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A6244905

Poznämka G 1 • D S L N ová z m luva S viazanostou bez TP (24m)
o<6d prcdatného miesta ID070GPB04

Telefón 0905 453 453

Meno a pnozvtsko prcdatcu $ tibrá ni Andrej1
NazovpredaJnéhomtes\a FO

,

Zmluva o poskytovaní verejných služieb na posk)ttovame
uzavretá podra §44 zákona

č.

t

,.

s\uzby \nterne na

doma DSL

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni mcdz1

sp ol očnos ťou O r ang e Slove nsko, a . s ., Pncvozská 6/A. 821 09 Brat1slava. ICO: 35 69 72 70, IC DPH. SK2020310578

zapfsaná v Obchodnom reg1stn Okresného súdu Bratislava l. v oddieli: Sa. vo vložke 11 42/B (ďaleJ len
a

účastn íkom (ďalej

len " účastník" alebo
Právmc ká osoba

"spoločnost

Orange")

" Účastn ík")

Obchodné meno (o~lcbo P''"Lvtsko a mf'no) M esto Zlaté Moravce
Mesto, ooec Z laté Moravce
PSC 95301

Cislo 2

Uhca 1.M ája

Pošta Zlaté M o ravce 1

Státna prfslušnosr

Telefón (aJ s predvorbou)

E-ma1l •

fax taJ s predvolbou)

OP

Platnydo

!CO/Rodné čislo 00308676

iCDPH/DJC·

'lé DPH vyplni učaslnil< al< mu lé DPH bolo pridolcnó. Olé vyplni účasltllk. ak mu nobolo pridclon<l té DPH a uro•o~ mu bolo pridclonó Olé

Adresa na zasiela me faktúr a mých ptsomnosti (len ak JC 1né ako adresa sldla 1 miesta podnikanoa 1 bydliska)
Mesto. obec

Uhca

PSC

Po§la

Clslo

Máte uzatvorenú tnú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a s 7 áno

Statutám y zástupca
Pnczvisko l meno Peter Led nár Dipl.lng.CSc .
OP•Pas

Spôsob p latby

Platný do neo bme dzená

Iný spôsob platby

Rodnéčlslo

(napr. platba v hotovosti)

Splnomocnená osoba l zákonný zástupca
Prtezvtsko/meno
OP/Pas

Platný do

Cudzinec
Pas
C preuk

Rodnéčlslo

S!át

Pl:uný do
povolente na pobyt pre cudz•nca

Platný do

Kontaktná osoba pre komunikáCiu s Úsekom sluŽJeb zákaznlkom
Pnezvtsko/meno/telefón Stmádek Marián
Prílohy
Dokumenty

k n a h liadnuti u nie

Článok 1
Predmet zmluvy
~) Pripoje nie Odbe rnej jednotky s

prid e le ným SN 0373940355

x u·cas tnt·k týmto
·
•
Llada
o Lnndcntc pnpojcnla Odbemc· .
služby Internet na doma DSL podra teJtO Zmluvy o

.

pn~J:rn~!~~;~~~e uve~e~ul adresou

k sieti spoločnosti Orange za účelom ulívanla
ante s uz y nternet na doma DSL (ďalej len .Zmluva")

A dresa Odbe rnej j e dnotky :
Mesto. obec Zlaté Moravce
Ulica

PSC: 95301

Slnečná

Cislo bytu alebo má Identifikácia Odbernej Jednotky (
lň
. .
vyp a sa len ak Je udaj k dispozicii)

Účastnik ž•ada v Odbcme· · d
Balík DSL
1JC notke uvedeneJ v tomto pfsmene
Doplnkové služby
Neobmedzené dáta

Inc údaje

článku 1 Zmluvy o akt

CrsJo

2

.
1vac1u nasledovných služieb:

Článok 2
Neoddeliteľnou súča:.lou Lmluvy sú Všeobecné podmtenky poskytovanta vereJneJ elektronickeJ služby Internet na doma DSL spoločnosti Orange
')lovensko. a s (ďaleJ len .Všeobecné podmtenky"), Prlloha k Zmluve o poskytovani vereJných služteb na poskytovante slu7by Internet na doma DSL
s nazvem .Súhlasy" a Cenník služby Internet na doma DSL (ďaleJ len .Cenník"), pnčom účastn!k SVOJim podptsom potvrdzuje tch prevzaue.
oboznámente sa s tch obsahom a súhlas s tch obsahom. Súčasťou Zmluvy sú aJ ďalšte právne a mé dokumenty, poktaľ to vyplýva 7 n~ektorého
z dokumentov uvedených v predchádzajúce) vete alebo ak maJÚ charakter dodatku k Zmluve alebo ak to vyplýva pnamo z ich obsahu Zmluva Je
vyhotovená dvojmo, Jedno vyhotovente pre spoločnosť Orange a Jedno vyhotovenie pre účastníka. Účastn ík a spoločnosť Orange sa dohodli, .le
pojmy používané v Zmluve maJÚ rovnaký význam, aký majú tieto pojmy v zmysle Všeobecných podmtenok, ktoré sú súčastou Zmluvy, poktaľ nte
JO v mektoreJ časil Zmluvy výslovne stanovené inak alebo mý význam týchto pojmov nevyplýva pnamo z ustanovení tejtO častt Zmluvy. Strany sú st
vedomé a súhlasia s tým, že v súlade s ustanoveniami článku 2 písmena d) Všeobecných podmienok v prípade, ak JO v okamthu uzavretta tejto
Zmluvy v platnosti má Zmluva o poskytovani verejných služteb na poskytovanie služby Internet na doma DSL (Iná Zmluva), ktoreJ stranamt sú
účastník a spoločnosť Orange a predmetom ktoreJ Je poskytovante služby Internet na doma DSL spoločnosťou Orange účastnikov!, ktorého
osobné údaje sú uvedené v záhlav! tejto Zmluvy, plat!, že táto Zmluva Je dodatkom k ineJ Zmluve.

Článok 3
Uvedením údajov pre spôsob platby formou Inkasa resp. Teleinkasa a podpisom tejto Zmluvy účastník dáva spoločnosti Orange súhlas na
tnkasovanie účastnlkovt vyúčtovaných platieb z uvedeného účtu účastníka formou inkasa. Zároveň účastník, ktorého údaje názov banky, kód banky
a číslo účtu sú uvedené v tejto Zmluve, týmto dáva spoločnosti Orange súhlas na spracúvanie jeho osobných údaJOV uvedených v tejto Zmluve za
účelom 7abezpečenia platby za plnenia poskytnuté mu spoločnosťou Orange formou Inkasa alebo Teleinkasa vrátane tch poskytnutia banke, ktorá
vedte účet uvedený v tejto častt Zmluvy. Súhlas účastníka plat! na dobu platnosti tejto Zmluvy, pokiaľ ho účastnik ncodvoiá skôr spôsobom podľa
nasledujúCeJ vety Účastnik JB oprávnený kedykol\tek počas platnosti tejto zmluvy písomnou formou odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných
údajOV podľa predchádZaJÚCICh VlCI

Článok 4
Účastník st JO vedomy, že Jeho povtnnosťou je dtsponovať takými právami, aby bol oprávnený uzavrieť túto Zmluvu a pi Oli SVOJO povmnosu z neJ

vyplývaJÚCe Účastn!k vyhlasuje a SVOJim podptsom tejto Zmluvy potvrdZUJe, že je oprávnený uzavneť túto Zmluvu vrátane JOJ prfloh a ostatných
súčasti v dohodnutom zneni, naJma však, že má také práva k Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v článku 1 te1to Zmluvy, ktore ho
oprávňujú dohodnúť v súlade s ustanovemamt Zmluvy (vrátane Jej prfloh) znadeníe Pnpojenta Odbernej jednotky k Steli spósobom podľa Zmluvy
a ktoré ho opravňuJú zaviazať sa na plnenie ostatných povinnost! podľa tejto Zmluvy a ktoré ho oprávňuJú aJ tieto povmnostt pint! Učastnik
a spoločnosť Orange sa dohodli, že v pripade, ak Účastnik nie je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu alebo mektorú jeJ časť (naJmä ak nemá také
práva k Odbernej jednotke, ktoré by mu umožňovali dohodnúť znadenie Pnpojenia tejto Odbernej jednotky uvedeneJ v článku 1 Zmluvy k Stell
alebo dohodnúť poskytovante služieb Orange Doma v OdberneJ jednotke uvedenej v článku 1 Zmluvy), spoločnosti Orange vzntknc vočt
Učastníkovt právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške tnstotndsaťjeden eur deväťdesiatštyri centov, pnčom týmto n1c JC dotknuté právo
spoločnosti Orange vočt Účastnfkovi na náhradu škody spôsobenej porušenlm jeho povinnosti disponovať všetkými právami, ktoré ho oprávňUJú
u7avneť túto Zmluvu alebo jeJ ntektorú časť.

