) predstavule
predstavuje 'Oldiel
rozdiel medzi
medzi be1nou
bežnou maloobchodnou
maloobchod nou (spo!'ebotefskou)
(spotrebitelskou)
cenou MT
MT bez
zfa...y z jeho
jeho spotrebiterskej
CI!fly sS DPH
članku 1
1 bode
1.2 v kolónke
kolónke označenej
čislom 9) a Kupnou
cenou~.
DPH,
cenou
bez zl'avy
spotrebitel'skej ceny
DPH (uvedenou
(uvedenou v clánku
bode 1.2
oznacenej císlom
Kúpnou cenou
tj. ki>pnou
kúpnou cenou
cenou s DPH,
Podnik predal
ÚčaslnikoVl, (uvedenou
bode 12
číslom 4).
4). Zmluvné
za kton)
ktorú Podnik
predal MT Úcastnikovi,
(uvedenou v tlánku
clánku l1 bode
1.2 v kol6oke
kolónke označenej
oznacenej císlom
Zmluvné strany
strany sa dohodh.
dohodli, fe
že v pripade.
prípade, ak zmluvn;)
zmluvná pokuta,
pokuta,
vypočitaná podľa
bode 2.2
vypocítaná
podla preo:lchádzaJuoei
predchádzajúcej vety
vety a
a uvedená
uvedená vV lomto
tomto bode
bode v
v kolónke
kolónke označenej
oznacenej čislom
císlom 23,
23, JI!
je nl.wa
nižšia, ako
ako Šl!srn/lSt:lbol<
šestnásobok sumy,
sumy, uvedenel
uvedenej v
v Wlnku
clánku 2
2v
v bode
2.2
pism.
a)
alebo
b)
tohlo
Dodatku
tak
Podn,k
Je
oprávnený
od
Účastníka
požadovaľ
zmlullfllÍ
pokutu
vO
~~ke
šeSťnásobt;u
',,",y,
uvedene;
v
článku
2
v
bode
písm. a) alebo b) tohto Dodatku, tak Podnik je oprávnený od Úcastníka požadovat zmluvnú pokutu vo výške šestnásobku sumy, uvedenej v clánku 2 v bode 2.2
2.2
a)
alebo
b)
a
Učaslnik
jo
takUto
zmluvnú
pokulu
povinný
zaplatiť.
pričom
v
lakom
pripade
sa
neapl'kuje
suma
zmluvnej
pokuty,
uvedená
v
lomlo
bode
pism.
písm.
alebo
Úcastník je takúto zmluvnú pokutu povinný zaplatit, pricom takom prípade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty, uvedená
tomto bode
označ8f1ej císlom
člslom 23.
23
v kolónke
kolónke oznacenej
na
zmluvnu
pokutu
pOdla
lohlO
bodu
vznikne
Podn,ku
samOlnym
porušenim
povinnoSli
ÚČ8stnlka.
a
to
v
okamIhu
pontWnla
povinnoSl'
Účaslnlkom,
pričom
Právo
Právo na zmluvnú pokutu podla tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinností Úcastníka,
v okamihu porušenia povinnosti Úcastníkom, pricom
toto
noe je
je podmienen';
vyi<onanim ŽIadneho
toto právo
právo nie
podmienené vykonaním
žiadneho úkonu
úkonu zo strany
strany Podniku
Podniku (napr
(napr. odslupe-nim
odstúpením od Zmluvy
Zmluvy alebo
alebo prerul;enlm
prerušením tj
ci obmedzenim
obmedzením poSkytovanIa
poskytovania Služ;eb
Služieb
tollto článku)
poruWn,a poVlnnoslt
2.3 pismena
v pripade
prípade porušenia
povinnosti podla
podl'a bodu
bodu 2.3
písmena c) tohto
clánku).
2.6
2.6

UČ8slnik súhlasí
súhla.i S
tym, že
Že ak pocas
počas doby
doby platnoSlI
tohlO Dodatku
tilklade jeho
jeho žiadosti
žiados~ alebo
jeho zavmenla
Úcastník
s tým,
platnosti tohto
Dodatku dÔjde
dôjde na základe
alebo z dc'lvodov
dôvodov jeho
zavinenia k dočasnej
docasnej deaktiváctl
deaktivácii Jemu
jemu
loho k obmedzenIU
pos~Ylovanta Služieb
Slutieb JJOdra
Zmlu...y. fe
pndelenl!j SIM
SIM karty
d6s1edku toho
pridelenej
karty a v dôsledku
obmedzeniu alebo
alebo k prl!l'\.lten,u
prerušeniu poskytovania
podl'a Zmluvy,
že 00ba
doba po ktoni
ktorú nebude
nebude Z
z tYWlo
týchto dc'lvodov
dôvodov pouŽívať
použivat
lteto
Služby sa mu ne.započita
via.zanos~. Táto
skutočnost nezbavuje
ÚČ8stnlka jeho
jeho povtnnosti
tieto Služby
nezapocíta do doby
doby viazanosti.
Táto skutocnost
nezbavuje Úcastníka
povinnosti zaplaiii
zaplatit Podniku
Podniku za IÚlo
túto dobu
dobu cenu
cenu Slulieb.
Služieb, pokia!'
pokia l' mu tálO
táto
po";"nosľ~
zmysle
Zmluvy
vznIkne.
ani
po",nnO.1I
plnIť
svoje
záv:l.zky
dohodnuté
v
písmenách
a)
a
c)
bodu
2.3
tohto
tlanku.
povinnost v zmysle Zmluvy vznikne, ani povinnosti plnit svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto clánku.

2.7

Podnik je
je povinný
povinný splnit
splntť sí
v!etky sV<;)je
povtnnos~, klOlé
vyplývajú zo Zmluvy
Podnik
si všetky
svoje povinnosti,
ktoré pre neho
neho vyplývajú
Zmluvy il
a 1ohlo
tohto Dodatku.
Dodatku, nalmä
najmä (i) predaľ
predat ÚtaSlnikovi
Úcastníkovi MT za dohodnulú
dohodnutú Kúpnu
Kúpnu cenu
cenu
a previest
prev""sť fliI
Účastníka vlastnid<e
predpokladu. fe
Učaslflik splni
vznik nitfoku
na Úcastníka
vlastnícke právo
právo k MT a odovzdať
odovzdat mu ho
ho za predpokladu,
že Úcastník
splní rietky
všetky pOdmtenky
podmíenky potreboé
potrebné pre vznik
nároku na kupu
kúpu MT
za Kúpnu
Kúpnu cenu
súlade s tymta
poskytovať Úcastníkovi
UčastníkovI Služby
SluŽhy pOdra
cenu v súlade
týmto Dodatkom:
Dodatkom; (M)
(ii) poskytovat
podl'a Zmluvy
Zmluvy a tohlO
tohto Dodatku.
Dodatku.

2.a
2.8

V pripade,
uzavierania lohto
SIM kartou
sluful Náhradny
je v~ platnosti
prípade, ak má v okamIhu
okamihu uzavierania
tohto Dodatku
Dodatku Útastnlk
Úcastník v sUvislosti
súvislosti SO
so SIM
kartou akbvovanú
aktivovanú službu
Náhradný telerón
telefón a teda
teda je
platnosti Dodatok
Dodatok
ak~vllciO slUŽby
kk Zmluve
služieb o
akllvácii služby
Zmluve oo poSkytovani
poskytovaní verejni'Ch
verejných služieb
o aktivácii
služby Náhradny
Náhradný telefón
telefón (alebo
(alebo Dodatok
Dodatok kk Zmluve
Zmluve o
o pripojeni
pripojení oo aktivácii
služby Náhradný
Náhradný teleIón).
telefón), v
v záhlavl
záhlaví
klo.-ého
je
uvedené
to
isté
lelefónne
číslo
ako
v
záhlavi
loh~o
Dodalku.
(ďalej
len
"Dodalok
o
Nr).
uzavfOtim
tol110
Dodatku
zaniká
platnosť
Dodatku
ktorého je uvedené to isté telefónne císlo ako záhlavi tohto Dodatku, (dalej
"Dodatok
NT"), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnost Dodatku o NT
(a dochádza
... aciO slutby
dochádza k oka-mž11ej
okamžitej deakt
deaktivácii
služby Náhradný
Náhradný lelel6n
telefón akll"ovanej
aktivovanej a utlvanej
uživanej na zaklade
základe Doda~ku
Dodatku o NT
NT zo SIM karty),
karty). V prípade
prípade zániku
zániku Dodalku
Dodatku o NT
NT pOdra
podla
požIadať o
je povtnny
predchádza)UreJ
predchádzajúcej vety.
vety, mOže
môže (ale
(ale nemusi)
nemusí) Učastnik
Úcastník v
v sUVlsIosb
súvislosti so
so SIM
SIM kartou
kartou požiadat
o novU
novú akbváau
aktiváciu služby
služby Nah.adný
Náhradný tetefón.
telefón, PriČOm
pricom vv lakom
takom pripade
prípade je
povínný