Článok 5
Služba Bezpečnostný bal!k
Účastn í k, ktorý podpisuje túto 7mluvu (ďaleJ len .účastník"), a spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ďaleJ Jen .spoločnosť Orange") sa dohodli na
tom, že Účastník Je upravncný akllvovať si službu Bezpečnostný balik. Vzhľadom na to, že súčasťou služby je poskytnutie práva používať
počítačový program Eset Smart Security (ďalej len .Program") spôsobom uvedeným nižšie, spoločnosť Orange akq subjekt oprávnený poskytovať
subllcenciu na použtlle predmetného Programu účastnikom svojich služteb v mžšie uvedenom rozsahu udeľuJe týmto Učastnlkovt súhlas na použtlte
Pro9ramu, ako je uvedené nižšie. Udelená subiicencta má nevýhradný charakter a Účastník ju nie 1e oprávnený poskytnúť ďalšeJ osobe
2. Učastník a spoločnosť Orange sa dohodli, že za súčasť Programu sa považujú tiež všetky s Programom súvtsiace vysvetľuJúce matcnály a
akákol\tek dokumentácia, najmä akýkol\tek popis Programu, jeho špecifikácia, popis vlastnost!, popts ovládania, popis operačného prostredta, v
ktorom sa Program použiva, návod na použitte alebo inštaláciu Programu alebo akýkoľvek popis správneho použlvanta Programu. Súčasťou
Programu sú zároveň všetky kópie Programu, opravy prípadných chýb Programu, dodatky k Programu, rozširenta Programu, modtftkované verzte
Programu, nové vcrzto Programu a všetky aktualizácie súčasti Programu, ktoré spoločnosť Orange (alebo v JeJ mene subjekt, ktorý dodáva Program
a poskytuje hcenctu na jeho použilte spoločnosti Orange /ďaleJ tiež .dodávateľ Programu"/; spoločnosť Orange je oprávnená akýkol\tek úkon alebo
plncntc povmnosti čt vykon práva spojený s poskytovaním Programu resp. služby Bezpečnostný ballk vykonať prostrednictvom treteJ osoby naJmä
dodávateľa programu) umožňuje Účastnikoví inštalovať alebo ktoré mu sama dodala s Programom alebo v budúcnosti dodá (naJmä v rámct
automattckeJ aktualizácie Programu). Spoločnosť Orange Program dodáva vo forme objektového spustite ľného kódu
3. Spoločnosť Orange udeľuje Účastníkovi právo tnštalovať Program na pevný disk počítača alebo na tné podobné médium slúžtace na trvalé
ukladame dát. tnštaláciu a na ukladanie Programu do pamäte počitačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na 7obrazovantc Programu na
počítačových systémoch, avšak naJviac na takom počte počitačov, ktorý zodpovedá počtu pnpOJOní (prístupov k sicu tnternet) poskytovaných
Účastníkovi v zmysle tejtO Zmluvy. Účastník je oprávnený použlvať všetky funkctonahty Programu sprístupnené štandardným spôsobom pre
užívateľa Programu samotným Programom po jeho inštalácii na výstupnom zariadeni Účastníka.
4. Účastnlk nie Je oprávnený Program koplrovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať odvodené verzte Programu , ďaleJ používať. upravovať.
prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Programu (alebo Jeho rozmnoženiny) tnak. než je výslovne uvedené v Zmluve.
Účastník nie JO oprávnený Program predať. sublicencovať, prenajať ineJ osobe alebo vztať do prenáJmU od ineJ osoby, alebo ho zapožtčat
Účastn ik nto je oprávnený spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokústť ziskat zdroJový kód
Programu s výntmkou tých čtnnostl, ktoré výslovne umožňujú platné právne predpisy. Účastník nie je oprávnený vytvárať na základo Programu
odvodené dtola Účastnlk nie je oprávnený zneužívať bezplatné alebo dočasne bezplatné verzte Programu v rozpore s dobrýmt mravmt za účelom
vyhnutiu sa zaplatemu odmeny za poskytnutú subhcenciu. Účastnik je oprávnený, poktaľ Je fyztckou osobou nepodntkateľom pre seba vytvonť Jedinú
kóptu Programu na médtu určenom na trvalé ukladante dát ako záložnú kóptu, za predpokladu . že táto archlvna záložná kópta sa nebude tnštalovat
alebo použlvať na tnom počítači. Vytvorente akejkol\tek ďalšeJ rozmnoženmy Programu je porušením Zmluvy. Po uplynut l platnosti IOJIO subltccncte JO
Účastnik povtnný zničiť alebo vráltť spoločnosti Orange všetky kópte Programu
5. Subltcencta poskytovaná Účastnlkovt nte je územne obmedzomi, vecne obmedzente Je nešené vyššte.
6. Subhcencta udelená týmto Účastnikovi vo vzťahu k Programu plati po dobu platnosti Zmluvy, pokia ľ počas platnosti Zmluvy nenastane
skutočnosť uvedená v bode 10 tohto článku

7. Subhcencta je poskytovaná dočasne bezplatne, pričom po uplynutr lehoty na bezplatné užlvante, ako je táto uvedená nižšie, je Účastn lk povmný
uh ri.dzať spoločnosti Orange odmenu za udelenie sublicencie, ktorou je cena služby Bezpečnostný ballk, ako je táto stanovená v platnom Cennfku
Poktar si Účastnlk po podpise tejto Zmluvy Program inštaluJe na svojom zanadenl (t.j. ak!tvuje st službu Bezpečnostný balfk) Účastnlkovi sa uderuJe
n a dobu platnostt Zmluvy sublicencia na užívanie komerčnej verzte Programu, pričom Účastnlk získava právo na bezplatné užlvante komerčneJ verzie
Programu za účelom Jeho testovania, a to maximálne po dobu 30 dni od akttvácie služby Bezpečnostný ballk.
8. Súč<Jsťou Programu w Dohoda s koncovým užfvateľom o použfvanl softvéru (ďalej tiež . Dohoda o licencii") medzi koncovým užívateľom Programu
a spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sfdlom Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava, zapfsanou v Obchodnom regtstn Okresného súdu Brattslava l. v
oddteli Sro, vložke číslo 3586/B. IČO 31 333 535 (ďaleJ len ,Dodávater'). Strany tejto Zmluvy sa dohodli, že ustanoventa Dohody o licencii v nií:šte
dohodnutom rozsahu sa stávajú v prfpade aktivácie služby Bezpečnostný ballk súčasťou ustanoveni Zmluvy upravujúctch užlvanle služby
Bezpečenostný ballk, pnčom na strane Dodávatera vystupuje spoločnosť Orange a na strane koncového užívatera Účastnlk. Akttvactou služby
Bezpečnostný ballk sa rozumte tnštalácta Programu (vo verz11, ktorá re na stránke www.orangedoma.sk) na SVOJ poéftač a pokta ľ je užívante
Programu podmtenene zadaním autentifikačných prostriedkov pndelených Účastnlkovt spoločnosťou Orange, !tež pndelcnte týchto autenttftkačných
prostriedkov spoločnosťou Orange Účastnlkovt (aktivácta sa však neuskutočnl, pokiaľ Účastnfk nemá so spoločnosťou Orange uzavretú písomnú
zmluvu o poskytnut! sublicencie na užfvanie Programu - napr. túto Zmluvu). Pndelením auten!tfikačných prostnedkov sa rozumie ich odoslante
spoločnoslou Orange na ematlovú adresu alebo telefónne číslo (vo forme SMS správy) určené Účastnfkom na základe žiadostt Účastníka . Súčasťou
ustanoveni Zmluvy upravujúcich užívante služby Bezpečenostný ballk sa nestávajú ustanovenia Dohody o licencii, ktoré nemožno vzhľadom na
právnu nemožnosť alebo vecnú nemožnosť aplikovať a tiež ustanovenia, ktoré sú v rozpore s inýmt ustanoven ta mt Zmluvy upravujúctmt užívame
služby Bezpečnostný ballk (napr. ustanovenia o Licenčnom poplatku a platobných podmienkach). Tieto ustanovenia, ktoré sú v rozpore
s ustanoveniami Zmluvy upravUJÚCimi užlvanie služby Bezpečnostný ballk sa v rozsahu, v ktorom to je možné, nahrádzajú ustanoveniami Zmluvy.
9. Strany sa dohodli, že deaktíváciou služby Bezpečn9stný ballk sa rozumte tiež ukončenie účtovania mesačných poplatkov, technickej podpory
a zasielanta aktualizácii zo strany spoločnosti Orange Učastnlkovi v dôsledku ukončenta platnosti Zmluvy, a to aspoň v rozsahu týkajúcom sa
prístupu na internet, v ramci ktor6t10 sa poskytuje predmetná služba. alebo uplynutte doby bezplatného testovania Programu bez toho aby Účastn lk
stanoveným spôsobom požiadal o poskytovanie plateneJ služby Bezpečnostný ballk. V prlpade, že st Účastnlk tnštaloval Program pred podptsom
písomneJ zmluvy o posKytnut! sublicencie na jeho použlvanie, aktivácia služby, pokiaľ nte je podmienená pndelen lm auten!tfikačných prostnedkov, re
platná, avšak jej účinnosť nastane až ku dňu uzavretia takejto plsomnej zmluvy o poskytnut( sublicencte.
1 O. Vzhľadom na to, že spoločnosť Orange je len držiterom licencie na poskytovanie Programu, ktorej trvanie závtsí od vôle dodávateľa Programu,
strany sa dohodli, že v prlpade, že spoločnosť Orange strati práva k Programu nevyhnutné k poskytovantu Služby, je oprávnena ukončtť
poskytovanie služby Účastnlkovi. Strany sa dohodli. že doba poskytovania Služby je dohodnutá na dobu určitú od jej ak!tvácte do okamihu zániku
platnosti subltcencie Účastníka na užívame Programu.
11 . Účastník a spoločnosť Orange sa dohodli, že predmet služby Bezpečnostný balfk teda Program je poskytovaný ako stoji a ležf bez
akýchkol\rek záruk a garancii. Vzhradom na charakter funkcionallt Programu (možnosť len reagovať na už známe ohrozenia) a nepredvidate ľný
vývoJ extstujúctch. ako aj vznik nových ohrozeni v sieti internet, pred ktorými má Program chrániť Účastníkov prístup k internetu, spoločnosť
Orange nezaručuje Účastnlkoví bezpečnosť jeho pripojenia k sieti internet a v tejto súvislosti ani nezodpovedá Účastnfkovi za žiadny ušlý ztsk,
stratu alebo poškodenie dát, hardware, akékol\rek iné škody, ani náklady za uvedenie do pôvodného stavu alebo nahradenie strát, ani akékol'vek iné
urmy, ktoré vzntknú Účastnlkovi v dôsledku toho, že jeho pristup k mternetu nte je bezpečný. Spoločnosť Orange a Účastnik sú st vedom i,
a svojimt podpismi to potvrdzurú, že spoločnosť Orange neposkyture v rámct poskytovanta služby Bezpečnostný ballk Účastnlkovt žtadne záruky
týkajúce sa bezpečnm tt jeho pristupu k internetu pred akýmlkol\rek ohrozentamí hroztaclmt z tejto siete a teda Účastníkovi zároveň nezodpovedá
za bezpečnosť jeho pnporenta k internetu. Spoločnosť Orange zároveň Účastn lkovi nezodpovedá za akékol\rek škody, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s Inštaláciou Programu, najmä ak Účastnlk používa na svojom počltačí alebo tnem výstupnom zanadent nelegálny software,
neštandardné nastavenia legálneho software alebo softwareové vybavenie nekompatibilné s Programom. Strany sú si vedomé, že Program re
kompatibilný najmä s nasledujúcim programovým vybavenim: Windows 2000 Professional, Wtndows XP Home and Professional a Wtndows Vtsta
12 Účastník sa zaväzuje chrámť prostnedky autenttfikácte (napr. pnhlasovacte meno, heslo a pod.), ktoré mu budú poskytnuté spoločnosťou
Orange na užívanie Prowamu, pred prezradením tretej osobe alebo akýmkol\rek zneužitlm treťou osobou. V prípade ich prezradenia alebo
akéhoKorvek zneužtlta Je Učastn ík povinný bezodkladne oznámtť túto skutočnosť spoločnosti Orange. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípade
podo7renta, že ntektorý z prostnedkov autentifikácte bol prezradený tretej osobe alebo akýmkorvek spôsobom zneužttý alebo že tu prezradente alebo
zneužtlte hrolt, zruštť prístup k Programu prostrednlctvom týchto autentifikačných prostriedkov alebo ich nahradiť tnýmt prostriedkami autentifikácie .
13. Strany sa dohodli, že vyššie uvedená sublicencta na použlvanle Programu nadobúda platnosť podptsom tejto Zmluvy a účinnosť nadnou
aktiváctou služby Bezpečnostný ballk.

Článok 6
Spoločnosť Orange sa uzavrctlrn Zmluvy zaväzuje, že do konca štvrtého zúčtovacieho obdobia prideleného Účastnlkovt rátajúc od zúčtovacteho
obdobta nasledujúceho po zúčtovacom období, počas ktorého bola uzavretá Zmluva, znadi Pripojenie Odbernej jednotky, ktorej pnpojente k Siett bolo
dohodnuté v článku 1 Zmluvy. Podmienkou zriadenia Pripojenia je skutočnosť, že Zmluva vo svojej časti týkajúcej sa konkrétneho Pnporenta
nezantkne v dôsledku splnenia rozväzovacej podmtenky v zmysle ustanoveni článku 5 bodu 14 Všeobecných podmienok alebo z tných dôvodov
uvedených vo Všeobecných podmienkach, ako aj skutočnosť, že Účastnlk poskytne spoločností Orange resp. inému subjektu podie ľajúcemu sa na
znaďovaní Pripojenia všetku požadovanú a/alebo potrebnú súčtnnosť.

Článok 7
Účastnik môže zfskať tnformácie o cene v Cennlku, ktorý tvori súčasť tejto Zmluvy (v Cennlku sú uvedené aj: údaje o be7platných službách a o
službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako st Účastnfk môže vyžiadať tnformácie o aktuálnych cenách služtob spoločnosti Orange a
prlpadných zľavách z týchto cten, a výška servtsných poplatkov, ak také spoločnosť Orange účtuje) a v prípadoch cten. ktoré nte sú zvcreJnene
v Cennfku (najmä v prfpade poskytovania osobitných zliav súvisiacich s uzavretlm dodatku k Zmluve obsahujúceho záväzok vtazanostt na službu
alebo v prfpade osobttných plneni, podmienkou užfvanta ktorých Je uzavretie osobitných dohôd alebo podpis osobttneJ žiadosti v ktorých sú uvedené
ar ceny týchto plneni), môže Účastník zfskať mformácie o cene v zmluvných dokumentoch, ktorých uzavretie je podmtenkou užlvanta týchto
osobtlných plneni alebo osobitných zlt<Jv. Účastník môže získať informácie o cene aj z webovej stránky spoločnosti Orange. Cenu Iných služieb, I.J
služieb poskytovaných tretlmi stranam1 prostredníctvom spoločnosti Orange, určujú tretie strany vo svojich cennfkoch.

Článok 8
Spoločnost Orange pnraďuJe každému Účastníkovi zúčtovacie obdobte, pnčom Jeho dlžka neprestahne tndsaťjeden za sebou idúcich kalendárnych
dni Zúčtovacie obdobte pnradené Účastnfkovt začne plynúť od dátumu vykonama prvého odpočtu poskytovaneJ Služby a skonči sa uplynutím
Učastn lkov1 pndelenétlo Lúčtovacteho obdobta. Zúčtovacte obdobte priradené konkrétnemu Účastn ikov! Spoločnosťou Orange platf po celé obdobte
platnosti Zmluvy, tbaže spoločnosť Orange jednostranne stanovi inak. Spoločnosť Orange po skončen! zúčtovacieho obdobta pnradeného
Účastnlkov1 (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu pnmerane aJ pre toto vyúčtovanie, ktore sa
vykoná mokedy ako po skončeni zúčtovacieho obdobia) vyhotovi vyúčtovacl doklad alebo faktúru, ak povtnnosť vyhotovtť faktúru vyplýva z
príslušných právnych predpisov, (ďalej vyúčtovacl doklad a faktúra spolu len ako .faktúra"), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých Služteb počas
zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Účastnlkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange Je
oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cten kedykorvek počas zúčtovacieho obdobta vykonať vyúčtovanie čast1 ceny alebo aJ
celeJ ceny Služby a elle Iných slu.licb poskytnutých Účastnfkovt alebo nim požadovaných alebo vykonať kedykorvek počas zúčtovacieho obdobta
vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo Iných služteb poskytnutých Účastnfkovt alebo nim požadovaných. Cenu Služby alebo Jednotlivých plneni
tvonacich súčas! Slul.by alebo poskytovaných v súvtslosti so Službou, ktoré z technických prfčm nebolo možné vyúčtovať po skončen i zúčtovacteho
obdoDia priradeného Účastnfkovt, vyúčtuje spoločnosť Orange dodatočne, najneskôr do troch mestacov od posledného dňa zúčtovacteho obdobta
pnradeného Účastnlkovi. v ktorom bolo takéto plnente poskytnuté. V prfpadoch, keď dochádza
k akttvácti, deakttvácu alebo iným zmenám Služby, Je spoločnosť Orange oprávnená vykonať spoločne vyúčtovante cten za plnema po7adované
alebo poskytované počas viacorých zúčtovacfch obdobi alebo 1nak pozmeniť štandardný spôsob vyúčtovávania cten (naJmä z účtovných ,
tcchntckých a admtntstratlvnych dôvodov). Účastnfk a spoločnosť Orange sa móžu dohodnúť na doručovanl elektronickeJ formy faktúry
a elcktromckeJ forme doručovania faktúry, pnčom táto dohoda nemusi mať pfsomnú formu V prfpade, že sa Účastn lk a spoločnost Orange
dohodil na doručovanl elektronu;k:eJ formy faktúry a elektrontckeJ forme doručovania faktúry, doručenie elektromckej faktúry (i) na poslednú emailovú
adresu určenú Účastníkom pre doručovante elcktrontckeJ faktúry a ak taká nie JO z akýchkoľvek dôvodov k dtspozlcii, (ii) na poslednú znamu
cmatlovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Účastnfkom alebo (iii) formou mtemetoveJ linky cez SMS. MMS alebo iným elektrontckým spôsobom.
po zadaní ktorej na internete bude Účastníkovi sprfstupnená faktúra, sa považuJe za predložeme a doručente faktúry za poskytnutú alebo požadovanú
Službu Účastnlkovi. E-mailová adresa oznámená Účastnlkom spoločnosti Orange sa popn adrese na doručovame písomností stanoveneJ v tejto
Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a pfsomnostf v zmysle Všeobecných podmienok. V prfpade, že sa tak spoločnosť Orange
dohodne s treťou osobou ktora poskytuje Účastnfkovi svoje služby alebo tovary, je spoločnosť Orange oprávnená na svojeJ faktúre účtovat !tež
cenu, ktorú Je Učastntk povtnný plattt takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom prfpade je Účastnlk povmný plat1ť dotknutú cenu treteJ osobe
prostrednlctvom spoločnosti Orange a vyúčtovante tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Úča stni kov! sa povaJuje za
o7námeme tejto skutočnosti Účastnlkovi.

Článok 9
Spoločnosť Orange je oprávnená v prfpadoch, keď to umožňuje zákon, pre Zariadenie (zariadenie určené na užlvante Služby), ktoré od neJ Účastník

získa (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho využfvania v ineJ stett, ako Je Sieť
počas doby stanovenej v Pokynoch spoločnosti Orange. Účastn lk je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre J?OUŽtUe v ineJ stett, ako JO
Sieť spoločnosti Orange až po uplynutf stanovenej doby, a to prostrednlctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Učastnlk vyhlasuje, 7e sa
oboznámil s vyššie v tomto članku uvedenými skutočnosťami, a s ich vedomfm kupuje Zariadenie do svojho vlastnfctva alebo nadobúda Zanademe do
SVOJCJ dtspoztčneJ sféry na základo mého právneho tttulu. Účastníkovi nevznikaJÚ z vyššie v tomto článku uvedených dôvodov žtadne právne nároky
voči spoločnost i Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) prava po/adoval z týchto
dôvodov zravu z kúpneJ ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie, (c), právo z týchto dôvodov odstúpiť od kúpneJ, naJomneJ alebo tneJ
príslušneJ zmluvy týkaJÚceJ sa Zanadema (požadovať vrátenie celeJ kúpneJ ceny zaplatenej za Zanadente). alebo akékoľvek iné pravne nároky
Účastnlk zároveň berie na vedomie, že v prlpade, ak bude Zanadenie odblokované Účastnlkom pred uplynutím doby Jeho blokovama podľa tohto
člá nku a mtmo predaJneJ s1ete spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zanadenta v rozpore s týmto člá nkom. ktorcho
následkom môže byt v<nik vady na Zariadeni, za ktorú spol očnosť Orange nebude n1esť žtadnu zodpovednosť

Článok 10
Táto Zmluva sa uzatvara na dobu neurčttú, pokiar v dodatku k nej alebo v me) dohode medz1 Účastníkom a Podmkom me Je dohodnuto mak. V
prlpade, ak Účastnlk uzatvoril k teJtO Zmluve dodatok, ktorý tvor! JeJ neoddehternú súčasť, tento môže obsahovať mmtmálne podmienky pouíivama
Služby (napr dobu v,,1.nnostt, povtnno~t po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mar akttvovaný určtty konkretny vanant učastnfckeho programu
alebo účastn ícky program s mesačným poplatkom. ktorý neklesne pod určitú výšku, a pod.).

Článok 11
Podptsom teJto Zmluvy Učastn ik bcne na vedomte a súhlasi s tým, že pokiar mu bude spoločnosťou Orange prenaJate alebo predané alebo na
zaklade tného inšt,tútu poskytnuté Zanadenie na užívanie Služby, štandardné nastavenie Zanadenta umožňuJe spoločnosti Orange (alebo treteJ osobe
vykonavaJÚCCJ za spoločnosť Orange úkony podra Zmluvy) servisný prístup do Zanadema za účelom predchádzania vadám Služby alebo Zanadema.
odstraňovanta vad Služby alebo Zanadenia alebo nešen1a tných potenciálnych problémov alebo problémov. ktoré skutočne nastali, t)ikaJÚCich sa
maďova nia a/alebo poskytovania Služby, prevádzky schopnosti Zariadema alebo tných práv a povtnnostr vyplývaJÚCich z teJto Zmluvy

/

Článok 12
Učastnlk označenlm položky "Súhlas udefuJem" súhlasi s tým, aby spoločnosť Orange a r'iou plsomne povereni sprostredkovatelia spracúvali Jeho
osobne údaje v rozsahu: pndelené SN, meno, pnezv1sko, titul, adresa, fakturačná adresa, adresa Odbemej jednotky, označeme poskytovaných
služ1eb, údaje o využlvanl, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových údaJOV, na marketmgové účely , najmä pre účely vývoja noVých slu/1eb,
vrátane služieb s pridanou hodnotou a 1ch uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie Individuálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange
Tento súhlas Sd udcluJe na dobu trvama zmluvných vzťahov Učastnlka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončen i posledného
7mluvného vzťahu Účastnlk môže svoj súhlas kedykofvek odvolať. Poučeme Účastnlka o spracúvan! osobných údaJOV, o spôsobe odvolania tohto
súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v prlslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prfpadne na web stránke www.orange.sk

Súhlas

uďefuJem

~ mm

Účastnfk, dátum a podpis (pečiatka)

X

Súhlas odmietam

04.04.2012
Spoločnost

Orange Slovensko, a s. dátum.

pečiatka

a podp1s

111 1111111111111 111111111111111111
Dodato k k Zmluve o poskytovaní verej ných služieb na poskytovanie služby Internet
na d oma DSL - č. zmluvy: A6244905
SIM karta s prideleným telefónnym

č íslom

0373940355; ldent. kód dodat ku : 5859469

ID predajcu ID070GPB04
Orange Slovensko, a. s. so síd lom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, DIC 2020310578 ICDPH SK202031578,
zaplsaná v Obchodnom rcg1stn Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len .Podnik") a

Účastník

Účastník • Právnická os oba

Meno, priezvis ko. titul/ Obchodné m eno/ Názov:

Mesto Zlaté Moravce

Trvalý pobyt/Sadlo/Miesto p odnikania (mesto/obec, ulica, popisné číslo , PSC, pošta) :
Zlate Moravce, 1.MáJa 2, 95301, Zlaté Moravce 1
Čís lo OP l Pas:

P l atnosť

IČ DPH/DI Č ·

Stát ne obči anstvo:

Rodn é čis l o/IČO :

OP l Pas:
SR

Č ís lo OP/cest. pasu, preuk.