Císlo
úcastníka: 0004538294
0004538294
Číslo účaslníka
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uzavriet
uzavriet "'l..,y
nový Dodatok
Dodatok k Zmluve
Zmluve oo poskytovani
poskytovani verejných
verejných sluŽIeb
služieb o akt,václi
aktivácii služby
služby Náhradny
Náhradný telefón.
telefón. V
V pripade
pripade zániku
zániku Dodatku
Dodatku o NT
NT podla
podla prvel
prvej vety tohto bodu
bodu
bude mat
mat táto skutoč:nost
skutocnost v závislosti
závislosti od okolnosti
okolností uve<lerrých
uvedených v je<lnotli..,ych
jednotlivých písmenách
písmenách lohto
tohto bodu
bodu za následok
následok v:znik
vznik niektorého
niektorého zz právnyc/>
právnych stavav
stavov uve<lených
uvedených
v nasledovnych
nasledovných plsmenách
písmenách tohlo
tohto bodu
bodu:
a)
a) Ak
Ak sa
sa nele<ln;!
nejedná oo pripad
prípad podla
podl'a pismena
písmena d)
d) alebo
alebo e)
e) tohto
tohto bodu
bodu aa Účastntk
Úcastník u~
už na
na záldadll
základe Dodatku
Dodatku oo NT
NT zakúpil
zakúpil koncové
koncové lelekomunikabl<i
telekomunikacné zariadenolI.
zariadenie, je
je povinny
povinný
uhradiť
uhradit vv suvislosli
súvislosti so
so zánikom
zánikom Dodatku
Dodatku oo NT
NT sumu
sumu Vo
vo vytke
výške zostávajúcich
zostávajúcich neuhraden)o"ch
neuhradených mllsamych
mesacných poplatkov
poplatkov za
za službu
službu Náhradny
Náhradný telefón
telefón (vrátane
(vrátane DPH)
DPH)
do konca l'Ó"odne
pôvodne v Dodatku
Dodatku o NT
NT dohodnutej
dohodnutej dooy
doby VliUa"'lS~
viazanosti (~.
(tj. sumu rovnajucej
rovnajúcej sa
sa silOnu
súcinu ..,yäky
výšky mesačného
mesacného poplatku
poplatku za službu
službu Nahradny
Náhradný tel&1ón
telefón a počtu
poctu
ITlllsačných
mesacných poplatkov.
poplatkov, ktoré mat
mal v wtade
súlade S
s ust8novenlam,
ustanoveniami Dodatku
Dodatku o NT
NT uhrad,ť
uhradit do konca
konca doby
doby VIazanost,
viazanosti podla
podl'a Dodatku
Dodatku o NT.
NT, av!ak
avšak ktoré v d6sledku
dôsledku zániku
Dodatku
Dodatku o NT dos,al
dosial' nlluhradll).
neuhradil).
....
b) Ak sa neje<lná
nejedná o pripad
prípad podla
podl'a pismena
písmena d) alebo
alebo e)
e) \ohlo
tohto bodu
bodu a Úlastnl.
Úcastník pred
pred z~n,kom
zánikom Dodatku
Dodatku oo NT
NT nezakúpol
nezakúpil na
na úktade
základe Dodalku
Dodatku oo NT
NT konco
koncové
teleo:omunil<aW
telekomunikacné zariadenie
zariadenie ila SúčaSne
súcasne požiadal
požiadal oo nOVU
novú ak~váClU
aktiváciu služby
služby NáhriKIný
Náhradný telefón
telefón vv suvislosti
súvislosti SO
so SIM
SIM kartou
kartou aa podpisai
podpisal prlslutný
príslušný novi'
nový Dodatok
Dodatok
slutby
Náhradný
lelelón.
v
ktorého
zéhlavl
je
uvedem.
tellllónne
tlslo
SIM
karty,
alebo
po.2iiKIal
k Zmluve
O
posI<ytovanl
verejných
slu1ieb
o
aktIVácii
Zmluve o poskytovani verejných služieb
aktivácii služby Náhradný telefón,
ktorého záhlavi
uvedené telefónne císlo
alebo požiadal oo aktiváciu
aktiváciu
takého
takého účastnlckeho
úcastníckeho programu,
programu, kloré!lo
ktorého sUlasťou
súcastou je služba Náhradný
Náhradný telefón,
telefón, a tllnlo
tento úč.astnlcky
úcastnicky program
program mu bude
bude 3j
aj skutol:nll
skutocne na
na SIM kane
karte akt,vovaný.
aktivovaný,
v:zruknll
vznikne mu únikom
zánikom Dodatku
Dodatku o NT
NT práva
právo na zJavu
zl'avu z ceny Služieb
Služieb va
vo vytke
výške rovnajUCllj
rovnajúcej sa V"jike
výške me&al:n)tdl
mesacných poplatkov,
poplatkov, kloré
ktoré mu
mu boli vyučlované
vyúctované a ktore
ktoré uhradil
uhradil
v sUvislos~
súvislosti s ak!NáClOU
aktiváciou a uživanim
užívaním služby
služby Náhradný
Náhradný Ielefón
telefón na tilklade
základe Dodatku
Dodatku oo NT.
NT, PriČOm
pricom Úlaslnikov;
Úcastnikovi nev:zni!<.ne
nevznikne poVInnosť
povinnost uhradil"
uhradit zostavaJuce
zostávajúce
nevy.:.čtované
nevyúctované mesačné
mesacné poplatky
poplatky ul
za službu
službu Náhradný
Náhradný telefón,
telefón, klCfé
ktoré bol na základll
základe D<:>datku
Dodatku o NT
NT povrnny
povinný uhrad,ť
uhradit do konca pc'lvodne
pôvodne v Dodatku
Dodatku
dohodnutej doby
doby viazanos~
viazanosti lzánokom
(zánikom Dodatku
Dodatku O
o NT
NT zanikli
zaniká tiež právo na kupu
kúpu koncového
koncového telel<omunikačného
telekomunikacného zariadenia
zariadenia za cenu so zla""".
zl'avou, k~
ktoré mu
o NT dohodnutllj
vyplývalo Zz Jeho
jeho ustanovIlni).
ustanoveni).
vyplývalo
AI, sa nejedná
e)
c) Ak
nejedná O
o prlpad
prípad podla
podl'a pismena
písmena d) alebo
alebo a)
e) tohlo
tohto bodu
bodu a Ulastnlk
Úcastnik pred zánikom
zánikom Dodalku
Dodatku o NT
NT nllzakúpll
nezakúpil na základe
základe DodalIou
Dodatku o NT
NT konco'"
koncové
telel<omunikačné zanadan'e
telekomunikacné
zariadenie a sutasoe
súcasne nej>OŽiadal
nepožiadal o nOVU
novú aktváClu
aktiváciu sluttJy
služby Náhradný
Náhradný telefón
telefón v sUvislos~
súvislosti so SIM kartou
kartou a nepodplsal
nepodpísal "'l..,y
nový Dodatok
Dodatok k Zmluve
Zmluve
o poskytovani
poskytovaní verejnyd1
verejných služ,eb
služieb O
o aktiváci,
aktivácii sluttJy
služby Nllhradny
Náhradný teleIón.
telefón, vv ktorého
ktorého záhlavi
záhlavi je uvedené
uvedené telefónne
telefónne čislo
císlo SIM
SIM kafly,
karty, Účastnikov;
Úcastníkovi zán,kom
zánikom platnost,
platnosti
Dodatku
Dodatku o NT nevzn,kne
nevznikne právo
právo na zlavu,
zl'avu, ako v pri~
prípade podra
podl'a pismena
písmena bi
b) tohto
tohto bodu ano
ani mu nell2nokne
nevznikne povmoosf
povinnost uhradIť
uhradit zoslilvajuce
zostávajúce nevy.:.ttovam.
nevyúctované mesalne
mesacné
poplatKy
..ny uhradil'
poplatky za:Wtbu
za službu Náhradny
Náhradný telIlIón,
telefón, ktoré
ktoré bol na základe
základe Dodatku
Dodatku oo NT
NT pov
povinný
uhradit do
do konca
konca plivodne
pôvodne v Dodatku
Dodatku o NT
NT dohodnuto!(
dohodnutej dooy
doby VlazanoslJ
viazanosti
(zánLkom
(zánikom Dodatku
Dodatku o NT
NT zaniká
zaniká bllt
tiež právo
právo na kúpu koncového
koncového Ieleo:omun'kačného
telekomunikacného zanadenia
zariadenia Za
za cenu so zJavou.
zl'avou, ktoré mu vyplývalo
vyplývalo zz feho
jeho uSlanoveni).
ustanoveni).
d) Ak v okanuhu
okamihu uzavreba
uzavretia D<:>datku
Dodatku Je
je na SIM karte akbvavaný
aktivovaný taký Učaslnicky
úcastnícky program.
program, ktoreho
ktorého s"časťou
súcastou Je
je služba
služba Náhradný
Náhradný teleIón
telefón a Úlastnik
Úcastník pož'adal
požiadal
o aktivLlciu
aktiváciu takena
takého úlastnlckehO
úcastnickeho programu,
programu. ktor.lho
ktorého SÓČ8SťOU
súcastou Je
je služba Náhradný
Náhradný telIlIón,
telefón, a lenlo
tento Učastnlcky
úcastnicky ptogram
program mu bude
bude aj
aj skutotne
skutocne na SIM karte
karte
aktivovaný.
aktivovaný, Účaslnikovi
Úcastníkovi zánikom
zánikom platnost,
platnosti D<:>datku
Dodatku o NT
NT ""vznikne
nevznikne práva
právo na zlavu,
zlavu, ako v pripade
prípade podla
podl'a plsmena
písmena b) tohto bodu.
bodu, ani mu
mu nevzn,k""
nevznikne povinnosť
povinnost
uhrad,ť
zostáv8).:.ce
nevy.:.ttované
mesačné
poplatky
Za
sluftlu
N;lhriKIn~
tele!ón.
ktCfé
bol
na
základe
Dodatku
O
NT
povinny
l.Ihr3diť
do
konca
plivodne
uhradit zostávajúce nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradit do konca pôvodne
v Dodatku
Dodatku o NT
NT dohodnutej
dohodnutej o:ioby
doby VIazanostJ.
viazanosti.
el
e) Ak v
v okamihu
okamihu uzavrel,a
uzavretia Dodatku
Dodatku je na SIM karte ak~vovaný
aktivovaný taky
taký Učaslnicloy
úcastnícky program,
program, ktorého
ktorého sučastou
súcastou ie
je služba
služba Náhradný
Náhradný tll~
telefón aa Účastnik
Úcastník požiiKIal
požiadal
o ak~vácou
aktivácíu takena
takého úlaslnickeho
úcastnickeho programu.
programu, ktor.lho
ktorého sUčasťou
súcastou nie je sluttJa
služba Náhradny
Náhradný Ielllfón,
telefón, a tento
tento účastnlcky
úcastnícky (l(ogram
program mu bude
bude aj
aj skutočnll
skutocne na SIM kane
karte
aktivovaný
a
utastník
pred
zán,kom
Dodatku
o
NT
""lakupd
na
základe
Dodatku
o
NT
k<>nCOVlÍ
telekomun'kačné
18naden,e.
Učastnikovi
zánikom
aktivovaný
Úcastník pred zánikom Dodatku
nezakúpil
základe Dodatku
NT koncové telekomunikacné zariadenie, Úcastníkovi zánikom platnost
platnosti
Dodatku
o
NT
nllV2nokne
právo
na
zJavu.
ako
v
pripade
podra
plsmena
b)
tohlO
bodu.
ani
mu
nev:znikne
poVInnosť
uhradir
zost:Jvajilce
nevyUl:tované
mesabl<i
Dodatku
nevznikne právo
zl'avu,
prípade podl'a písmena
tohto bodu,
nevznikne povinnost uhradit zostávajúce nevyúctované mesacné
pOplatky
za službu
poplatky za
službu Náhradný
Náhradný teleIón.
telefón, ktoré
ktoré bol
bol na
na základe
základe DocIalllu
Dodatku oo NT
NT povinny
povinný uhradrt
uhradit do
do konca
konca pôvodnll
pôvodne vv Dodatku
Dodatku o
o NT
NT dohodnutej
dohodnutej doby
doby viazanosti.
viazanosti.
2.9
2.9

V prípade
5
V
pripade pOruWnia
porušenia nieklorej
niektorej zz povinnosti
povinností Účastníka
Úcastníka uvedenej
uvedenej vv bodfI23
bode 2.3 alebo
alebo 24
2.4 tohto
tohto tlánku
clánku odliinllj
odlišnej od
od povinnosti
povinností uvedIIných
uvedených vv písmenách
písmenách a)
a) aa b)
b) bodu
bodu 22.5
101110
tohto článku
clánku (najmä
(najmä alII
ale nolllen
nielen ne<lodrž"",e
nedodržanie záväzku
záväzku uvedeného
uvedeného v
v bode
bode 2.2
2.2 tohto
tohto článku.
clánku, zneužitHl
zneužitie Služieb.
Služieb, pOru~nie
porušenie poVInnosi,
povinnosti podla
podl'a bodu
bodu 2.3
2.3 pismena
pismena c)
c) \ohto
tohto
článku)
clánku) počas
pocas doby
doby viazanost,
viazanosti alebo
alebo vv obdobi
obdobi medZI
medzi okam,hom
okamihom uzavret,a
uzavretia Dodatku
Dodatku aa začiatkom
zaciatkom plynut,a
plynutia doby
doby viazanosb.
viazanosti, Je
je Účaslnik
Úcastník povlnny
povinný Uhrad'ť
uhradit Podn<l<u
Podniku
znllllvnu
zmluvnú pokutu \/o
vo ~ke
výške rovnajuce,
rovnajúcej sa vý!ke
výške zmluvnej
zmluvnej pokuty
pokuty podla
podla bodu
bodu 2.5 tollto
tohto článku.
clánku.

Referencné člslo
císlo - Pau"1
Paušál pre bllzkllhO
blízkeho:
2.10 Releren.tné

I.......
I

I'·)

"+++++"