Zastúpený:

Platn os ť OP/cest. pasu,
preuk. pavol. na pobyt :

pavol. na pobyt:

Peter Led nár D1pl.lng.CSc.

00308676

Ro dné

či slo:

neobmedzená
(ďalos Ion •útastnik")

(pod skratkou ·~ na pohyt sa rOLUnllo PovoiDr11o na pobyt cudzinca)
na 7.áklado VZll)omno) dohody uzalvárajú lonlo dodatok k Zmluvo o poskytovani vorojných služKlb na poskytovania služby lnlornot na doma OSL (ďaloJ Ion "Zmluva"; tento dodatok l
Zmluve sa ďalcs označuje bož ako "Oodatok"). ktoreJ člslo jo uvedené vySSie v tomto dodatku a na základe ktorej Podmk poskytuje Účastníkovi službu lnlomcl na doma OSL (ďale
~oi "Služba") prostrodnictvom Odbornej jednotky. kloros adresa jo uvodená v záhlaví tohto Oodalku, ktorým upravujú najmA podmienky nájmu ni.l~ie uvodonóho .ultladoma (ak JO
predmetom Dodatku JCho nájom) a podm.cnky vyu_i.tv8 1"1fa Slu.Lby, prľpadne iné osob1tnó podm1onky vyldivama Služby, ak sú v telo Dodatku resp dokumuntc. na ktorý toxt v telo
Ooda lku odkazuje, výslovne dohodnuté Podnik a Učaslnll< sa spoločne dalo) označujú ako "strany" alebo "tmluvné strany• Strany sa dohodli, to posmy použivanó v Oodatku ma;u
rovoaký vy;nam, aký majú toclo pojmy v zmyslo Všeobocných podm1enok poskytovania vorojncj cloklromckoj služby lntomot na doma OSL spoločnosti Orange Slo•ensl<O. a s (dalo;
tooí ako "Podmienky") pripadne v zmyslo tola Zmluvy (v prfpado rozporu má prednost lolo Zmluvy pred Podmienkami), pokia! nlo jo v Oodatku výsk7Vno stanovenó onak alebo
vý7nam týchto poJmOV nevyplýva priamo z ]oho ustanoveni Pojom "Služba" nozahHia službu pronajfmanla zariadeni V prfpado, io so v Odbornej )odnotkv poskytovaná Sluíba
proslrodnlctvom voaccrých Propojoni po1mom "Odborná jednotka" sa pre účely tohto Oodalku rozumie lo z Pnpo)onf v Odborno] )odnotko. ktoróho SN jo uvodonó v záhlavl lohlo
Oodalku. pokoaf z Iného ustanovoma tolllo Oooalku nevyplýva. :ío pro dotknutý konkrótny prlpad sa Účastn lk a Podnik dohodli inak

'"Ý

ť:1.1

11

Prcdmolom !ohlo Oodatku je
dohoda sirén na aktivácii s1užby resp. zmone slulby aktivovane] v Odborno) jednal ko, ktorej adresa jo uvodoné v záhlavltohto Oodatku (ďalej Ion "Odbo má JCdnotka". '
pri pado prokládky Prlpo)onoa sa pova lujo za Odbemu jodnolku a) nová Odberná jednotka, do ktoro/ sa vykoná prokládka Pnpo)cn1a), na sluibu

.

12

--

l

1)

Po, :.d ,c J ·ol 1...o uvtl«Jonv syrnbO· •, t·.-t+• zostávaJÚ služby aktivované v OdborneJ Jednotko. ktorOJ adresa je uvodona v 1ählavi tohto OQOatku, alebo slulby, ktorých
akbvécia JO dohodnutá pnamo v telo Zmluvy. nczmononô, uvedenia prodmotnóho symbolu v ktorOJkotvck kolónke v Dodatku .znamená, .lo stav určovaný danou
kok'mkou 70'\tava nezmenoný oprob stavu pred podpisom Dodatku, ~k~ar pnamo v texte vLtahuJÚCOm sa k danOJ kolónke n1o jo uvedeno 1ne~k)
dohoda strán o tom. io Podník poskytne po dobu platnosti Dodatku Učastnik.oví do né,mu zanadontO uvedené v kofónko s indexom 2 (daleJ sa La riade mo uvedene mLS•(
v koiOOko v tomto bodo označuje Hol ako ·zanadon1e·)

2)

Modom

rTP·LIN K TO-W 89 01GB
.

L-- - -

-

pnčoon 1• Učaslnlk v poLicll násorncu a Poďnok JO pronajlmatclom Zariadenia, ktorého nápm je predmetom tohto Oodalku l'rodmctom nájmu podla lohto Oodalku je
maxtmálno ]Odon kus Zanadonia Ak jo v kolónke s Indexom 2 uvodonY symbol ·++_-t-t+• rol.Umte sa t)tm, žo predmet~ tohto Dodatku n1c jo ná:Jom ZariadOillél a

13

ustanovenia tohto Dodatku týkajUcc sa nájmu Zanadoma v tomto Dodatku nonadobudnu platnosť an• Učtnnosr. a teda sa na Utastnfka now·rahuJU
dohodd strdn o vySko cct"ovóho mC'~ac".:ného m'IJomnCho za Zanadcmc
Cclkov6 mesačné nájomnô

14

J)

0 ,99 EUR

Podnik t)'mto prenecháva Zanadcme uvedené v bodo 1 2 Účastníkovi, aby ho v zmyslo podm10nak stanovených v tomto Dodatku a v zmysle pJatnYch právnych
predpisov t.d:ival v súlade s tochntckYm a u.tivatorským urecnrm Zanaocnaa t.j. poul.ivanim na spristupncmo Slulby Podntk prenecháva Zanadcmc Účastnikovi do
nasmu za odplatu (néJOmnó) dohodnutú v tomto bodo Ooba nájmu JO zhodná s dobou platnosti lo~IO OOdatku s tým žo pov1nnost pla~t celkove mesal:nc náJomnó
nadobUda účinnost OJÍ okam1hom, v ktorom su tuJčasno splnené nasleduJúCO dvo podmtonky· i) Učastn(kovl bola Zanadcn.o odovLdanó a sučasnc u) v OdberneJ
1cd11o1ko t<' ~ktvovana Slu tba (tJ boh vykonané Ukony tvoriaco v zmysie ustanovonr V~oobocnYch podmtonok poskytova nm _vcreJnOJ olo~tronlckcj služby lntemet na
ooma OSL •po.očnosto Orilngo Slo•onsko, a s a~vä01u Služby) alobo uplynulo 15 dni odo d~a. v ktorý Podnok o7námol Učastnlkov1 , <o bolo Lriadoné PnpDJcnoc
Odborno) )odnotky Službu (I.J. ~elo ustanovonll! nadobudasu ÚČinnost as v prlpade. te Podnik vykonal ~otky potrebné úkony na začatoc uílv'lnoa Sluíby. avšak Účastník
e~tc neV}•onal •wlky úkony, ktoré musi vykonať. aby sa pro~ho stala Služba v Odbornos sodnolke dostupná, napr noaktovoval si Slulbu. skuločnost. to Účastnok
Službu skutočno uživa. teda n ic jo podmienkou pre exiStenciu povlnnosll platif celkové mesal:nó nápmnó) Prcru~omo alebo obmodzomo poskytovan"' Slulby v sulado
s právnymi predpismi a/alebo ustanoveniami Zmluvy nomá za následok zánik povmnosU plal1ť celkovo mesačné ná;omné. Účastn lk se povonny plalot pravidelno za
každé masačné obdobie (ktoró je zhodnó so ničlovacfm obdoblm prideleným v zmyslo Zmluvy útastnlkovl) počas plat nosti tohto Dodall<u celkové mcsačnó néjomnó
dohodnutó v tomto bodo (dalo] ~ol "Col • ovó mosačnó nájomnó") boz ohradu na. IO. či v Odbornej jednotko skutočno ulíva Službu alobo mo . pročom v pripadc. lo mu
vznikne povinnost plallť nápmnó Ion počas tasil zúčlovacioho obdobia. Učastnlk je povinný uhradil' pomernú časť Celkového mosatnóho nésamného
zodpovodaaúcu časti zúčtovacieho obdobia, počas ktoro) bol povinny plallf ná)omnó
dohoda strán o tom, že v rámCI osob1lnCj ponukOVOJ a.kc10 Podn1ku

G1 • OSL: Nový úkazník • 24 mosačná viau~osľ

_j

.
)

.

poskytne (resp. noposkytno vid n1žšoo) Podn•k Učastnlkovi aj ďal&1o výhody a v prípado, 1o Podnik lllll o ďalšoo výhody Učaslnll<ov1 poskytne, JO predmetom tohto Oodatf
~l dohoda o právach a povonnosliach strán sposoných s poskytnutfm týchto výhod . POdrobnesä1a úprava práv a povinnosti strán spasených s poskytnutom ďal~och výho<
jo uvedené v dokumento
Bonusy ponuky "'Nový 7áka.ml'k- 24 mesačná vtazanasr zo

dfla 26 01 2012
kto. 1 u~,j h
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donodl1, io Podn•k ncposkytno Učaslnil<ov• v rámo iOJIOosobilnOJ ponukove, akoo ž1adno dai!IO výhody S!rany sa dohodli, Jo sučaslou f'nlohy t 1 mOio byf a1 úpra~•
tnych nrév o:t D )...,nnosl· strtln vrätano präv a povtMosU upravonych v telo Dodatku
ť:1 2