Ak je
je vv kolónke
kolón~e namoesto
čisla -- Paušál
Pau~áI prll
..... +·. nevztahujú
"ELvzťahuju Sa
kU ano
Ak
namiesto Re!lIrenbl<iho
Referencného císla
pre bhzkllho
blízkeho uvedený
uvedený symbcl·
symbol "+++++",
sa na
na Účaslnika
Úcastníka žiadne
žiadne ustanoven,a
ustanovenia Dodat
Dodatku
ani jeho
jeho
priloh
príloh ty'ocaJuce
týkajúce sa PauU/u
Paušálu pre blizkello.
blízkeho.
\IIazanOSlL slufuJ
spočíva vv tom.
2.11
Slrany sa
2.11 Strany
sa dohod~.
dohodli, te
že Účastnik
Úcastník Je
je Oprávnený
oprávnený Za
za podm'lInok
podmienok uvedených
uvedených vv tomto
tomto bode
bode aktivovať
aktivovat si
si počas
pocas dooy
doby viazanosti
službu Prestávka,
Prestávka, ktorá
ktorá spocíva
tom,
že
počas ktOl1lj
služba Prestávka
Prllstávl<a na
karta aklivovan;!.
(ďalej vv Iomto
je poVInny
že Účastnik
Úcastník počas
pocas doby,
doby, pocas
ktorej Je
je služba
na SIM
SIM karte
aktivovaná, (dalej
tomto bode
bode het·Doba
tiež "Doba posloytovania')
poskytovania") no"
nie je
povinný pln~'
plnit sVOJu
svoju
povinnosť mat
mať na
SIM kane
účaslnJcky program
povinnost
na SIM
karte aktivovani
aktivovaný laký
taký úcastnícky
program (reSp.
(resp. taký
taký variant
variant IX:astnlckeho
úcastníckeho programu)
programu) alebo
alebo takú
takú kombináciu
kombináciu v
v bodli
bode 2.2 plsmene
písmene b)
uvedenych
služ,eb (resp.
že neóOjde
ztlvtlzku Úcastníka
Účaslnlka u\l6dern'lho
pričom sa
sUtasna O
uvedených služieb
(resp. ,nych
iných ptoduktov).
produktov), že
nedôjde kk pOruteniu
porušeniu záväzku
uvedeného v
v bode
bode 2.2
2.2 101110
tohto Winku,
clánku, pricom
sa súcasne
o Dobu
Dobu posI<ytovania
poskytovania
VIaZanosti dohodnutá
dohodnutá vv ustanoveniach
Aknvlicoou služby
SU dotknuté
dotknut~ ostatné
...
prediŽI
predíži doba
doba viazanosti
ustanoveniach Dodatku.
Dodatku. Aktiváciou
služby Prestávka
Prestávka noe
nie sú
ostatné poVlnnos~
povinnosti Účastníka
Úcastníka podfa
podla tohto
tohto Dodatku
Dodatku aani
podfa
,nYch ustanovení
ustanovení Zmluvy
Zmluvy alebo
stanovujliCldl práva
byť maXImálne
pOdla iných
alebo inYch
iných zmlúv
zmlúv stanovujúcich
práva a JXIW1"'lstt
povinnosti medz'
medzi Úlastnlkom
Úcastníkom a Podnikom.
Podnikom. Doba
Doba posloytovanla
poskytovania mó.že
môže byt
maximálne 6
Wčtovaclch obdobi
Účastnl~ si ju
JU m6že
aktivovať len na celé
celé zúctovacie
zúčtovaCIe obdobi!!
tiičtCLvaclch obdobi.
celých
celých zúctovacích
obdobi a Úcastník
môže aktivovat
obdobie re!;p.
resp. viac
viac celých
celých zúctovacích
období. Službu
Službu Prestávl<a
Prestávka mMe
môže Účastnik
Úcastnik
využívať aj
\IIac krát
súČllt Dôb
prekročiť šest
~esť celých
využívat
aj viac
krát počas
pocas doby
doby viazanosti,
viazanosti, av!ak
avšak súcet
Dôb poskytovania
poskytovania nesmie
nesmie prekrocit
celých zUčlovaclch
zúctovacích obdobI.
období. Počas
Pocas Doby
Doby poskytovania
poskytovania mMlI
môže byt"
byt'
na
SIM
kart"
ak~vavaný
akýkol\tek
aktuál""
ponúkaný
účastnlcky
program.
ktorť!ho
podm,enky
užívania
sú
v
pripada
SIM
karty
splnené.
Službu
Prestavl<a
je možné
mofn~
na
karte aktivovaný akýkol'vek aktuálne ponúkaný úcastnícky program, ktorého podmienky užívania
prípade SIM karty splnené. Službu Prestávka je
aktivovať
len
v
pripade,
Že
na
SIM
kane
bude
akt'vovaný
niektorY
z
úCastníck)tdl
programov
Ideálnydl
pauMlov
Sova.
Delfin,
Kengura
a
Panler
alebo
nieklorY
aktivovat len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z úcastnickych programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter alebo niektorý
Nekonečno'! volan,a
Vikend, Nekonecné
Nekonečné volania
(ďalej v tomlO
z iltastnickych
úcastníckych programov
programov Nekonecné
volania v Orange'
Orangei -_ Večer
Vecer a Víkend,
volania v Oran9f!'
Orangei - Nonstop
Nonstop (dalej
tomto bode
bode he.!
tiež ako "Vybrané
"Vybrané
"k~vovať len za podm'enky,
programy"").
programy"). Službu
Službu Prest:JvI<"
Prestávka mo.f"'l
možno na SIM kartll
karte aktivovat
podmienky, že UŽ
už uplynul,,,;ac
uplynuli viac ako In
tri celé ZUčlovacie
zúctovacie obOob<a
obdobia od uza""'lI~a
uzavretia Dodatku
Dodatku a na SIM
karte
je m,",mlilne
zučtovaCle obdoboa
preru~lIn;a aktl'lOvaný
\>!iak po""v,y_
karte je
minimálne In
tri celé zúctovacie
obdobia bez prerušenia
aktivovaný níllktorý
niektorý z V)'tlran)tdl
Vybraných programov
programov (Podn'k
(Podnik Je
je opravneny
oprávnený -_ nie však
povinný - akl,vovar
aktivovat
slu1bu
službu Prest/lvka
Prestávka aj v pripadOl.
prípade, te
že níe
nie je n,ekICf'"
niektorá 2
z podm>enok
podmienok uvedených
uvedených v tejto
tejto ""tllsplnenál.
vete splnená). V pripade.
prípade, te
že bude
bude ku dňu
dnu deaktlVácie
deaktivácie stWby
služby Prestávka
Prestávka na SIM karte
jll oprávnený
aklivovaný
aktivovaný (ičastnlcky
úcastnícky program
program resp. komblnacia
kombinácia služieb,
služieb, klore
ktoré Sú
sú v rozpore
rozpore s ustanovenim
ustanovením bodu
bodu 2.2 lohlo
tohto tlánku,
clánku, Podn,k
Podnik je
oprávnený aktivovat
aktivovat na SIM kartu ten
učastnicky program
bola na SIM kane
Ak~vácia aj deaktivácia
deak~váCla
úcastnícky
program resp. tu
tú kombonác;;u
kombináciu služieb,
služieb, klorá
ktorá bola
karte aktivavaná
aktivovaná v poslednom
poslednom okamihu
okamihu pred akt,váciou
aktiváciou služby
služby Prestavka
Prestávka. Aktivácia
služby
dňu zúctovacieho
zučtovacoeho obdot>oa
služby Prestávka
Prestávka prebehne
prebehne k prvému
prvému dnu
obdobia nasleduJucllho
nasledujúceho po doruče"i
doruceni ž,adOSh
žiadosti o akt,váCIU
aktiváciu resp.
resp. deaktrváciu
deaktiváciu služby
služby Prestlivka.
Prestávka. V prípade,
prípade, te
že sa
Účastnik
vopr-ed
dohodnU
na
presnej
dlžkll
Doby
poskytovama.
služba
Prllst:Jvka
sa
deaktr\lU)e
ku
(Illu
....
ktorý
uplynie
Doba
posloytovaoia.
Podmk
Podnik
a
Podnik
Úcastník vopred dohodnú
presnej dižke Doby poskytovania, služba Prestávka
deaktivuje
dnu, v
uplynie Doba poskytovania. Podnik
slu!bu
Prestávka
t,el
keď
uplynie
!ieSle
celé
zUčlovacoe
obdobie
vyutlvanía
tejto
služby
počas
doby
VIazanosti.
deaktivuJe
deaktivuje službu Prestávka tiež ked uplynie šieste
zúctovacie obdobie využívania tejto služby pocas doby viazanosti.
Relerenčf1é čislo
2.12
2.12 Referencné
císlo - Darčeková
Darceková Pnma
Prima kafla
karta S
s benefrtom
benefitom Neobmedzané
Neobmedzené volania
volania 5
s bIIzkym
blízkym
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Ak
••• •• nevzťahuju
Ak je
je vv kolónke
kolónke uveden'i'
uvedený syrnbol·H
symbol "+++++",
nevztahujú Sa
sa na
na Účastnika
Úcastníka ~adne
žiadne USla"'lven,a
ustanovenia D<:>datku
Dodatku ani
ani jeho
jeho po-iloh
príloh lýkaJlx:e
týkajúce sa
sa Darčekovej
Darcekovej Pnma
Prima karty
karty aa bene!itom
benefitom
Neobmedzem.
Neobmedzené volama
volania S
s bliz!<ym.
blízkym.
Z.13
Relerenčné císlo
člslo - Twon
la z..,yhodnenú
2.13 Referencné
Twin ponuka
ponuka mobilného
mobilného telefónu
telefónu a tablelU
tabletu za
zvýhodnenú cenu
cenu od l1 €€ S
s DPH
DPH:

.. .. ____________________________________________________~I~'

LI,~~

I +++++

Ak ie
je v kolónke
kolónke 'Relerenčné
"Referencné číslo
císlo - Twin ponuka
ponuka mobilného
mobilného teleIónu
telefónu a tabletu
tabletu za zvýhodnenu
zvýhodnenú cenu od
od 11 € S
s DPH'
DPH" uvedené
uvedené kluWW
kl'úcové slovo "Twin
"Twin 03012014',
03012014",
Učastnik
Úcastnik mii
má nárok 1\8
na osobrtnU
osobitnú ponuku
ponuku Podniku,
Podniku, spočivajúcu
spocívajúcu v poskytnulí
poskytnutí rvyt10dneni
zvýhodnení, vypIývaJuClCh
vyplývajúcich zo skulol:nosh.le
skutocnosti, že Ulastnik
Úcastník a Podn.k
Podnik uzatvonh
uzatvorili SiJtasne
súcasne
kombináciu
kombináciu tohto Dodatku
Dodatku a ,ného
iného dodatku
dodatku (predmetom
(predmetom ktorého
ktorého Je
je o.
o. i. kupa
kúpa tovaru
tovaru za
za cenu &o
so zlavou.
zl'avou, podmienIIn;!
podmienená dodržanim
dodržaním doby
doby VIazanost'
viazanosti v tomto
tomto dodatku
dodatku
dohodnutflj).
dohodnutej), ktor~
ktoré Ivona
tvoria ponuku
ponuku Podnoku.
Podniku, pol:ost:Jvajúcu
pozostávajúcu z momoslL
možnosti kúpy
kúPY moboIného
mobilného tele!ónu
telefónu a tabletu
tabletu za rvýt1O<1nenti
zvýhodnenú cenu od 1 €€ s DPH
DPH v pripade
prípade uzatvoren,a
uzatvorenia
kombinácie DodalIou
Dodatku a iného
iného dodatku.
dodatku.
kombinácie

M
Ak Je
je v kolónke
kolónke 'Referenčné
"Referencné tislo
císlo -- Twon
Twin ponuka
ponuka mobilného
mobilného telefónu
telefónu a labletu
tabletu za zvýhodnenu
zvýhodnenú cenu od
od l1 €€ 5s DPH·
DPH" uvedIIný
uvedený namiesto
namiesto klú60vého
kl'úcového slove
slova "Twin
jeho prilOO
03012014·
03012014" symbol·.HH·.
symbol "+++++", nevzťahuiu
nevztahujú sa
sa na
na Účastnika
Úcastníka žiad""
žiadne usta"'lvema
ustanovenia Dodatku
Dodatku ani
ani jeho
príloh týkajúce
týkajúce sa
sa ,won
"Twin ponuky
ponuky mobdného
mobilného telef6t1u
telefónu aa tabletu
tabletu
la
zvýhodnenú
cenu
od
1
("
za zvýhodnenú
€".

tt

3.
3.1I
3.2

Cl. J.
3. Splátky
Splátky Zvyšnej
Zvyšnej časU
casti Kúpnej
Kúpnej ceny
ceny
Tento
Účastnika vztahuje
vzťahuJe len v pripade.
....
Tento Winok
clánok 3 sa na Úcastníka
prípade, ak su
sú kolónky
kolónky 5 aJ
až 8 vv ČI
cl. 1.2 lohto
tohto Dodatku
Dodatku vyplnené
vyplnené ,nak
inak ako
ako symbolom
symbolom '++
"+++++"

StranV sa dohodl,.
Účastnik Je
povinný riiKI
..... a vcas
včas zaplatit
zaplat,ť ZVytnu
tasťKuPrl"l
časť
Strany
dohodli, te
že Úcastník
je povinný
riadne
Zvyšnú cast
Kúpnej ceny
ceny v
v mesačných
mesacných splátkach
splátkach v zmysle
zmysle ustanovení
ustanovení tohto
tohto Dodatku.
Dodatku. ZVý$nII
Zvyšná cast
Kupnej ceny
JII ro.zdelená
počtu splátok
kol6t1ke 7 v cl.
ČI 1.2 tolllO
pn60m výška
~ka jednotlivých
jednolh..,ych splátok
Splátok je
Je uvedená
čl. 1.2 tohto
tohto
Kúpnej
ceny je
rozdelená do
do poctu
splátok vvedených
uvedených v kolónke
tohto Doda!ku.
Dodatku, pricom
uvedená v kolónke
kolónke 8 v cl.
Jednolliv~ """,ačné
Účastnikovi va
zučlovacieho obdobia,
Dodatku
Dodatku. Podnik
Podnik bude
bude učtovat
úctovat jednotlivé
mesacné splátky
splátky Úcastníkovi
vo laklurach
faktúrach za Služby,
Služby, ktCfé
ktoré \f)'1ôtavuJe
vystavuje po skonČllnl
skoncení kaJdého
každého celého
celého zúctovacieho
obdobia,

Císlo
úcastníka: 0004538294
0004538294
Číslo účastníka.

Strana
Strana
4/7
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1IIIIIl lllllum
1111111111111111111111111111

A5903958
A5903958

potom
pricom prvú
prvú apl.étku
splátku Podn,~
Podnik vyUčlUje
vyúctuje vo
vo faklIKe
faktúre za
za Slulby
Služby za
za pm,
prvé celi!
celé zUttovaae
zúctovacie Ot><IObOe
obdobie PO
po nldobu<:lnutl
nadobudnutí ÚČlnnosb
úcinnosti Dodatku.
Dodatku. UtaSlnl~
Úcastník ~
je poyInny
povinný platil'
platit jednollM!o
jednotlivé
t.pIitky
splátky ~v lehoIe
lehote sp!atnosb
splatnosti. k~
ktorá je
je zvlčia
zväcša IO/oblá
totožná SO
so splatnosťou
splatnostou ceny
ceny SIu1oeb.
Služieb. Strany
Strany $3
sa dohodIO.:l:e
dohodli, že nezaplatenie
nezaplatenie ktorejkolVeit
ktorejkol'vek splátky
splátky Z"YVIej
Zvyšnej taSIl
casti KUpoej
Kúpnej ceny
ceny
Učastnllcom
'ladne
a
yčaa
l1li
po\Ia~
za
podsIatni!
portdenoe
2mlu'o'flych
pod,","""'"
právom
Podruku
O.
,
pren.ollf
alebo
obmedziť
posl<y!ovanoe
Slubeb
Úcastníkom riadne a vcas sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s právom Podniku o. i. prerušit alebo obmedzit poskytovanie Služieb.
3,3
3.3

Podruk
Podnik má
má prévo
právo zapot'lIIt
zapocitat z~len6
zaplatené zálohy,
zálohy, IrvaIe
trvalé zábezpelcy.
zábezpeky, zábezpelcy
zábezpeky M
na cenu
cenu 2a
za po&kytr1ut6
poskytnuté Slutby,
Služby, P'*Idavky
preddavky 1\11
na P01adovanil
požadované slulby
Služby alebo
alebo preplatky
preplatky
ueastnq
Úcastnika bez
bez dalSoeno
dalšieho prá\/fleho
právneho lA<or>u
úkonu PrOIJ
proti vtetkYm
všetkým nezapla1envm
nezaplateným pohI'aé6vl<am
pohl'adávkam Podmku
Podniku Yf6\aoe
vrátane tYCh.
tých, ktor'
ktoré elle
ešte noe
nie ...
sú !IpIatné
splatné alebo
alebo ~\on!!
ktoré SU
sú U:.I:
už premean6
premlcané,
a lo
to momentom.
momentom, kedy
kedy l1li
sa pohI'aóbky
pohl'adávky vzitomne
vzájomne strelil.
stretli. Pod"'"
Podnik má pr<Wo
právo vie<ky
všetky RII
na ret>o
jeho učet
úcet Učastn,kom
Úcastníkom poskytnul6
poskytnuté uhrady
úhrady alebo
alebo dl
ich zvytok
zvyšok ola pripoKlné
prípadné preplatky
preplatky
na nod1
nich ~f
zúctovat >ddy
vždy R8j$kôr
najskôr RII
na R8f$lôIrkJ
najstaršiu ,faktúru,
to ~v tomlo
tomto poradi
poradi:
...
.... tiIru. aa lo
al
a) Na
Na cenu SIu10eb
Služieb posI<yIf'IUfjd'I
poskytnutých ~v predc:hid~ach
predchádzajúcich zUl:tovacich
zúctovacích obdoboach
obdobiach, s Utvlldou
úhradou ktorjdl
ktorých te
je Uč.aslnlk
Úcastník vv ornril<anl.
omeškaní, na
na cenu
cenu zmluvnych
zmluvných pokut
pokút aa sanl<čnjdo
sankcných
pOpa\l<ov
poplatkov spoaenjdo.
spojených s ÓOf\JofeIlim
dorucením u~"y
upomienky (5IInka,y
(sankcný popIatolr.
poplatok za dorufenie
dorucenie upomienky
upomienky má
má d>aralLler
charakter ZrnIUYfIe!
zmluvnej pokuty
pokuty, na
na tom
com sa ZnWVne
zmluvné strarJY
strany dOhOdI'
dohodli,
pricom JOl
jej VjIka
výška te
je stanoveni
stanovená Podrukom.
Podnikom, s am
cím Ueastni!r.
Úcastník whla",):
súhlasí);
PrIOOm
Na
ko ..
Na uhfadu
úhradu UroIr.OII
úrokov z ometkanoa
omeškania, .•ako
aj na
na UIndU
úhradu tkody
škody \/V'llkouCe,
vzniknutej pondenim
porušením noeI<tore,
niektorej 2z PO\IWlI'lOlI.
povinnosti Účastn,g
Úcastníka ~
vyplývajúcej 20
zo ZrrWVY
Zmluvy <JIebO
alebo PIalnYCh
platných právnych
právnych
predpisov;
...,.~
cl
c) Na
Na cenu InYCh
Iných llubeb
služieb, na iIhnIdU
úhradu laore,
ktorej vzniklo
vzniklo Podl'lilw...oo
Podniku voci lJl;astnll<ovi
Úcastníkovi práyo
právo (a
(a lo
to III
aj v pripade.
prípade, ak $QIalno5r
splatnost In)'dl
Iných slutoeb
služieb te
je stanoYená
stanovená na ten OStY
istý deli
den ako
IjlIatnoll
splatnost ceny
ceny sw.eto,
Služieb, na Uhfldu
úhradu tlOfej
ktorej bolo
boli Uhr1KIY
úhrady poskytnuté
poskytnuté lJtfIstnikom
Úcastníkom určen6),
urcené);
d) Na
Na cenu
cenu SIUbeb,
Služieb, na utvadu
úhradu klOfyCto
ktorých boli
boli urten6:
urcené;
dl
e) Vob
Voci OIlIIlnvm
ostatným pohI'adávk8m1lpCl6otnosli
pohladávkam spolocnosti ss ..ynmkou
výnimkou pct.fadávok
pohladávok INftI!enjdo
uvedených v PI_
písmene 'I,
f);
el
f) Na
Na cenu
cenu t.pIilo!<
splátok ZVYInej
Zvyšnej easd
casti Kúpnej
Kúpnej ceny.
ceny, a lo
to 8f
aj Vledy.
vtedy, ak
ak Splatnosl'
splatnost 5J)Iátky
splátky je stan<WM'
stanovená NI
na len
ten .sly
istý defi
den ako
ako wlalllO$l
splatnost O!tfly
ceny Slubeb
Služieb alebo
alebo In'i'Ch
Iných SIUbeb,
služieb.
PodnI<
Podnik ...
je OIrivneny
oprávnený Úa.stnlkom
Úcastnikom na jeho
jeho \itet
úcet poskytnut6
poskytnuté uhrady
úhrady alebo
alebo ich ZVYIOIr.
zvyšok a pripadr'H!l
prípadné preplatky
preplatky na nich zuttovat'
zúctovat ...
na cenu splálolr.
splátok vždy
vždy v poslednom
poslednom
rade, U
až PO
po ZUčlOIIani
zúctovani unrad
úhrad na cenu POkWeI<
položiek uvedeny.;h
uvedených v pismenách
písmenách a) at
až el.
ej.
rade.
Vzhladom
Vzhladom k tomu,
tomu, te
že poradoe
poradie ziItIovan
zúctovania.. uhrad
úhrad so
si zmluvné
zmluvné strany
strany dohod~
dohodli tyn,to
týmto Dodatkom.
Dodatkom, tuto
túto dohodu
dohodu noe
nie JOJ
je moW
možné menil'
menit Jednostnmnym
jednostranným prejavom
prejavom VOle
vôle
Učastnika,
Úcastnika, a IO
to an,
ani Jonnou
formou nesl<orloeho
neskoršieho JednoSlr...."ého
jednostranného ufčenia
urcenia Učastnika,
Úcastníka, na Uhra.du
úhradu klorého
ktorého dlhu
dlhu te
je platba
platba PO$kytnut'
poskytnutá Podmku
Podniku 1M"Čefl/i.
urcená.

bI
b)

3.4

Zmlllvll6
úpnej ceny
je oprávnený
Zmluvné slIany
strany ul
sa dohodil.
dohodli, že celá nezaplalené
nezaplatená ZvytIlá
Zvyšná tasf
cast K
Kúpnej
ceny sa
sa stéva
stáva splatnou,'
splatnou, a lede
teda POdn,k
Podnik je
oprávnený :badať
žiadat o u-)'lIatenie
zaplatenie celej nezaplatenel
nezaplatenej taSil
casti
Zvyšnej casti
Kúpnej ceny
ceny Ia Úcastník
povinný celú nezaplatINlu
nezaplatenú cast
Zvyšnej ČlISti
casti KullMj
Kúpnej ceny
ceny zPplahl
zaplatit v prJpadoch
prípadoch ak
ak:
Zvyl.nej
ČIIstlKúpnej
UČIISln lk je PQY100y
časť Zvy!nej
a) Účastnllc
Úcastník bude
bude v omcikanllO
omeškaní so zap!alenfm
zaplatením ktOfejlcotvelc
ktorejkol'vek splátky
splátky Zvyl.nej
Zvyšnej čaSil
casti Kúpne)
Kúpnej ceny PO
po dobu
dobu minimálne
minimálne tfoch
troch me&lllCOV,
mesiacov; yv takom prlpade
pripade Sa
sa stáva
stáva "",1;\
celá
neuplatená
nezaplatená čast
cast Z"'tinej
Zvyšnej čast
casti Kúpnej
Kúpnej ceny splatnou
splatnou 15
15 dni OÓO
odo dola
dna donJten,a
dorucenia upozornenia
upozornenia Účastnikov,.
Úcastníkovi, fI
že Podnlk
Podnik si
si uplatni
uplatní pravo
právo na
na zaplatenie
zaplatenie oolej
celej
nezaplatenej
nezaplatenej čaSI,
casti Z"'Yinej
Zvyšnej čuli
casti KUpnej
Kúpnej <:eny.
ceny, alebo
alebo v iný.
iný, neskOf'i
neskorší dátum,
dátum, UfČ8l1Y
urcený v uvedenom
uvedenom upo.zOfnonl:
upozornení; alebo
alebo
b) ak zanlkne
zanikne pla~f.
platnost a UČlnnoaflohto
úcinnost tohto Dodatku
Dodatku z akéholr.otvek
akéhokol'vek dôvodu
dôvodu (napr,
(napr. odSliJpenlm
odstúpením od
od nellO
neho klorouko/Vtok
ktoroukolvek unluvnou
zmluvnou stranou):
stranou); v lakom
takom pripade
pripade sil
sa sl'va
stáva
nezaplatená taSI
cast ZvyineI
Zvyšnej časti
casti KUpneJ
Kúpnej ceny splatnou,
splatnou, aa Io
to ku
ku dolu
dnu zémku
zániku pIatnoI:ti
platnosti a UbnOOlli
úcinnosti Dodalku,
Dodatku; alebo
alebo
celá r1f12ap1ateml
cl
c) ak Podno~
Podnik odstup;
odstúpi od Zmluvy
Zmluvy a tohto Dodatku
Dodatku z dôvodov
dôvodov na strane
strane Útastnlk/l
Úcastníka aa nMledne
následne PodNk
Podnik na
na :badost
žiadost Úa.stnlka
Úcastníka zru'l
zruší ubnky
úcinky odsluperua
odstúpenia od ZmkIVY
Zmluvy
•a 101110
tohto Dodôlll<u,
Dodatku, v lakom
takom prip&<ie
prípade ul
sa 5t1iva
stáva OeI<\
celá nuaplalená
nezaplatená ta~
cast Zvyinej
Zvyšnej taSIl
casti Kupnej
Kúpnej ceny
ceny splatnou
splatnou ku do\u,
dnu, kedy
kedy bolo
bolo odslupenoe
odstúpenie OOrutene
dorucené ÚtastnilcoYl.
Úcastníkovi;
d) ak yv zmysle
zmysle lohto
tohto Dodatku
Dodatku vzrolcne
vznikne Podnoi<u
Podniku pravo
právo na ZmIUVnU
zmluvnú pOkutu
pokutu z ,ného
iného dôvodu
dôvodu ako z dôvodu
dôvodu neuhradenia
neuhradenia pl'"llnydl
penažných zkvillkov
záväzkov Utastnika
Úcastníka; v lakom
takom
pr,pade!lll
.... celé
prípade sa stá
stáva
celá neuplale'"
nezaplatená čast
cast Z~
Zvyšnej čas~
casti KUpr1eJ
Kúpnej ceny
ceny Splatnou
splatnou momentom.
momentom, kedy Podnoku
Podniku vmoIcne
vznikne pr"'"
právo na
na ZmIUVnU
zmluvnú POI<utu
pokutu v zmysle
zmysle tohlo
tohto
Dodatku.
Dodatl<u.