Práva a povinnosti Podniku a Úč astníka
úea.stnil< jo pov.nný p ltJht r02 do mcstaca (a 7účtovaclo obdobia) Cclkovó mosačnó n~,omnó vo výtko podta tohto Dodatku na :dktado vyUčtova01a alebo fai<IUry
vys~avone1 Podnikom (d aloj faktura &J vyu<:lovanlc Ion ako 'faktúra') a v lcholo uv~noJ vo faktúro, Inak do 15 dni odo d~a vyslovenia faktúry (sučaslou faklury mOill
byt tlož vyutiOvarue cony Slulby a d al!lch plneni) V pnpado. to Podnik o lo Učastnlka pol1ada. JO lonto pov•nny 211pla1>1 Celková mesatné náJOmná '" prvé
LÚčtovac.o obdob,o aJobo r.a prvo dvo zúftovaae obdob•a n8Jmu v hotovosti na Obchodnom m.csto. na l<torom s Podn• " om Učatitník uzatvor[ tento Dodatok, a to v0
fonno proddavku Ustanovomo uvodoné v prcdchAcJZaJUCOJ volo obdobne plall pro pnpad. to Podn•k poL~da útastnlka o zaptaton10 n•cktorcJ éast1 cony Sh.úby ."
notovost• na Obchodnom mMlsto vo formo prt'ddavku
22
Strany sa do~ocľl. io Vlflfaoom na to_ že .lanacJomo Podnik poskytol Učastnlkovi ~ náJmu v SLNLSiostt s dohodou saran o poskytovan~ Slulby Učasln•kov• v OdbcrllCJ
;<..'Ci. t ...c ..-o; :J P~lno : , ... u·.. , v roddhu. v ktorom sa tyka OdborneJ Jodnol~y. JO Utastn1k opré>Jnony ulfvať Zanadon1o v)ohr&dno ld učotom spr•~upňovan•a Sl u) by
postor.ytovcl/1)-ch mu POdmlo._orn na Lá '-i lade Zmluvy v Odbornej jednotko Učastmk sa .UVVUJO umoln•t' Podntku na JChO t•adost prlst up k Zanadcruu 1.a účelom kontroly
bsa ZanaOti•••C u1Jva v_suladc s ustanoven•am1l0hco Dodatku a/alobo platnych právnych prodptsov
23
Strdny Sd dOhodli. ž~ Učastnfk me te oprévnony da( Zanadon•o do podn3jmu boz prodchádJ.aJUCOho prsomnóho sUhlasu POdn11-.u Uč:a~ln•k n10 1o opra"n~owy bc./
prodchádzaJUCOho P•somnóho sUhlasu. Podn•ku a n• 1nak právno nakladar so Zanadon~m, najmá n1e JO opravnony dar ho do zálohu alebo dat ho Odplatne nlcbo
bezodplatne do ul1vama trotoj osobe Utastnfk 010 JO oprávnony bc~ predchádlaJúCOho suhlasu Podn1ko Zanadon~e u11var mimo Odborno) Jednotky an• ho (alobo J(lho
čast') odmost' z OdberneJ Jednotky okrem pr·padov prodchádJama v1n1ku ~kody na Zonadoni (napr v pnpado prirodnych katastrof, hro1by 1rutcma sa nchnutornost1.
prodchádzamo odcudz!'n•u a pod.), pnOom ani v takomto prfpado n1o je boL predchédmJucoho suhlasu Podmku Účastnlk oprtlvnony vyv.cLI' Zaoadcn•o za hranico
Slovenskej republiky Učaslnfl< nic JO oprávnony a m umotn~r lrotOJ osobe nakladar so Zanadonlm spôsobom, klory jo 70ká7any útastn•kov• v prcdch~dlajúccJ volo
U~stn1k jU opravnon)' urnoln•t btuodplatnó u.Livan1o Zarlddon1a troleJ osobo v Odbornoj_Jodnotko (mo v~ak z_a JCi hranteami. napr n1o JO povolene umo;nll uiiVawu
~nadonl3 v •nom byto, ako jo b yt tvonao Odbcrnu jodnolku) v prfpade, to táto osoba ž•JO (byva) v OdberneJ jodnol~o alebo jo Inak trvalo u1iva na z.áklado 1mluvy 5
Učasln <om a'obo na 7áklado toho, lo JO )Cho bUzka osoba v .unyslo § 116 Obtlanskoho Lákonnlka v plat nom znonr Učasln~k sa LSVSLUJO, lo bude chráM lanadcn•o
p:-oo oucud~orum. stratou 1ničcnim alebo po~kodonrm a zodpovedá za to, io Zariadon10 bude po sk<?nčonl nájmu podla tohto Dodatku vratonó Podniku v stavo, .,
~kom OO'o Učastníkov1 odovLdano so .unonam1 LodpovodaJUCiml bclnómu opotroberuu za čas ulivan.a Učastníkom
Učas~i"k. no J!) oprávoony bez v)'s;ovnóho sUhlasu Podn.ku tiétdnym spOsobom zasahova! do Zanadonca. akjmkotvaJC spôsobom ho upravovar a01 mcn.t JOho
fonkcional.ty UtastnfK n10 JO oprávncny ak)imkofvok spôsobom mochamcky, chomiCky slobo mak zasahovar pod vonka)!i kryt Zanadon•a an• 1nak naru!ovar alebo
ohrozovar hardwaro Zanadonia (vrát;mc z.isahov otarovanlm, vystavovanlm e>rtrómnym teplotám, vodo a lnym lokutmám) an~ badnym spôsobom zasahoval do
softwarového vybavon1a Zan.adon•a Učaslnik to oprévnoný spôsobom na 10 určeným a v príslu!ných rQlhran•ach pnpáJ')t k Zariadeniu výst upné a.nadoniČI Účastn·~
avg" Ion ~kó ..,Ystupnô Lanadonta Účasln1ka, ktoró su SVOJ•m učo'ovým určon1m a totnn•ckou charaktonshk.ou určonlt na u.iívantc Slulby pnčom hoto vystupnó
zanado01a Učaslnika mu..a zároveň spl~af v~olky pot,a~vky prislu!nych bczpotnoslny<;h. lochn~ckych a •nych právnych prodp1sov platnych v Slovonsko1 ropubl•kc
Pok..ar Zanadan•o ~moiflu1c pr•po•cn:o pristuscnstva, JO U~stnik oprávnony toto prlslu!ionstvo pnpojlť km v prípado, Jo tAto moJnost' 1o vyslovene umoJncnA v
ná\·..,do ll\ 7
il'nlu a ··:n c;oó•;ohomuvcdcnym v návode Učaslnfk mo JO oprávnony momt' soRwarovó vybavcn1o, ktoró JO sučastou ZunadcnJil, a JOho konf•gurécuo~
an• uo ~ahruOto-Jť Iným vylhJVOnlm Učastnfk JO o prAvnony v Zanad~ni nastavovať Ion tio par~motro a monir len tJo nastavenia ktor)tch 1mona a pronastovomo
samotnym Učastnlkom bez prodchéd.zajúcoho sUhlasu POdn1ku vyplyva vyslovene z ustanovom návodu alcDO pnamo 1. podstaty voc1 tv:.m sLitasr právn LartaocniC!
2 1