3,5
3.5

Bez oliadu
.... Zvyin,
ohladu na
na OStaIr'H!I
ostatné UStanOYerll8
ustanovenia ~
uvedené vtomto
v tomto oodau-.u
Dodatku sa
sa ZnWVné
zmluvné SlI"any
strany dohodf'
dohodli na
na lom.
tom, te
že nezaplal
nezaplatená
Zvyšná čul'
cast I(UPnej
Kúpnej ceny
ceny sa
sa nestáva
nestáva splatnou
splatnou
pn
pri z6n"'u
zániku Dodatku
Dodatku Z
z d6v0du
dôvodu, ak od
od nono
neho alebo
alebo od ZrNWY
Zmluvy tJtasmllc
Úcastník OÓSIUPiI
odstúpil v zmysle
zmysle Obbanskeho
Obcianskeho z/ikOfVlIka
zákonníka Z
z d6v0du
dôvodu vady
vady RII
na predanom
predanom MT
MT.
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3.6 Strtony
Strany ul
sa dohodlo.
dohodli, t.
že ak nastane
nastane 5kUIOČnOSť
skutocnost v mlysIe
zmysle tohto
tohto Dodatku.
Dodatku, v d651edku
dôsledku ktor.,
ktorej l1li
sa urblá
urcitá ~
doba nezllp)Č'tava
nezapocítava do doby
doby VI8ZMIO$Il
viazanosti (nap'
(napr. z dóvodu
dôvodu obmedz
obmedzenía
IIIebO
.... bud
alebo preruteno.
prerušenia PO$J<~
poskytovania SIUbeb)
služieb) (daleJ
(dalej "I
aj ako
ako -doba
"doba "I'<Jbva""'-)
spocívania"), ....
je POdnIk
Podnik ()prtvneny
oprávnený podfa
podra vtll$tn4lho
vlastného vdte
uváženia
bud (,)
(i) ul:tovaf
úctovat UčasullkOlll
Úcastníkovi spl<\tky
splátky
neza)'lllotene,
ča$IIl(uPf1f!l
Učastnik JO!
nezaplatenej Ča$IO
casti Zvyioer
Zvyšnej casti
Kúpnej ceny
ceny a Úcastník
je pow>ny!<plátky
povinný splátky plaIlrar
platit aj pOtas
pocas doby
doby 1POti_.
spocivania, IIIebO
alebo (.)
(ii) PO
po dObU
dobu ~"",!dožll'
spocívania odložit UčtoviInoe
úctovanie spIá\oll
splátok
nezaplatenlj
ča$IIl(upnej
....n .. te
nezaplatenej tuto
castí Z~
Zvyšnej casti
Kúpnej ceny
ceny; v takom
takom pripade
prípade momentom
momentom uptynUWo
uplynutia doby
doby SPOl:I
spocívania
je POdnOIC
Podnik O!rivneny
oprávnený poi<rKovaf
pokracovat YO
vo vystavovanl
vystavovani ralaUf
faktúr
na
~ spUolOk
na nezaplatenu
nezaplatenú ČUl·
cast Z'I'fIneI
Zvyšnej eas~
casti l(iIpnej
Kúpnej ceny
ceny, pn
pri z~1
zachovaní výšky
splátok a ich celkOllého
celkového po(;Iu.
poctu.

3.1
3.7 Bez
Bez oliadu
ohl'adu na
na 0IWn6
ostatné u~
ustanovenia UVIIdené
uvedené v tomlo
tomto oodau-.u
Dodatku plati
platí, te
že v pr'pade,
prípade, ak d6fde
dôjde k ZOIPIBtnen,u
zosplatneniu celej
celej nezaplatenej
nezaplatenej ča5b
casti ZV)'ine!
Zvyšnej taSIl
casti Kupner
Kúpnej ceny
ceny podfa
podl'a
tj.
-4 DodaIku.
je Poón,k
cl. 3
3.4
Dodatku, je
Podnik oprr..neny
oprávnený rozhodnUt.
rozhodnút, tJ
ci nezaplatenil
nezaplatenú čaSI
cast Zvyiner
Zvyšnej K.:.pne,
Kúpnej ceny
ceny vyut:tu~
vyúctuje UčastnokOlll
Úcastníkovi IIIIfU.
naraz, alebo
alebo JU
ju rozIo!i
rozloží do spl;itok.
splátok, PrIOOm
pricom JO!
je
NI
počet splátok
~ku IIIk.
to bolo
na uvá!enl
uvážení f>odnoku,
Podniku, a
cí zachovt
zachová cel<ovy
celkový pocet
splátok a dl
ich výšku
tak, ako to
bolo p6vodne
pôvodne dohodnUIiI
dohodnuté v Dodatku.
Dodatku.

3.8

V pripade.
prípade, ak Podnoku
Podniku IIZOOkne
vznikne v~ mlysIe
zmysle tohto
tohto Ooó8tku
Dodatku ""vo
právo na zaplaleroe
zaplatenie zmluvnej
zmluvnej poItuty
pokuty pre pontienoe
porušenie d~lzku
záväzku Úl:astnlka
Úcastníka plni(
plnit ak)'kolVel<
akýkol'vek peňafuy
penažný z'vázolr.
záväzok
Yfélllne
vrátane POYIfIfIOIIli
povinnosti PIat~
platit spátky
splátky Zvyinet
Zvyšnej časti
casti I(Uproej
Kúpnej ceny
ceny a v pripade,
prípade, ale
ak Úeastnllc
Úcastnik $plnI
splni tenlo,voj
tento svoj pe/la.tnjl
penažný dvélOl<
záväzok pred ~tnosrou
splatnostou unlulInfIj
zmluvnej pokuty.
pokuty, nezbaVUj<l
nezbavuje
to povinnos~
povinnosti zmluvnli
zmluvnú poItutu
pokutu uplatn
zaplatit.
ho IO

4.1

ÚČAstnik
....... tI
... finantn6
Úcastnik vyhla
vyhlasuje,
že nemá
nemá too
žiadne
financné záväzky...06
záväzky voci Podnoku.
Podniku, Ic~
ktoré y
v dell.
den, ked
ked bude
bude podlMSOIIal
podpisovat lento
tento Dodalo!<.
Dodatok, by.boII
by boli po lehote
lehote Ich
ich splalnosti,
splatnosti. Učastnik
Úcastnik
potvrdzu~.
w'Mlo5~ IO
potvrdzuje, te
že Zmluva.
Zmluva, ku klOfIj
ktorej SIl
sa uzaNár.
uzatvára lento
tento DodaloIr.,
Dodatok, je pIatM.
platná. V pripade,
prípade, te
že v súvislosti
so SIM kartou
kartou bol medz,
medzi UčastnIkom
Úcastníkom a Podn,kom
Podnikom UZilYfetV
uzavretý ony
iný
dodatok y
v rámci
niektorej ponukOVIj
ponukovej akCII
akcie Podnoku.
Podniku, oosahom
obsahom klOfétlo
ktorého by bol fl"edaJ
predaj zanaden'a
zariadenia II
za cenu
cenu IO
so zl'avou
alebo POskytnuloe
poskytnutie inéno
iného >;Výhodnenoa
zvýhodnenia ÚčaSlnlkOl/1
Úcastníkovi
dodatok
"ma noeI<toreJ
:ďavou alebo
advazo!<
a záväzok Ubstn;.a
Úcastnika plnil
plnit podmienky
podmienky POskytrn;tJa
poskytnutia zra"Y
zl'avy a d~I"e
dalšie poY1nnosti
povinnosti Účastnika
Úcastníka uveden6
uvedené v predmetnom
predmetnom dodatku
dodatku prosllednlctvom
prostredníctvom StM
SIM kafly
karty (dalej
(dalej tiel
tiež
·Predch'dzajoo
je platný
.... dzajúa dodaloIr.
"Predchádzajúci dodatolr.")
dodatok") a lenlo
tento Predch'dzaJUci
Predchádzajúci dodalo!<
dodatok je
platný v dell.
den, v laotý
ktorý sa uzav;e.a
uzaviera Dodalok
Dodatok, SIrany
Strany SIl
sa dohodli.
dohodli. te
že Predc
Predchádzajúci
dodatok zaniká
zaniká
okamihom
je predmelom
edch8dza)Uceho dodatku
okamihom uzaYl'etltl
uzavretia Dodatku,
Dodatku. To neplat!
neplatí v prl"ade
prípade, ak je
predmetom P.
Predchádzajúceho
dodatku poskytnuIle
poskytnutie siu2by
služby pod nlzvom
názvom ZyYhodnen6
Zvýhodnené SMS
SMS v mam,ngu,
roamingu,
..... n alebo
T
Twin
alebo Náhradny
Náhradný lelefbn,
telefón, v lakom
takom pripade
prípade zostéva
zostáva PfedcMdzajUd
Predchádzajúci dodato!<
dodatok platny
platný a popri
popri fIOm
nom II
je pllllny"
platný aj Dodato!<
Dodatok.

4.2
4.2

Účastnik
Úcastník podposom
podpisom tohto
tohto Dodalku
Dodatku pOI\IfdzUje
potvrdzuje fl"evz8tie
prevzatie MT \/Vede""'"
uvedeného v~ tlén~u
clánku ,1 bode
bode 1.2
1.2. V pripade,
prípade, 11
že 'de
ide o prenos
prenos tisla
císla SIl
sa Strany
Strany dohodl,.
dohodli, te
že Podnik
Podnik zabezpeti
zabezpeci
dodan'e
dodanie MT na strana""
stranami dohodnutom
dohodnutom m>este
mieste UtastnlkOYl.
Úcastníkovi, klaý
ktorý ~
je povonny
povinný splnen'e
splnenie lelto
tejto poY1nnosb
povinnosti POtvn:hť
potvrdit sYOjtm
svojim podPIsom
podpisom (re$p
(resp. podptsom
podpisom oprávnenej
oprávnenej osoby
osoby
konajúcej za Úcastníka).
konaliIceJ
UtastnlQ~
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4.3