~o~i:lvat

Účastn•k JO pov•nny Podn•k lnfonmovaf o krádolt, slralo, zn1tcnl slobo po~kodenl Zanadon•a alobo )Oho časil, a to bez ;bytotnóho odkladu naJnoskOr v!ak do lroch
pracovn}'ch dnf odo dl\a, v ktorj sa o takejtO udalosll dozvodol Pokiaf JO uvodoná skutoc!nost prodmctom ~troma orgánm1 t.nnYml v trost nom konani, ,o Út.:l!\tn'k
pov1nnY tymto orgánom 01nám~r. Je v!astnilcofT'I 7.anadonl8 JO Podn•' a dorubt Podn•ku plsomnó potvrdon10 o wnamoni vy~~·O uvodonoj skytočnosh orgánom č•n•lYm
v Lr~tnom konani UčastmK v pnpaoc poora tohto bodu nemá právo na bcLptatnó nahrndomo ZDnado111a ooyYm Zanadon•m
Strany sa dohodli, lo v pn pado, ak dójdo z ax)ichkoflrok dOvodov k nahradon•u Zanadon•a atobo jOho časU v OdberneJ JodnotKo rovnakym druhom Zanaoon~a alebo sico
•nyrn druhuu· Zunadorloa ktoró má v!ak rovnakú alebo obdobnU funkc•u resp Učol (napr z dôvodu poruchy Zan.adoma, a•cuo 1. d6vodu. ;o Zano..Mlon.c noô JO .spósob•10
da:-eJ spnstuphovat" Sluibu v dOsledku tochnw:koJ 1.mony poskytovania Slu!by) a strany pn lOJtO prnc.t.tostJ nouzavnJ novu zmluvu (napr vo formo dodatKu K. Zmluvo).
prndm<.•lorn ~toro. by bol náJOm novôho zanadoma alebo zanadcni , ktorô v OdbcmOj jodnolko nahrad1a Zarladon.e. platnost tohto Ooddtku nebude dotknutá ... li.trcmy
Jlo.:wpi ...JY pv,.ručovar.•o náJml.l pOOr::~ tohto Dodatku ked pOvodnó ZariadoNO budo nahradonó nov)tm Zanadonim sllätaCim na obdobny účet. pnčom ustanovoflla tohto
OodaOtu a l. mch vyplyYoJJU'-O práva a pov1nnostj 1ostam.. nodol~nutó K nahradon11.1 Zanadcma dOjdo okam1hom podp1su probcrac•ch dokumentov, ktorym sa po1vrd1
odOV'1d3010 novóho zanadon1a Účastnikov!
Poonlk JO pDVInny udrl:lavar na SVOJO náklady Zanadonlo v provádzkyschopnom stavo Za tymto učoklm J8 ueastnik pov•nny poskytnú( Podmku ...~t ku potrobnu
sUOnnosr vr&tano umotnon1a prrstupu do OdbomOJ JOdnot ky, a to BJ v pri pade, te nedo§lo k žiadneJ poruche alebo potrebe 1noj opravy (nnpr zn Učolom pmdchttcuankl
poruchám) Pod mk jo povin ny udržiavať Za nadomo v provád1kyschopnom slavo na SVOJO n~klady Ion v prípade, .;e porucha alebo 1nO vada l<.toril brán. dol\odnuiOmu
spôsobu u1ívanl3 Zanadonut, novnukla v dOsk.-dku poruAon\3 pov1nnosll Účastf"!ik.;a Ak vada vLnlkla v dóslodku porv~cma pov1nnos11 Út.ast nika. je tento pov•nny uhrud1t
Podn•ku náklady na odSJránomo vady Pok iar sa prejavi na Zanadonl vada, jo Učastnlk pov1nny bc> >bytotného odkladu 01nám11 lulo skutotnosr f'odn~ku Podn·k JO
oprávncny odstran.r 1odood.uch>·O odslnlmlcino vadu a1 ljm spOsobom, ie pop"e na dia/ku (lolofon~cké volan10. ma•l alebo 1ny vhodny spOsob) polrcbno kmky
Vcd•-JCf' k ""'lilrflnrnru vady l!č.1c:tr-.·"koV1, ktor)' jO pov1nny Y rámc SVO,OJ povmnosll poskytova! potrobnu SUčannost tJctO kroky vykona l
SIIJny lid 1.h.. r"-'dr1. io Poo: "1C oprctvnonY kodykotvok mon1t nastavcma. konf~guräc.1u ako aJ ccló alebo tasr softwarovóho vybavon1a Z.madcn•a naJmä /.il U6olofn
prcdchádlil•lla poruch~m Zanadon.a alebo poskytovama Slulby, upgrade Slulby alebo Zanadon~ alebo z:abr8non1u 1noultvanaa 7.art:Jd('\nta a1cbo S'uJ~y ča u}
ÚČ4.:;.tn '(!lfH ....r.:OO tretou osobou. a to Sj bol. suhlasu útastnf"ka buď na d&atku prosllodmctvom SMJte alebo pnamo 1ásahom v OabcrnCj JCOnolkO alebO 1nJ•11
spôsobom Podn•k jo oprávnony kodykofvck vykonar Mž Iné .unony na Zanadenl. pok1af noma1u 211 náslodok ncmctnost dohodnutóho spôsobu uiívan•a Zanado01a
Učastnfk JO povanny umoJntt Podniku na JOho !Jados( pri stup k Zanadomu a JO pov.nny poskytnut Podniku všet ku potrobnu sUônnosr za učoJom vykonan•a 1m1oo
podla tohto bodu
Tento Dodatok sa U7atvára na dobu urc11LI. ktora Sd po JCJ uplynuli bol dal!i1oho monl na dobu nour6tu. poktar mo JO nllš•O uvodenó ~nak Doba urOta 1ač1na podp•!«Jm
OodatXu Stranami a konči posJodn)'m dňom doby v1az.anost1 Doba vl8zanostt JO dohodnutéi na
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mostacuv a z.aeina plyn\..1 okurn.ho.n rwdoiJudnutia platnosti tohto Dodatku Pokiat JO doba v1azanosn dohodnutá na O mo!uacov (l J mc jO dohodnuta badna doba
vivanosb) tento DodatOK sa ULatvára od pobat ku na dobu nourtdU V pripado, 1o sa Dodatok utaVIOra na dobu urč.ltu, okam1hom nadobudnutia platnosti Dodatku Sd
mon: dohodnulá doba platnosu Zmluvy vo SVOJO) tash JYkaJUCOj sa Odbernej jodnolky na dobu urč•IU zhodnu s dobou urMou dohodnutou pro platnosr Oodat•u
Okam•hom. v ~lory uplynMl doba ur6tá, na kloru JO IDnto Dodatok uzavretý, sa menf doba platnosu Zmluvy v časti ljkajuCCj sa OdberneJ JOdnolky na dobu ncure.tu
Pre stanovon10 ~onca doby Vlazanosb v n•oktorých prípadoch Lárovoň platia naslodovné &poohká (poluaf su splnonó podm•onky uvodenó vo v1accrých P•smenách tohto
bodu, doba ViaLa nosi • sa prodiLuJO o suOol dOb uvcdonych v tych pismcnach. klorých podm•cnky beh splnonó)
V pripade al< tonlo Oodalok nadobudne plat nosr v "'Y ol<am•h1.ako JO prva sekunda prvého d~a co•óho zu<:lovac•cho obdobia pnradoného Účaslm•o••. doba v•a;anost'
sa v takom pripac:Jo prccHi:u'c o doDu rovn;1 1cu sa SVOJOu dllkou dobe medZI nadobudnut1m platnosti Dodatku a prvym dOOm naslodufUCCho celého LUčtovaocho
oboob a
Vp ~~.Jr.k:,
~,;.<J~Inttor. u.. 01, tento Dodmok v ráma rO.ČlmU záSIOikovóho predaJa alebo podomovóho predaJa, doba VLa1.anost1 sa proat.lUJO o oobu 1 pracovnyr.n dn•
tJ doba vlaJJno:..tJ !>3 ~ii.OnC:i o 7 pracovných dni neskOr, ako Jo uvodonó v tomto bodo 2 9 Dodatku
V prip;,dc ,,.. jO v r~md Slulby poskytovana aJ vereJné hlasová telefónna služba. u tolofónnych čiscl, ktoró boh v rémCi pronostlcrnosb č1~-d ~tunt:.:.'":nc k Poctn•"u od
1ného pod01ku (d&loJ Ion 'prenosonó tfsla') sa doba viazanosti prodlluJO o dobu rovnajúcu sa dllkou dobo od nadobudnul•a platnoS!• Dodalku ai do pNUJ •klivae>o
Slui.by s pronosonym tlslom, tlle o dobu, po klon) vorojná hlasová tolofOnna služba nobudo v rtlmCI Služby v dóslodku o!l o nedokonOonóho pronosu člsla v suv•slooJ• s
proná!an)im tfslom aklfvna (v [l(i pado, žo sa poskytujO slu1bo prenosu 1ného iden11fikátora, a<o JO lolofOnno t•slo, obdobno sa prodllujo ooba v<a7.anosl• ako v pnpado
prenosu tolcfónnoho tisla o to aJ v prípadu. Lo"" rdnld SluLby n1o JO poskytované hlasové 1olofónna slulba); v pnpado, io ncdOJdO k aktrv3cu SluJ..by do 1!J dn1 odo Ofia
oznámonta Podnlk.u úeastnOtov1, že Pnpojcmc JO uiadonO, doba vtaLanostJ sa prodll:uJO o dobu rovnaJUCu sa dllkou dobo od nadobudnutia platnosti Dooatku ao
tJplynutra 15 dru odo d!\a o.tflémonia Podniku Účastnikov•. !c PnpoJCn•o to znadonó
v pnpado. a,. v taso uLavrot•a Dooatkll mc jO J.nadonó 1--ltiUOJOn•o OdberneJ pdnotky k s,ou doba vtaL.anosli sa prcd11UJO o dobu rovna1ucu sa svOJOU dli.ltou ouuo od
uzavreha Dodatku do okam•hu. v ktorý bolo sučasno z.nadoná PnPOJon•e OdbornOj jOdnolky k S•oti a v OdberneJ J(ldnotko aklivovaná Slu>bd. v prípado. lo nodOJ(lo k
aKtiYäc:il ShJILV do 15 dni odo dňa oznámcnta PodnlkU ueastnlkOVJ. Zo PnpoJOOIO jO J.nadonô. doba Vlél.zanosll sa prodllUJO o dobu rovnaJUCU $3 dlJAou dobe Od
rtc.KJobudnut~.:a ~alno:.t. O ldat~&.; Jv .. p ' """'a 15 dni odo dňa OJ.námcma Podmku ÚčastníkOvi lo Pnpoj()nl(l jO znadcnô .
Strany sa dohod It. lo v pri pado, ak JO prcdmolom tohto Dodatku aJ ná,arn Zariaden~. po uplynuli doby un!rtoj Dodatok LOStava 8J d&lof v platnost• vrátane ,aho u~taflO~un
o nä;mo lolnadonl3 av!ak dohodnuta dOba plalnosl• Dodalku sa od ol<am•hu uplynuua doby urMcJ zmeni na dobu ncur61u , pnOom plalnosr Dodal ku bude m6ct Od
IDhiO okamihu ukonM každá zo slrán Dodat ku vypovodou Dodatok po doručeni vypovcdo dru hoJ strano 211n1kne okam•hom uplynuua vypovednoJ lcnoly. klara 1aeno
plynur prvym d~m zu<:lovee~oho oboob•a pndolonóho Účastnikov• (daiOJ Ion 'zučtovac•o oboobill') nasledujúceho po wtlovacom oboooi. počas ktoroho bola vypovod
dorutcna druhoJ strano Vypovcdná lehota uolyn10 ku koncu posledného dňa tučtovnc•oho oboobla, kloro naslodu)O po lom 11ičtovacom obdob•, počas kloróho boli!
vypovod doruOon:l druhoJ strano V p!ipado, žo predmetom tohlo Oodalku n1o jO nájom Zarlildon~a, Dodalok zan1kno uplynul•m doby urČIICJ (l j uplynutim doby
Vl8211nosb) f'otas doby urč•ICJ, na ktorú JC dohednulá platnost Doda ll<u, JO Účaslnlk oprávnony ukonč•ľ náJom Za nad o ma vypovodou (1a obdobných podm•onok ako pn
vypovcdi počas dOO~ nuuréltc1 po uplynuli vaa1anost1) ak!bo odstUpcnim od časti Dodatku z dôvodov umolňuJUCK:h odstUpon1o od nájomneJ 1mluvy n.ilJomcom
,l4J1 • .,.
t.,,\0.
·h '.lJč .m::okcho Lákonnfka, adak toto ukončon•o n.éjmu Zanodon•a sa niJako nedotýka platno~>IJ a utlnno!tlt osttJln~·ch u:..tanovcni DodctiKU,
lotlor~ sa pr.amo n&.;tykaJL, n~1 mu Zanddonia a teda pov1nnostJ Účastnfka ktoré JO povmný pln1t počas doby vJaZaoostJ resp potas doby urbtcJ ani samy holO doby nte su
J..ánikom n.Nno doUti'IU16 a rovnako práva na ZV'(hodnon10 podra Prflohy
1 tohto Dodatku (ak n1o JO 1nde vysfovno dohodnutO ~nak). ~.... ,.~a' bo • tymto Doaatko·n
doh<XInuto. n1u sU bel zánikom nájmu dot knutá (v takomto prfpado mo Jo dotknutá Uônnost najma ustanovc.nf uvedenýCh v v článku 1 bOdoch 1.1, 1.4 a 1 5 . ." ttan11.u 2
bodoch 2 9. 2 11, 2 12. 2 13, 2.14 2 16, 2 17, 2 20, 2 21 a poslcdn)ich troch votách bodu 2 10 a v článku 5 body 5 1, 53. 55, 56, 57 (okrom prveJ vety) 58 p•srn b) a>
d) a body 59 aZ 5 13 a ustanoveni Prltohy č 1) V pri pado odstupo01a od čast• Dodalku tyka1úcot sa náJmu Zanadcn.a. náJOm zan• kno ku koncu Lúčlovaooho oboobl8
počas ktoróho bolo donJčcnó Podn•l.u OJr;imcn•c o odstUpon1
Účastni"k sa za..,aJU,IC. !o počas OoDy VlaLaOOstl bude mat' akt..vovanu a už1vať v Odbomoj JodnotkO m1mmAinc naslodovny učasl 01cky prograrn. rosp naslodovnu
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0213303860
Dodatok k :tmluvc o pripoJeni - člslo zmluvy: A6244905

Císlo účastnlka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)

lll l llllllllll llllllllllllllllll
l<omb.nácou ucastntckoho programu a doplnkovo! služby tvonaco1 súcasr Služby
Ball~