Dodato!<
nadobudne platnost
platnost aalitlnnosl
klorom ho podJllw
jeho strany,
slr<ony. ak sa
ul strany
dale] nedohodli
nedOhOdI, na odIotenl
Učlnnosll niektorých
niektorý<:h ustanovenI.
Dodatok nadobudne
úcinnost v dell.
den, v ktorom
podpíšu obe
obe jeho
strany dalej
odloženi úcinnosti
ustanovení.
AA k jeho
jeho podIM5afIIU
5tmnami Dodatku
Dodatku v jeden
jeden den,
delo. nadobudne
nadobudnt! platnost
platno&ť a ubnnosť
zástupca Podn,ku
Ak
podpísaniu ned6!de
nedôjde obidvomi
obidvomi stranami
úcinnost v deli,
den, v~ klOfom
ktorom ho podplk
podpíše Oprávneny
oprávnený zástupca
Podniku
U
čl, 2 Dodatku,
prenesen)'dl bse!
až PO
po lJ.tNlnikOlll
Úcastníkovi. Tenlo
Tento Ooó8tolr.
Dodatok SIl
sa UZ8lvMI
uzatvára NI
na dobu
dobu urtttu
urcitú,...
a to na dobu..azanostJ
dobu viazanosti uvedenu
uvedenú v cl.
Dodatku. V pr'pade
prípade prenesených
císel, ako
ako aj v pr'pade
prípade,
ak Úcastnik
Účastnik uzatvoril
uza\'YOr~ Dodatok
Dodatok vy <*na
'Obrnu zásielkového
zasoell<ového predaja,
predafa, sa
sa 00da1Ok
uzal....... na
na dobu
dObU urcitú
urtttu oóo
nadobJOnu~a platnosti
platnostl Doóatku
ak
rámci režimu
Dodatok uzatvára
odo dlla
dna nadobudnutia
Dodatku at
až do
do uplynu~a
uplynutia
Ylll2aoos11 definovanej
deflnova..... oWJotr>e
tj, 2
2 Dodatku.
Oodalku. \I
pripade prenesených
preneser>'i'Ch císel
else!~
momentu aktIVátje
SIM kartyO<llo.žen/i
\ydl
viazanosti
osobitne pre ueto
tieto pripady
prípady v cl.
V prípade
je at
až do
do momentu
aktivácie SIM
karty odložená lobnnosf
úcinnost tých
ustanoveni Dodatku,
kto<yt;h vykonanie
vykonanoe níe
noe je
JO! možné
~ bez
bez toho,
toho, aby
ibi bola
bola aku_"""
SIM karta,
ka<ta. a to
to v zmysle
zmysle PodrNerloir.
IeIefÓnnebO císla
čisla -~
ustanovení
Dodatku, ktorých
aktivovaná SIM
Podmienok preno$ItIIInostJ
prenositel'nosti telefónneho
Pnti~
Ak Úcastnik
Ubstn'k uzatvoril
~okujU osobIné
~
Prijímajúci podfllk
podnik. Ak
uzatvoril tento
tento Oodlotok
Dodatok v <*na
rámci .e2tmu
režimu dsoelkoveho
zásielkového predaja.
predaja, vtetky
všetky ustanovenoa
ustanovenia Dodatl<u,
Dodatku, la""
ktoré špecifikujú
osobitné zvýhodnenia
poskytované
špecifikujúce zaciatok
nadobudnú utinnost
úcinnost U
až uplynulim
uplynutím siedmeho
posly\ovn Úcastníkoví,
Úč!ts1n1l<0VI, najmä
na,na ustanovenia
us_lpeafikufU<:e
2abato1r. poskytovania
p05kytov_ jednotlivých
jednottivjd1 osobitných
oaobotnj'ch zvýhodnení,
zvytoodnenl. nadobudnu
siedmeho
pracovného
Dodatku, tom
cím môže
dôjst k posunu
momentu zaciatku
~ dna
dňa nasledujúceho
na$ledujUCeho po
po dní
d .. nadobudnutia
nadobudnutia platnosti
PIatnOSII Dodatku,
mMe dlIjsf
poaunu momeotu
zataatlw poskytovania
posky\oIIafIUI jednotlívých
jednodtvych osobitných
osobItnjdl
zvytlodnenl. Rozsah
Rozsah a charakter
chafakter osobitných
oaobotnjdl zvytoodneni
vbi< ostéva
I"ipade ak Úcastník
\Jčasr,,,k UZatVOnI
Zá$OeIkOVéhO
zvýhodnení.
zvýhodneni však
ostáva nevneneny
nezmenený. \I
V pripade,
uzatvoríl tento
tento Dodatok
Dodatok v ráma
rámci rehmu
režimu zásielkové
ho
predaja,
neoddeliternou súcastou
Dodatku sú
Dodatku vyjadruje
nimi
pred... neoddelotefnou
5ilčasťou Oodatltu
sú aj
aj podmienky
podmienky zásielkového
z./isoell<ovet>o predaja
PredaaI aa Úcastnik
utastnlk podpisom
POdPISOm 00daIkU
V)'I8<IruJO! s5 ..
mt súhlas.
súhlas.

4.4
4.4

~ strany
strany sa
u dohodli,
dohodlo, že
fe okamihom
nadobudnutia platnostl
Dodatku sa mení
meni dohodnuté
dOOa platnosti
pIa\!'IO&lI Zmluvy,
ZrrWvy. pokial
poIr.Jaf táto
táto nebola
nebola uzavretá
Zmluvné
okamihom nadobudnutia
platnosti Dodatku
dohodnutá doba
uzavretá na
na dobu
dobu tIfbtU.
urcítú,
YO svojej
S\/Ol!l casti
tMb týkajúcej
\ykaj\ocej sa
. . SIM
SIM karty
karty na
NI dobu
dObU urcitú
urbtú zhodnú
zhodnu s dobou
dobou platnosti
platnosti Dodatku,
pnt.om okamhom
záni<.u Ood.atIcu
SIl meni
doba platnosti
platooSll Zmluvy
zmluvy v casti
času
vo
Dodatku, pricom
okamihom zániku
Dodatku sa
mení doba
tyk.,.....,.. sa
. . SIM
StM karty
klfty na
NI dobu
dobu neurcitú.
f'IIUfblU. Zánikom
2Iontkom platnosti
platnosti Dodatku
Dodatku nie
noe je
JO! dotknutá
dotluluti platnost
platno&f Zmluvy.
~
týkajúcej

4.5
4.5

ZmkM1é strany
strany sa
!III dohodli,
dohodlo. že
te platnost
platnost Dodatku
Dodatku skoncí
skonči pred
pred uplynutim
doby. na
k\Of1J bol
uzavrety v zmysle
zmysle bodu
bodu 3.3
3.3 tohto
tohlO t:lánku,
zánokom platnosti
platnosto Zmluvy
Zniuvy alebo
alebo
Zmluvné
uplynutím doby,
na ktorú
bol uzavretý
clánku, záníkom
n.rr základe
z'klIde dohody
dohody zmluvných
zrnktvnjdllU'n
\I prípade,
pripade že
le Úcastník
Účastnl~ poruši
po<V&l svoje
svqe povínnosti
poY1nnosU takým
taIIym spôsobom,
S.POaObOm, že
te Podniku
Podnoku voci
...06 nemu
nemu vznikne
vznikne právo
PrtIIO na zaplatenie
zap!alenoe zmluvnej
~
na
strán. V
pokuty podl'a
podla ustanovení
uSlanovenllolllo
ooo.tku. zanikne
zanol<ne platnost
platnos! Dodatku
Dodatku okamihom
okamohom uhradenia
uhf~ zmluvnej
ZfNuvnej pokuty
POI<uty (v
(v prlp.ade
uhrady bankovým
bankovym prevodom
okamohom
pokuty
tohto Dodatku,
prípade úhrady
prevodom okamihom
pnplsanoa celej
celej sumy
...my zmluvnej
zmll/Yfllj POI<uty
na Podnikom
Podnokom urtený.:.tet).
Zmiuvr>6 strany
strany sa
u dohodh.
2e v pripade.
te obsahom
PrIIohy t.
)fi poSkytnutoe
zfavy alebo
alebo ",,,ho
pripísania
pokuty na
urcený úcet). Zmluvné
dohodli, že
prípade, že
obsahom Prílohy
c. 1 je
poskytnutie zl'avy
iného
zvyhodnen" Úcastníkovi,
Účastnikov;, okamihom
okamihom porušenia
pOrulanta povinnosti
p<'Mnn<>Sb Úcastnika
Učastnlka takým
lak)'m spôsobom,
sp6&obom. že
te Podníku
Podmku voci
VOČI nemu
nemu vznikne
vznl~ne právo
právo na
f\8 zaplatenie
zapla_ zmluvnej
zmu'o'flei pokuty
pOkuty pod
podla
zvýhodnenia
ra
USlar>oVenl tohto
l olllo Dodatku,
Dodatku, zaniknú
unoknu všetky
vktky práva
práva Úcastníka
Účastnika na
na poskytovanie
poskytova ..... týchto
tYchlo zliav
zloaval
alebo íných
'nydl zvýhodnení,
zyytIodneni. pokial
poklaf níe
noe je
JfI v ustanoveniach
uslanovenoach Prílohy
Prílohy t.
c. 1
ustanovení
a I alebo
výslovne
VYSIOVne uvedené
""edeni! nieco
n...to iné.
oné

4.6
4.6

Tento
pre Úcastníka
Tento Dodatok
Dodato!< je
je neoddelitel'nou
neoddeMernou súcastou
s\>časťou Zmluvy.
Zmluvy. Dodatok
Dodalo!< sa
sa vyhotovuje
vyhotovu~ vo
vo dvoch
dvoch rovnopisoch,
rovnoposoch, po jednom
Jednom fl"e
Účastnika aa Podnik.
Podn'k.

ustanovenia
Cl.
čt. 44.. Záverecné
l.iver et!n lÓ uSl
anoven la

Strana
Strana
Císlo
tislo úcastníka:
uCaslnlke 0004538294
0004538294

5/7
5/7

1IIIIIIIIIIUlm

1111111111111111111111111111

A5903958
A5903958

4.7

Strany
Strany sa dohod~,
dohodli, fe
že v pripadOl
prípade al<
ak Podn,~
Podnik pozastavi
pozastaví poskytovanoe
poskytovanie Slubeb
Služieb podla
podl'a Zmluvy
Zmluvy a tohto
tohto Dodatku.
Dodatku, pripadne
prípadne ak Podnik
Podnik odstúpi
odstúpi od Zmluvy
Zmluvy ..a tohto
tohto Dodatku
Dodatku
ž,adosť ÚČ3stnika
zno~a poskytovať
zz dôvodov
dôvodov na
na strane
strane ÚČ3stnika
Úcastníka a
a ná!iledne
následne Podnik
Podnik na
na žiadost
Úcastníka :uulil
zruší ÚČInky
úcinky odstupe",
odstúpenía.. od
od Zmluvy
Zmluvy a
a tohto
tohto Dodatku
Dodatku pripadne
prípadne za6ne
zacne znova
poskytovat
pozastavené
pozastavené Služby,
Služby, plat,a
platia ustanovenia
ustanovenia Zmluvy
Zmluvy a tohto Dodatku
Dodatku ~v plnom
plnom rozsahu
rozsahu tak, ako keby
keby kk pozastaveniU
pozastaveniu poskytovan'a
poskytovania SluŽJeb
Služieb pripadne
prípadne k odstUpe"",
odstúpeniu
od Zmluvy
Zmluvy a tollto
tohto Dodatku
Dodatku nebolo
nebolo do!lo
došlo.

4,8
4.8

Účastn,k
Úcastnik 'I)'tIlasuJe,
vyhlasuje, fe
že pred
pred uzavretlm
uzavretím tohto
tohto Dodatl<u
Dodatku bol
bol podrobne
podrobne oboznámeny
oboznámený s
s právami,
právami, ktor~
ktoré Z
z nel10
neho vypl)ovaJu
vyplývajú ako
ako aj
aj so
so vlietkYmi
všetkými podmienkamt
podmienkami a
a I/ alebo
alebo
pov,nnosťam,
povinnostami, ktore
ktoré sa podra
podl'a neho
neho zalliazal
zaviazal SjlInit',
splnit, a slitasne,
súcasne, že bol v plnom
plnom rozsahu
rozsahu upazornenIÍ
upozornený na prlslu~né
príslušné d6s1edky.
dôsledky, ak toeto
tieto podmienky
podmienky a I/ alebo
alebo povi""O.tl
povinnosti
nesplni
nesplni alebo
alebo pot\I~i.
poruší.

4.9

Strany
Strany sa dohodli,
dohodli, fe
že v pripade,
prípade, že UČ3stnlk
Úcastník Z
z akýchkoľVek
akýchkol'vek dôvodov
dôvodov strati
stratí prá""
právo na uživeme
užívanie úlastnlckeho
úcastníckeho programu
programu (resp. jeho
jeho vanantu),
variantu), ktorý
ktorý rM
má na SIM karte
akh~ovany
aktivovaný azáro~eli
a zároven VČ3S
vcas nepož,ada
nepožiada o
o aktIVáciu
aktiváciu iného
iného účastnicl<eho
úcastníckeho programu,
programu, je
je Podnik
Podnik oprávneny
oprávnený akbvovať
aktivovat mu
mu na
na SIM
SIM karte
karte iný
iný Utastnicky
úcastnícky program.
program, ktorý
ktorý s~lia
spína
podm,enky
u~edené
v
ČI
2
bode
2.2.
Al<
Úlastnlk
pobada
O
alcbváClu
iného
úča.tnickeho
programu
pred
Zmenou
podla
predchádzajUcej
~ety,
nepoV.uUle
podmienky uvedené
cl.
Ak Úcastník požíada o aktiváciu íného úcastníckeho programu
zmenou podl'a predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento
včas,
pokia!
nebude
z
techmckych,
admon,strativnych
alebo
,nych
d6vodov
Podnok
schopny
vykonal'
požadovanu
zmenu
vzhradom
na
krátkosť
úkon za vykonany
vykonaný vcas, pokíal nebude technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonat požadovanú zmenu vzhl'adom
krátkost
čaSu
casu medzi
medzi dorutenim
dorucen im tlHdosti
žiadosti a okamitmm,
okamihom, v ktorom
ktorom má d6tst'
dôjst k zmene
zmene ilčastnickeho
úcastníckeho programu
programu v dOsledku
dôsledku straty
straty práva
práva na poskytovame
poskytovanie dotl<nulého
dotknutého účastnickeho
úcastníckeho
programu,
programu.

4.10
4.10 Ú<!astnl~
Úcastník svojim
svojím podp<som
podpísom berie
berie NI
na vedomie,
vedomie, že v súvislosti"
súvislosti s pnjatim
prijatím nového
nového zákona
zákona t.
c. 351120t
351/20111 Z,
Z. z.
z. boli
boli k 1.
1. 11. 2012 vydané
vydané nové V~e
Všeobecné podmienky
podmienky
poskytova
..... ~erelnych
poskytovania
verejných elektronických
elektroníckých komunikatnych
komunikacných sIu~,eb
služieb prostrednictvom
prostredníctvom verejnej
verejnej mobilnej
mobilnej siete spolob1osti
spolocnosti Orange
Orange Slovensko,
Slovensko, a. 5
s.
4.11
4.11 Strany
Strany sa
sa dohodl',
dohodli, že
že PodnJ.
Podnik rM
má nlŽ~
nižšie vv tomto
tomto bode
bode uvedene
uvedené pr~vo
právo a
a ÚČ8stnik
Úcastník potvrdZUJe
potvrdzuje SVOJIm
svojim podpo$OtTl,
podpisom, že
že sa
sa ss touto
touto skutočnosťou
skutocnostou obomÍlm~
oboznámil II
a bene
berie JU
ju
na vedom'e.
vedomie. Podn'kje
Podnik je oprávneny
oprávnený pre katde
každé zanade-nle.
zariadenie, ktcdho
ktorého predaj
predaj J8
je Jlfedmetom
predmetom tohto
tohto Dodatl<u
Dodatku a ~toré
ktoré možno
možno vyutrt
využit na u!ivanle
užívanie v8,eJl1ej
verejnej telelónneJ
telefónnej slu1by,
služby,
obmedziť
možt1O$ť
V'f\lŽivania
tohto
zariadenia
počas
doby
Vkazat1O$b
podla
lohto
Dodatku
(pok,"!
ie
v
Dodatku
stanovených
\/iac
dOb
viazanosh
tak
lechn'cky
technicky obmedzit možnost využívania
zariadenia pocas doby viazaností podla tohto Dodatku (pokial' je Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas
pocas
celej
počas ktorej
~om stano
.....né v dohodnutom
celej doby,
doby, pocas
ktorej ie
je UČ8stnfk
Úcastník 211\/iazany
zaviazaný podra
podl'a tohto
tohto Doda!l<u
Dodatku užival'
užívat slu1by
služby v nom
stanovené
dohodnutom rozsahu
rozsahu a I/ alebo
alebo ~tnJ~tUre)
štruktúre) v inej sieti,
sieti, ako Je
je
verejná
verejná telefOnna
telefónna sief
síet Podniku
Podníku (tzv. blokovanie
blokovanie nriadenla
zariadenia na sieť
siet I/ SIM-Iock).
SIM-Iock). Účastni~
Úcastnik vyhlasuJe,
vyhlasuje, že sa obo2roámll
oboznámil so skutočnosťam'
skutocnostami uvede-nymi
uvedenými v tomto
tomto bode
a
Vzhradom na
UčastnikOv, z
dó~odov ž;"dne
as
s ich
ich vedomim
vedomím kupuje
kupuje tovar
tovar do
do svojho
svojho vlastnictva.
vlastníctva. Vzhl'adom
na uvedené
uvedené nevznlkaju
nevznikajú Úcastnikovi
z vyUoe
vyššie vv tomto
tomto bode
bode uvedenych
uvedených dôvodov
žiadne pril\ltle
právne nároky
nároky
VOČI Podn,ku,
voci
Podniku, najmä
najmä mu
mu nevzniká:
nevzniká: (a)
(a) pravo
právo reklamovať
reklamovat vyliile
vyššie uveden/!
uvedené skutOCnosti
skutocnosti na
na zakupenom
zakúpenom tovare
tovare (b)
(b) právo
právo po.tadovať
požadovat zz hore
hore uvedenych
uvedených d6vodov
dôvodov zl'avu
zravu
z kupneJ
kúpnej ceny
ceny tovaru,
tovaru, (c), právo
právo z hore uvedených
uvedených óóvodov
dôvodov odstUPlť
odstúpit od kúpnej
kúpnej zmluvy
zmluvy (požadovať
(požadovat vráten'e
vrátenie celej
celej kúpnej
kúpnej ceny laplateneJ
zaplatenej la
za tovar),
tovar), alebo
alebo akékoJ've~
akékol'vek
iné právne
právne nároky.
nároky.
t2 Bez
4.
4.12
Bez ohradu
ohradu na ostatne
ostatné ustanoven'a
ustanovenia tohlO
tohto Dodalku
Dodatku piati,
plati, le
že v pripade,
prípade, ak sa na tento
tento Dodatok
Dodatok vzťahuje
vztahuje ref,m
režim povm~ho
povinného 2verejllovan'a
zverejnovania zmlúv
zmlúv podra
podl'a § 53
5a zákona
zákona
t.
tl2000 Z. z. o slobodnom
c. 2t
211/2000
slobodnom pristupe
prístupe k informadám
ínformácíám a o zmene
zmene IIa doplneni
doplneni niektorYch
niektorých tilkonov
zákonov v zneni
znení neskoriich
neskorších prellposov,
predpisov, tento Dodatok
Dodatok nlldobudne
nadobudne účinnost
úcinnost
dňom
nedohod~ na
dnom nasleduJÚdm
nasledujúcim po dni Jeho
jeho zvefeJnenla
zverejnenia v sulade
súlade S
s ustanovelllami
ustanoveniami §§ 47a
47a Obbanskeho
Obcianskeho zákonnika,
zákonníka, ak sa zmluvné
zmluvné sIrany
strany nedohodli
na odloženl
odložení lÍČInnOSb
úcinnosti
niektorYch
niektorých Jeho
jeho ustanoveni.
ustanovení. Týmto
Týmto ustanovenim
ustanovením noe
nie SU
sú dotknuté
dotknuté odldadacoe
odkladacie alebo
alebo rozväzovacie
rozväzovacie podmIenky,
podmienky, ak Su
sú dohodnuté
dohodnuté v tomto
tomto Dodatl<u
Dodatku.
4.13
ÚČ8stnlk svoj suhlas
laslm S
4.13 V pripade.
prípade, ak vyjadril
vyjadril Úcastník
súhlas oznabenlm
oznacením poIo.l'ky
položky "SUI1
"Súhlasím
s dohodou"
dohodou" uvedenej
uvedenej nlnie
nižšie v tomto
tomto bode
bode a podp,som
podpisom tohto
tohto Dodatku.
Dodatku, strllny
strany Zmluvy
Zmluvy
sa dohodh,
dohodli, že v"'tky
všetky spory
spory, kl"""
ktoré medli
medzi stranami
stranami vzniknu
vzniknú 20
zo vzájomnýl;h
vzájomných zmluvných
zmluvných v:zt'ahov
vztahov eXIStuJÚcich,
existujúcich, ako aj
aj 20
zo zmluv
zmlúv uza......,tych
uzavretých medZI
medzí nimi v budúcnosti
budúcnosti
~otovenlÍch dodatkov)
sU~IS;lIce (vrátllne
(to
(to Zn.
zn. vtetky
všetky zrrOuvné
zmluvné vzťllhy
vztahy vznLknul/!
vzniknuté na
na základe
základe Zmluvy
Zmluvy a
ak
k nej
nej vyhotovených
dodatkov) a
a $f.lOfY
spory S
s nImi
nimi súvisiace
(vrátane sporov
sporov O
o piainOSr,
platnost, výklad
výklad a
a zánik
zánik tejto
tejto
Zmluvy),
Zmluvy), sa rozhodnú
rozhodnú v~ rozhodcovskom
rozhodcovskom konani
konaní pred stálym
stálym rozhodCOVSkYm
rozhodcovským sUdom,
súdom, ktorý
ktorý bude
bude vybrany
vybraný žalobcom
žalobcom 10
zo zoznamu
zoznamu stélych
stálych rozhodcovskydl
rozhodcovských súdov
súdov
Slovens~eJ repYbliky.
je doOcnuté
začahe ~onanla
vedeného
vedeného M'IlIsterstvom
Ministerstvom spravodl'VOSh
spravodlivosti Slovenskej
republiky. TYmto
Týmto nIe
nie je
dotknuté právo
právo žalobcu
žalobcu obráh('
obrátit sa s návrhom
návrhom na zacatie
konania na prlsJuv.ý
príslušný vt.eobemy
všeobecný
sud
súd Slovenskej
Slovenskej republ,ky
republiky podra
podl'a zákona
zákona t.
c. 9911963
99/1963 Zb. Qbbansky
Obciansky súdny
súdny poriadok
poriadok v zneni
znení r.eskcrlich
neskoršich predp'so~.
predpisov. Strany
Strany sa dohodh.
dohodli, Že
že ukonlenoe
ukoncenie platnosti
platnosti Zmluvy
Zmluvy
OOdatl<u
k
nej
sa
netýka
ustanoven!
tohto
bodu,
ktoré
budú
\rVať
aj
po
ukončeni
ptatnosti
Zmluvy
alebo
dodatku
k
nej
alebo
alebo dodatku
netýka ustanovení
budú trvat
ukoncení platnosti Zmluvy alebo dodatku
nej.