DSL

7)

prlčom v pri padO. 1o IO v kÔIÓOkoUvndcny konk_rCltny Učastnicky prooram Slulby. JO Účastnlk po_vtnny mať v Odbomoj jOdnotko ak.t1vovany a uitvať uvodoný ue..1stnicky
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program alebo vyU1 Učastnlcky program (vy§äam Učastníckym programom sa roLumto Učastmcky program s vyUim mcsačnym poplatkom ako účastnícky program. 8
<torym JO vvMI ucastnocky program porovnávany), ak JO v kOlónku uvodoná ~ombonáCla ucastniCI<Cho programu a doplnkoVO) sluiby tvonaCCJ sucasr Sluiby, JU ÚČ<l>IOI k
pow1ny m&.~t .akLvovany uYodonu korn~nácru alcDO YybSI učastnick.y program, ktorcha mosačny poplatOk 10 vy~Si ako sučct mcSdčnoho popléilku La uQistntCI\.)'
program a mo~ačnóho poplatku la doptmcovu službu. k1oró tvona uvodcnú kombtnác~u. aktbo uvodony útastnicky program a doplnkovú sluJbu rovnakOho dru~u. ako JO
doplnkov<i !'; ~.tt.a u~o~cdcná v kolónke ~tOroJ mcsačny poplatok )O vyš§j aKo mcsačny poplatok doplnk~J slu2:by uvedeneJ v kolonk.o Za poruWrvo t.ava.tku Utastnil(a
P'XJ•.J pooct~.ad/a,uccr -- ~1)' :.u 1C>-· .", ..u ..,c pr.j:o;Jd ked vy!kd mcScJčnóhO popi.Jtku prcd1yn:t vyti1oho učastmckeho pro:gramu, ktory ma Učastn1P.. v Odbomc,t 1odoot"c
alo.tu&loe akt•vcvany. ~(lesno počas platnost• Ood.dK<.~ pod vy~ku mosačnoho poP'éJtku ta učas1n1cky program uvodony v kolónka v prcdch3dlaJUCCJ veto v dOsiCOku
po~i\ytnut1;.~ 1favy UčastnJk.OVJ Poonu(om Akt.vác1a učastn1ckoho programu uvedeného v kotonk.c v tomto bode (resp komb1nac•e učast.nickcho programu a doP'nkOVCJ
SlUlDy) v OdberneJ jodnot•o alobo aspo~ hadosr o aktiváCiu takOJIO služby (sluheb) v OdbomOJ )Odnotko (napr wodenim v čl t bodo t 1 Dodatku alebo onou formou na
to stanovenou. Podn~kom) a JOJ naslodná skutočna akt1vác1a JO podm1onkou ptatnost1tohto Dodatku V pri pado. že JO v k0'6nko okrom Udapv poc:H~ prveJ vety uvcdcny YJ
nazov ~óho ufastnlckoho programu resp komb1nác1o učast n•ckoho programu a doplnkoveJ slulby pred ktorym jO uvedenO slovo "alebo", Ue.astnik s1 mOio 1voht
modi'J učastníckymt programami alebo dl komb1náetam1 oddclonyrm slovom "alebo· Ak budo uvedených v ko~nko vmc ná1vov Uéd!,l mct<.ych programov alebo
doplnkovych slullob otobo kornblnOc•f úča,tntckych programov a doplnkovYch sluliob a modLI tymíto názvami /O slovo "a" alebo 1n&m1onko "t" ro 1um1o sa tym
pov.nnost mat all.t•vov<.~nO vS.Otky Učastmcko programy alebo. doplnkovô služby alebo kombinácio účast nrckych programov a doplnkových sh.sJiob. 1\torC su SP<lJOnO
spc.J-:ou"
Jo ln<:lll"'1~.oro "t. Za potuAcllto láväLku Učastnfka sa nopovaJ:uJe Sltuáeta ak budo mať Účaslnlk v OdbornoJ JudnotKC all.t•vovamJ potas doby
VI<VanostJ niJn'•1~to 'WndordnoJ vorz10 účastnlckcho programu, ktorý jo oprávnony v zmyslo tohto bodu mať v OdborneJ Jednotko aktivovaný. osob1tnU vor11u tohto
učastnickcho programu {napr s inými parametrami, predptatonyml objemamt, tonami a pod). ktorU jo oprávnen)' už.ivat v Lmyslo 1nych u~lc.movcr1i tur•to OodcJik.u (no~or
Ubidnovonl Pnlohy e 1 Dodatku)
Úcaslnik sa .tavazuJO, že
pocas doby voazanostl, na ktoru i<' dohodnutá platnosr tohto Dodatku rottvá v zmluvnom vrtahu s Podnikom podfa Zmluvy v znoni tohto Dodatku ako ucastnok Sou)by
pos'tytovancJ mu Podn•~tom v Odborn~~ Jl~rott(c p~lfodnictvom Pr•poJOOia zn.adenóno v sUtadc s ustanovcn•am1 Zmluvy a J:o od momentu iJd•väoo Slulby v Oooomc1
1cdnotke al do konca vtaLanost• bude DOZ ptcru~on'a túto Sluf:bu vyulivat. a to v sUiado s JOho Jévlt.Jkamj a zárove" počas doby urQIOJ ncus'tutotni iiadcn tak.y uh.on
kto,Y Dy smeroval k ukončenou aoobo učolom ktoróho by mato byt ukončonoe platnosb Zmluvy aialobo Dodatku prod uplynutom doby určoiOJ (bo' ohJadu na skuloénó
pra ~·· \<: flc.l;S.\:\Jio.y uvCd\lnuho wmnu). L.a porušoruo tOJtO pov•nnostl sa nopovaluto odstupcn10 od lmluvy LO strany Učastmka 1 dOvodov, na La;uadc klorycn moJ'no
odstupor od zmluvy o poskytovani vorc)nych služ10b podla zakona č 35112011 Z z v platnom LnOnf (resp zákona, kto,Y ho nahradol). ano odstupcnoo od Oodat•u
u/atvorenf'!hn v r:'\mr:i reJ1mu zásjofkovóho predaJa alebo podomovóho predaJa do s•odmiCh proco11ných dni od doručenia Zanadoni
..,oc.u~ t.ioUy YIOidtiOtiol· nr.pr1.t•:tcia o vypojcnro r provéd1~y alebo o dočasnU doakhváou Pnposon1a OdbomOJ }Odnolky {pokmr miJ takáto pQ\tlnnost alebO pr;•vo
novyptýva LO Zmluvy. prtčorn v takom pripado JO po tom . to láto pov1nnosr rosp právo tan~kno, pov1nný bc.z zbytočnóho odkladu pokračoval v uiivanr Sluiby
prostrcdnfct•om toho ostóho PropoJonoa v OdborneJ )Odnotkc alebo prostrodnlctvom inóho PnPOJOOoa v Inej OdberneJ Jednotko v pro pado prokládky PnpoJonoa).
počas doby vtazanost1 Sd ncdopus11 takóho konan12, alebo nodá SVOJim konan fm t1adon taky podnet a an• neumo>nr takó. konan1o. na 1..áklado ktoróho by Podn1ku
vzntk~ právo odstup1ť od Zmluvy alebo prévo vypovodar Zmluvu z dôvodov nosplncma okJbo poru!cma pov1nnos1170 strany ueastnika, ku ktor)rrn sa J'av1a./al v tomto
Dodatku a/alobo v Zmluvo. na zaklado ktorého by bol Podnok oprávneny mu pocas doby vo&Lanosb dočasne obmodllť alebo prcru&ot poskytovan;o SluLby,
bude mal počas doby Vlóuanosh v OdbcrnoJ todnolko aktJvovanú Sluibu v takQj •truktúro aJaiobo roaahu, l.o ncdOtdo k poruAcn1u záva.tku Úl!astnika uvedcnôhO v
bode 2 11 tohto článku
V prípado poM~noa no<:•toruj ' po••nnosli Ucastnol<a uvodcnoj v bodo 2.1 (po~oal JO predmetom Dodatku náJOm Zanadcnoa). 2 2 (pokoal JO predmetom Dodatku n.11om
7a• «lonbl 7 o l pok oo l r p•cd"lctom Dodatku ná1om Zanadcnoa}, 2 • (poluaf J8 predmetom Dodatku náJOm Zanadcnoa). 2 12 (pokoal 10 dohodnut~ doba vOiUdno•lo
a.n&.&J a!C.o O mu~·acovJ a ~L.~o~ 2 17 (poiOaf ,o dohodnutá doba Vla.zanosb dth!aa ako O mos~acov a PnpoJento, kiOI"óho SN ,a uvodcnó v 1ahlaví tohto Dodatku. nebOlO v
okamoltu uLavrotoa Dodatku znadoné) lohto efánku (n8Jma alo noclon nczaplatenoo nii)Omnóho. Jednostranné ukontcnoo platnosti Zmlu>v a'cbO oohto Dcdatk~< poco
u~ynut•m out.Jy Vl3.l.ilnostl. vykonante úkonu smcruJUCoho k ukončen.tu ptatnos,ll tohto Dodatku prod upfynuh_m doby v1amnosu boL ohradu na skuloCnosr, č1 n,JO/.J,
dOjdc ~ ukončenou Jeho platnosti, neposkytnuloo sučonnosto v zmyslo čl 2 17) 10 Ucast nok povonnv uhrador Podnoku zmluvn u pokutu vo vytko
280,00 EUR

214

215
216
2 17

2 18

Pravo na ..-ml :vnU pokutu podrn tohto bodu unikne PodnikiJ samotnym porutonfm pov.nnosU Utastnlka a to v okamihu poru~onra pov1nnost1 Učastn•korn. pr•Wm 1010
právo mo jo podm10nonó vykonanim ž•adncho ukonu LO strany ~odntku (napr odstUpcnfm od Zmluvy alubo proru~onlm ti obmcdlonim poskytovania Slulby v prtp.iJdc
poru!cnoa povonnosll podla bodu 2 12 pismena c) tohto čl!lnku) Ucastnik je zarovo~ povonny unrador Podnoku náhradu §kody, ktoroJ v%ka presahuJe vy~ku dohodooutoJ
l'm 1 vr• .!J ._,.: k. ~.tlf lmkrvnU pokutu podta tohto C!ilnku bodo Účastnik pov1nny zaplat1r Podn11(u bOL ohradu na dli..ku doby. ktOfá mu cMe zosta vala do uptynut1a doby
VIClúlflO.:.ti ZmluvntJ poll.ulJ JO ..,p•..ttl-d v 1uholu uvodcnOJ vo vy.l"YO na tel zaplaton•o. 1na.k v tohoto 14 dn1 odo dňa dorvčenld vyrvy Podn•ku Účastnnc.oVJ
Účastník a Podn,k sa dohodli, Je ak počas doby V'Čll'-étnosh dô}do na .Laklade badosti Učast n1ka alebo z dOvocJu JChO zavmcn•a k dočasneJ doakt..vi!io• alebo obmocuonru
I>O'·I<ytov"o ... Sluilly v Odbcr""J JCdnotke alebo Služba vóboc nc'ačno byt poskytovana, úcastnok JO povonny zaplaLť Podnoku La tuto dobu ooéas ktoreJ sa Sluibd
neposkytuJO alebo poskytUJO obmod>eno. cenu Služby v plnej vytko, ako keby sa Slu.tba nadnc poskytovala
Podn1k JO povmny spln•( Sf v!.ctky svOjo povlllnosll, ktorú pro neho vypljvaJU zo Zmluvy a tohto Dodatku. naJmd (i) odovldat Učastnlkov• Zanadcmc .v sUI.Joc s
pnstu!nýmt ustanovon~arru Dodatku. a to \1 til.Jvo spósob•~m na dohodnutó uiivanl() (pok•ar JO ptodmctom Dodatku na.JOm Zanadcn1a) (n) poskytoval Učastn1kov1
Služby pod:a Zmluvy a tohto Dodatku
Účastnl"k tO povaV'!)' dodr ilavar v~ct ky SVOJI.. IJOV•nnosli, ktoró pro neho vyptyYBJÚ z ostat nych ustanoveni Zmluvy (t t ustanoveni Lmluvy m1mo tohto Dodatku) hlavno/
ust.1novcr·l PoJm1unu.... naJma oov,noost plat•t včas a nadnc cenu l.a poskytnutá alebo po'adovanó Slulby ako aJ ostatnQ pcfla>nó lfwa1ky voč1 tJodmku powHIOSl
r.uul'l\oOJt :Su..,;."' "rOLJJOrL' ·. u~i.Jnovcnlam• Zmluvy, no.lnoul:lvať Slulbu a pod
Stmny sa dohodlo. 1o v prtpado ak v case umvroloa tohto Dodatku nlo jo zriadonó PnpoJCnoo Odbornej Jednotky k SICII, )O Uca>tnik pcvonnv pos'-ytnuť Podnoku vsotku
sUôrtrost polrobnU k znadon!u PnpoJOnla Odbornej jednotky v prrpadc, 1o PrlpojOnio OdbornO) Jodnotky k s~u nebude Lnadcnó L dôvOdu, L'c ueastnfk OdiJ~It.I'IU
znadonoO Pnpo)Onoa v Odbornej )Odnotke alebo neposkytne vwtku sučonnosr potrobnu k madonou Pripojonoa alobo PnpoJOnlo Odborno) jednotky k SKlto nebudo uoodonó
~ .néno dOvudu na _strano _Učastnika , vzmkne Podntku vob Účastnfkov1 právo na uhradon.e z.mluvnoj pokuty vo ~ko uvodono1 v ko'ónko v bode 2 .13 _tohto čiJnku
Učastnfk .te pov1nny Podn1ku na SVOJe náklady a ncboz.počcnstvo vnUtl Zanadomo, kta.y prowal od Podn·ku. a to naJOOS"-0' do 15 dni odo dt"'a. v klary 1'30lkno platnost
Dodatku Rovnako ako 11 pnl)cJúc p4>d-a p!uOdladl..ilJUCOJ vety JO Utastmk pov1nny Podmku na SVOJO náklady a nobozpočonstvo a v rovnakOJ lehote. ako 10 uviL:<lcno v
prcdchádLaJUOOJ veto. vrcu,t Zar~adontO v pnpado, !o zan•kno náJOmny vdah t)'kaJUCI sa Zanadoma zalo}ony tymto ~atkom , a to UJ v pr1pado, Zo Dodatok ro~p ;cho
čas( nctSo"·lJUca sa náJmu 70stano v platnoslt SJ po dndc.u náJmu V pripadc podfa prodchác:Ua1uoch V1CI tohto bodu JO Utastn1k povrnny dorubt Zanademc nJ r11~:-.to
stanovcnó Poon1kom, 1nél!C. do ktorOJkotvok prov.1dLky POdmku alebo JCho obchodnOho LAstupcu. ktorä má charakter ObchodnO:ho mKlSla Podn·:...u Utastnik JO DOVInny
vrát•! Zanadon10 v stavo. v aKom ho prevzat (vrátane prislu!onstva a vtolkych oddohtofnYch časti, ako aJ krabice resp •nóho obatu v ktorom mu bOlo Z.an.tdon•c
odovle!.1nt:) s pnhi..Jdnut1m na dohodnuty spôsob ulivon1a Zanadon1a a dobu u.ž1van..a vracanóho Zanadonla V pr1padc. 10 Účastník novrclt• nadno (l i v stavfJ podra
prooehddl..aJUCOj vety) u.ciJO vt.J:. L.Jr~oJdcOit' Ktoré )O pov1nny vráht' v 1.myste tohto bodu, je povmny uhrad1t· Podniku zmluvnU pokutu vo ~ko
30,00 EUR
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2 20