Súhlasím s dohodou
dohodou
o0' Súhlasím

Nesúhlasím ss dohodou
dohodou
o Nesúhlasim

4.14
4.14 L,m,t
Limit 250
250 úČ8stníckych
úcastníckych fi5el
císel
počas platnosti
a) vV pripade,
prípade, ak bude
bude mať
mat Ú<!astnlk
Úcastník kedykoNeI<
kedykol'vek pocas
platnosti Dodatl<u
Dodatku na SIM karte akt,~ovanj'
aktivovaný niektorý
niektorý '!z ÚČilStnlckych
úcastníckych programov
programov Ideálnych
Ideálnych pauMIov
paušálov DeIIln
Delfín,
Kengura
Kengura a Pantal
Panter alebo
alebo mel\lorý
niektorý zz utastnlckyd1
úcastníckych prograroov
programov Nekonečné
Nekonecné voIa"'a
volania v (Ir,mge'
Orangei _- Večer
Vecer a Vilcend
Víkend, NekonetM
Nekonecné volania
volania V
v Orang&i
Orangei -- Nonstop
Nonstop alebo
alebo
Nekonečné
medzin.!orodné
hovory
Európa.
Nekonečn<l
medz,nArod~
hovory
Svet.
Ne-I<ooetr\é
sjlf.!ovy
alebo
akúkoJ'~ek
inú
niekton:.
z
doplnkovych
slubeb
niektorú doplnkových služieb Nekonecné medzinárodné hovory Európa, Nekonecné medzinárodné hovory Svet, Nekonecné správy
akúkolvek
službu
službu v zmysle
zmysle Cannika
Cenníka služieb
služíeb alebo
alebo v zmysle
zmysle Dodatku,
Dodatku, ktorä
ktorá obsahUje
obsahuje nekonetM
nekonecné volania
volania alebo
alebo SMS a MMS v stanovenom
stanovenom Č8sovom
casovom rozpäti
rozpätí (za stanovené
stanovené
časov/!
bodu aj prIpad,
casové r02päbe
rozpätie $8
sa považuje
považuje pre ilčeIy
úcely tollto
tohto bodu
prípad, ked
ked nekonef.ni!
nekonecné voIa",a
volania resp
resp. SMS a MMS
MMS roožno
možno vyuf,~al
využívat bez časového
casového obmedzenIa)
obmedzenia) (ďale)
(dalej
takáto
'Ba!i~'), platia pre u'.Iadený
takáto slu1ba
služba a~o
ako "Balík"),
uvedený Balík
Balík nasledovné
nasledovné praVIdla
pravidlá: Batik
Balík obs3oole
obsahuje neobmedzené
neobmedzené mno.htvo
množstvo predplatetlYdl
predplatených volani
volaní alebo
alebo SMS a MMS
na Utastnlcke
úcastnícke tisla
císla do siete
síete I/ sieti
sietí urtených
urcených v ustanoveniach
ustanoveniach CennikU
Cenníku slu2ieb
služieb (alebo
(alebo inej časti
casti Zmluvy)
Zmluvy) stanovujúach
stanovujúcich podmienky
podmienky konkr/!tneho
konkrétneho Balika
Balíka
v stanovenom
stanovenom časovom
casovom r02p,llU
rozpätí (ďalej
(dalej ako "Volania":
"Volania"; Volaniami
Volaniami sa leda
teda rOZUmeju
rozumejú aj
aj SMS
SMS 11MMS,
a MMS; stlltlOvené
stanovené <!asove
casové fOzp1\Ue,
rozpätie, počas
pocas ktorého
ktorého možno
možno vykonat
vykonat
Volante,
Volanie, d3lej
dalej tie!
tiež akO
ako "Obdoboe"),
"Obdobie") s obmedzenim
obmedzením podra nasledUjúcich
nasledujúcich VIet.
viet. Sez
Bez IIkéhoko/vel<
akéhokol'vek ďaläleho
dalšieho poplalku
poplatku (ij.
(tj. mimo
mimo maSllČl"lého
mesacného poplatku)]<I
poplatku) je ':'<!astnik
úcastník
zo SIM karty S
s aktivovaným
aktivovaným Balikom
Balíkom oprávneny
oprávnený usJoutočnil'
uskutocnit Volanta
Volania na prvych
prvých 250
250 unikátnych
unikátnych učastnickych
úcastníckych čise!
cisel (v
(v prislu~nej
príslušnej sieti I/ siefach,
sietach, na ktore
ktoré sa
sa podra
äpearLkáCle
... vzťahujli)
špecifikácie konkrétneho
konkrétneho Balika
Balíka beto
tíeto neobmedzenl!
neobmedzené VoIan
Volania
vztahujú) počas
pocas Jedneho
jedného z.:.ao~aCleho
zúctovacieho obdoba
obdobia (do tohlo
tohto pOCtu
poctu sa
sa rátll)"
rátajú len
len tisla,
císla, na ~toré
ktoré účastnik
úcastnik
volá pocas
počas Obdobia),
PriČOm na ~atdé
Obdobia), pricom
každé z týchto
týchto útastníckych
úcastníckych tíse!
císel m6.l:e
môže Účestnik
Úcastník uskutočnIť
uskutocnit počas
pocas Obdob,a
Obdobia v ráma
rámci konkrétneho
konkrétneho účtovaCIeho
úctovacieho obdobia
obdobia
potet
Volani
bez
ďal~leho
poplatku.
a
\o
aj
v
pr)pade.
že
počas
toho
ist/!ho
zúčtovaCIeho
obdobia
prekn>f.1
počel
250
unikátnych
úČ8stnidoych
neobmedzený
neobmedzený pocet Volaní
dalšieho poplatku,
to
prípade,
pocas toho istého zúctovacieho obdobia prekrocí pocet
uníkátnych úcastníckych
f15el,
císel, na ktoré uskutolni
uskutocní Volania
Volania počas
pocas tohto mčtovacieha
zúctovacieho obdobia
obdobia v r;lmd
rámci Obdob;"
Obdobia. pokiar
Pokia!' Útastnlk
Úcastník počas
pocas niektorého
níektorého mčtovacieho
zúctovacieho obdobia
obdobia v fámd
rámci Obdobia
Obdobía
Volanie, za VoIan,a
ďal~ie ilf.astnid<e
prelv-oti
prekrocí počet
pocet 250
250 Utastnidoydl
úcastníckych čísel,
císel, na ktoré vykonal
vykonal Volaníe,
Volania na dalšíe
úcastnícke čisla
císla je poIIinný
povínný plaM
platit cenu stanove"';'
stanovenú v CennikU
Cenníku služieb
služíeb
pre Volania
Vola ..... v rámCI
Volanta. ak je Volanoe
rámci príslušného
príslušného Balika
Balíka. Cenu podra predchá<:lzajUcej
predchádzajúcej vety plati
platí UČ8stník
Úcastník za Volania,
Volanie uskutočnené
uskutocnené na l>tastnid<e
úcastnícke čislo,
cislo, ktoré je
vv poradi
La ktoré v da""",
poradí dvestopäťdes-atym
dvestopätdesiatym prvym
prvým alebo
alebo d'aI~jm
dalším učastnickym
úcastníckym číslom,
císlom, J'na
danom zuttovacom
zúctovacom obdobi
období uČ3stnik
úcastník z konkrétnej
konkrétnej SIM
SIM karty s akll\l(l~anl'm
aktivovaným
Batikom
Balíkom počas
pocas Obdobia
Obdobia volal.
meniť ustanovl!flOa
Io zverejnením
z~ereJl1enim zmoen
Strany
Strany SIl
sa dohodh,
dohodli, te
že Podn,k
Podnik Je
je oprávnený
oprávnený menit
ustanovenia tohto
tohto bodu
bodu aj ,nak
inak ako
ako pisomnou
písomnou formou.
formou, a to
zmien ustanoveni
ustanovení v CenníkU
Cenníku služoeb,
služieb.
vV pripadOl
p.-ednosť ustanovenoa
prípade rozporu
rozporu medz'
medzi ustanoven,am(
ustanoveniami Dodatl<u
Dodatku a Cenniku
Cenníku slu1i.eb
služieb mllJú
majú prednost
ustanovenia Cennika
Cenníka služieb.
služieb.
4.15
4.15 AI<
Ak sa Strany
Strany dohodli
dohodli na akt,vácii
aktivácii bonusovej
bonusovej slulby
služby Poislenle
Poistenie faktur.
faktúr, Účaslník
Úcastník ~lasuJe,
vyhlasuje, Že
že sa oboznamil
oboznámil s p.-islu!;nYmi
príslušnými poostnYm'
poistnýmí podmienkami
podmienkami poisbte!a
poistitel'a MetUe
MetLife
Amslico jlOIsťovo'la,
.• ICO
Amslico
poistovna, II.
a. S
s.,
ICO: 31
31 402071
402 071,, ktoré SU
sú dostlJ!)flé
dostupné na ,ntemetovl!lj
internetovej stánke
stánke Podniku
Podniku na www.oran(je.sklpoistenieasúhlaslsnimi.Zárov."..Účastnik
www.orange.sk/poistenie
a súhlasí s nimi. Zároven Úcastník
prehlasuje
prehlasuje J'Lasledovné
nasledovné:
TYmto
VfaC ako t8
Týmto prehlasujem,
prehlasujem, že mám
mám viac
18 rokov
rokovaa men8J
menej ako
ako 65 rokov,
rokov, nemám
nemám zdravotné
zdravotné problémy
problémy (predov"'tkym
(predovšetkým netrp'm
netrpím ŽLadnou
žiadnou chron,ckoo
chronickou chorobou
chorobou alebo
alebo
zákrok alebo
akoukol'llek
akoukol'vek 'nou
inou chorobou,
chorobou, ktorá
ktorá mó.1e
môže voesť
viest k smttJ
smrti alebo
alebo liplnej
úplnej trvalej
trvalej ,"vaIIdite)
invalidite) a neplánUjem
neplánujem lekársky
lekársky zákrok
alebo operáciu.
operáciu, ktam
ktorá by mata
mala za následok
následok
práceneschopnosr
práceneschopnost dlhilu
dlhšiu ako 30 po sebe
sebe nasledUjÚCIch
nasledujúcich dni
dní a nepober'm
nepoberám Slllrobny
starobný d6chodok
dôchodok, po-edtasnjr
predcasný Stll,OOny
starobný d6c.hodok,
dôchodok, vysJuhovY
výsluhový dôchodok
dôchodok alebo
alebo výsluhov'i'
výsluhový
pris.pe~ok podra
po-islu~ných po-ávnych
prispevok,
príspevok, ak sa taký
taký d6chodol<
dôchodok alebo
alebo príspevok
podla príslušných
právnych predposov
predpisov poskytuje.
poskytuje, alebo
alebo v pripadOl,
prípade. že "isluho"i
výsluhový d6c.hodok
dôchodok alebo
alebo v)'sIuho"i
výsluhový
prispevok
s.účas"" zamestnaný.
V pnebehu
príspevok poberám,
poberám, r;om
som súcasne
zamestnaný. V
priebehu posledných
posledných 24·roch
24-roch mesiacov
mesiacov som
som nebol
nebol práceneschopny
práceneschopný po dobu dlhliiu
dlhšiu Ilko
ako 30 po sebe
sebe nllsledujucich
nasledujúcich
dnI
dní al
a / alebo
alebo hospitalizovaný
hospitalizovaný po dobu
dobu viac ako 10 po sebe
sebe nasledujúcidl
nasledujúcich dni.
dní. Zároveň,
Zároven, ak som fyzická
fyzická osoba
osoba nepodnikalOl!,
nepodnikatel', prehlaSUlem
prehlasujem že $OtTl
som zllmestnlln»
zamestnaný
zamestnávateľa na dobu
u jedného
jedného zamestnávatel'a
dobu neurátú
neurcitú snaimenej
s najmenej 30 hodioo"im
hodinovým pracovným
pracovným tYždllom
týždnom pof.as
pocas poslednych
posledných 12 po sebe
sebe nasledUjÚCIch
nasledujúcich mesiacov,
mesiacov, alebo
alebo u dvoch
dvoch
zameStľ\áv8te!OV za tych
~o V)ÍpovedneJ
zamestnávatelov
tých 'stých
istých podmienok
podmienok nepretrž'te
nepretržite IIspoII24
aspon 24 mes-acov.
mesiacov. nIe
nie som
som teda
teda nezamestnany,
nezamestnaný, nie som
som vo
výpovednej dobe a noe
nie som ssi an,
ani vedomý,
vedomý,
že by ml
mi hrozila
hrozíla nezamestnanost'
nezamestnanost a nebola""
nebola mi daná
daná V)ÍI'Oveď.
výpoved. V p.-ípade,
prípade, Že
že ne,;plňam
nespínam podm.e"~u
podmienku pooslenla
poistenia zamestnanosli
zamestnanosti na dobu neurčitu
neurcitú s najmene(
najmenej 30
týfdllom pof.a.
zamestnávaleľo~ za týl;h
hodinovým
hodinovým pracovným
pracovným týždnom
pocas poSIcdnyctl12
posledných 12 po sebe
sebe nasledujucich
nasledujúcich mes;"cov,
mesiacov, alebo
alebo u dvoch
dvoch zamestnávatelov
tých istých
istých podmienok
podmienok nepretrž'te
nepretržite aspoll
aspon
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24 mesoacov.
te budem
pn! p,ipad
mesiacov, Poostf!f1le
Poistenie V2nikne
vznikne S
s rym,
tým, že
budem v pi""",
plnom ,azs.ah\l
rozsahu poIstf!f1Y
poistený pre pripad
prípad st'aty
straty tivota
života z dôvodu
dôvodu choroby
choroby alebo
alebo úrazu, pre
prípad Úplnej
Úplnej trvale)
trvalej invalidIty
invalidity
Z
.. bo ú,azu
z dôvodu
dôvodu choroby
choroby "alebo
úrazu a pre pripad
prípad Úplnej
Úplnej dočasnej
docasnej invalidIty.
invalidity. Pnpoistf!f1;e
Pripoistenie pre prípad
prípad nedob'ovo/nej
nedobrovolnej st,aty
straty zamestnania
zamestnania vznikne
vznikne najsl<Or
najskôr dňom
dnom kedy
kedy spInim
splním
uvedené
uvedené pOdmIenky
podmienky zamestnanostI.
zamestnanosti.
Zlaté Mofavce,
Moravce, dna
Zlaté
d~a 29.
29 1.2014
t 2014
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