2 21

a)

19)

Právo na .tmruvnU pokutu podra tohto bodu v.1nikno Podmku \IOČj Utastnikov1 aJ v pripado ak tento vrat1 Zanadon•o po~kodonó, OO dJ Ion f1astočno nofunkčno, aklbo v
stc:Jvo. kto,Y no1.odpovodá boJnômu opotrebovaniu Ak budo Zonadon10 f,>OOkodonô alebo ak ktonikoFvok čast Znr1adoma ktoru Učastnik prevzal. ocbudo vrátená
Podnik mO!o odmtctnuC pro'flta( coiC Zanadrn1o V takom pripodo sa považUJe noprovzató Zarladomo .za novrátooó a Podnrk .tO oprévnony vyučtovat Lmluvnú pok.utu
podfa tohto bodu Podo •k m6>o ro,hodnot. 'e probeno po!kodcné Zanadonoe a v takom pri pado Ucastnlk budo povonny 1aplabt náhradu ~kody 1a po!kodcnó
Zar Jdr··
-o 'l} ,.-o . h
ooiadovdttOj PodnikOm (za $kodu sa povatujU 001 ~otky náklady. klorô Podniku VLn.lu\ú v SUVIbiOSll $0 Lat.xupočovanim opravy
pos<.oaenct ea:.u btsJtlun•.J a11o0 BJ náklaoy na nahradomo zanadon.a resp jeho časti novym Zanadonim). Zapatcmm JmlwnoJ poKuty podfa tohto bodu /BM1K,a
povtnnost Ut..stnika vrálJr Zanadcmo. Právo na zmluvnU pokutu podla tohto bodu Podn•ku vzn•kno 8J v pripado. ak mu V1n1kl0 Lei právo ua ,,tlu"..,u poO.utú pod'a
bodu 2 13 tohlo čJAnt(u, v takom prípado má Podn1k prävo na zaplato010 oboch zmluvnych pokUt VLnlkom práva na zmtuvnu polo.utu pocHa tohto bodu nro JC dOtJtnutc
prnvo Podnoku na náhradu ~kody Účastnfkom V prfpade lliNku platnosb Oodat ~u. nczamkno platnosr ustanovonf tohto bodu a tych U$tanovenl Dodatku. na ktoro sa v
ustanovonoacll tohto bodu odluuuJO v rozsahu tohto odkazu, kým úcastnik nesplni v&otky svOJO povonnosto podla tohto bodu
Ukončonlo ná1mu (napr n" 7ákladc JCdn~>l•annóho alebo dvOJStranno"" J)fávneho úkonu) ma za následok stratu platnost• oba tYch ustanoveni lonto Oodatkv 1<!01'0 s.o
tykaJU rn\Jml.l a nema vplyv na platnost a utJnnosr ostatných časti Dodatku. naJma me na platnost a útinnost ustanoven i uvedenych v v član~t,u 1 bOOoch 1.1 . 1 4 a
t5. v l!ooln~u 2 bodocl! 2 9. 2 11. 2 12. 2 13. 2 14, 2 16. 2 17, 2 20, 2 21 a poslodnych troch vetách bodu 2 10 a v článku 5 body 5 1. 53. 55. 5.6 57 (okrom prveJ voty).
58 posm b) ai d)" body 59 a< 5 1Ja ustanoveno Prolohy č. 1
Strany sa dohodli, to. poktal úcastnok a Podmk uzavrelo alobo v buducnostl uzavru zmluvu. na nlklado ktoro) sa Pcdnok ravoa)o poskytoval Účastnikov• akukofllok
1fB\IU 1 oo,. Sluliob alebo c1on Zanadonr, 1-.toró mu pronajfma, alebo c10n ak)ichkorvok tn)ich produktov ti 1ných plnoni, ktoró mu Podmk poskytuje. tato tTI:lva sa
11.:... "1ahu~ nt.t cu11u SluJby po~~.yhv:"JN~J lJfaslnt"kovt prostrodn1ctvom Odbornej pdnotky_ (pnpoJOn13) alobo v SÚYI~IosU s ňou anj na výšku colkovóhO rncsatnóho
nápmného Ustanovon.a prudchad"..a,uccJ vety plat~a obdobne aJ pro pnpady. ked Učaslmkovl vtruklo alebo v buducnost• vzmkno právo na posk.ytovan1o okcjkofvoll.
takejto zlavy na z.4ktaóo )Cdnostt;~nného právnť~ho UKonu Podn1ku Ustanovon1a tohto bodu mo.mo 1mcn11 Ion vystovnou pisomnou dohodou mcdn Podn•kom a
Účastmkom o vyh)čono pidlnosb tohto bodu
Strany sa dohodli. lo z tochnldlých dOvodov noe J8 Učastnik oprávncny pohadar o ta•u .uncnu Zmluvy, dóslodkom ktorej by bola 'mona učastnockcho progran1u
.zmona rýchtostJ prenosu dát alebo prcm1cstnome Pnpe,an•a pho koncovóho bodu STOto alc.:bo rolhran1a k.oncovóho bodu S10to (prc,;.ládk..d atobo prum•o~lncn•u
Pnpo1enoa). a to po dobu od podposu tohto Dooat•u do d~a naslcduJucoho pod"., v ktory mu budo doručcna onformacoa lo JO oprávneny ta• vrobot (<fa1<.1 t•ei "Doba rl
Podmk JO ooravncny počas Doby F odmietnut i1adosr Účastnika o vykonano zmeny podfa prodchád13JUCCJ vety aJ bez uvcdo01a dOvodu alebo prodli1t dobu n.J

0213303!!60
Dodatok k zmluve o pnpoJenr • člslo zmluvy· A6244905

Clslo účastnlka (vyplňa Orange Slovensko. a.s .)

lllll lllllllllllllllllllllllllllll
vy1<onan1o 1m ony podla prcdchád7.aiUCCJ voly o dobu IMIJUC:U odo d~a doručon1a žiadoso Učaslnika do uplynuoa poslcdnóho d~a Doby F

ldontffikač né Udajo pre realiúclu obchodn,ho prlpadu a aplnomocnente (v p rfpade, ža predmetom Dodatku Je nájom Z ariadenia a Zariadenie nebolo úča11tn lkovi
odovzdanó pri podpiso Dod atku)
3 1
Adresa m10sta doruč.on1._1 Laflath.:fllcl

ti 3

10)

1.Miija 2, 95301 , Zlat6 Moravca

1

V Dffpado, .?:o v kolónka 1\'onaccj súčasf tohto bodu n10 JO uvodoná i.1adna adresa ro.tumKJ sa adraaou mtesta doručcn•a ZanadonLB adresa trvalého pobytuJsidlalmltlsta
poon1k.an1a uv0d0n3 v 1:áh'avf Dodatku
Tolofómy kontakt dohodnut)' m Učolom konlaktovama Učastníka pn ooručovanf Zanadonoa ktore ho nárom 10 prodmotom tohto Dodatku

32

11)

Účastmk tymlo splnomocflujo nasledovnU osobu na provzat10 Zanadenta. ktorého náJom )o prodmotom tohto Dodatku, a na podp•san1o probcracich dol(umontov

33

12)

tt.4

Ustanovenia o doruč onl a p,-jvnych dôsledkoch ncdoru čenia NTBK
V pripado, ak jo Prlpojano<J Odbomor pdnotky v okam1hu uzavrotia tohto Dodatku znadonó, Zaroadon1o odovzdá Podruk Učastníkovl okaml1l o po podpiSO Dodatku,
rc
Učaslnľl< povtnný potvrdi! SVOJim podp1som preboraclch dokumentov (takto odovzdar Zanadonlo je Podruk oprávnony ar v 1ných prfpadoch, ked tak urči) v príp;.do, io
Zar -Jill. nt~.; uc..~tn•I<Ovt Podni!( noodoV7dal na Obct:'Odnom miesto Podniku okam.Žilo po podptSO Oodat.k~ v zmysle prodchádl.aJUocJ vety, Podnik sa l1J podm•cnky
posKytnuha v~otfí,_cJ potr\:bnoJ .tiuC.ru.ast• zo strany Učastntk.a zaväL.uJO zabczpoč~r OOručon•o Zanadon•a Učastníkov1 na m•osto donJeonaa. ktor)'m JO adresa m.osta
dorué<!n1a Zanadenla uvodoná v bodo 3 1 článku 3 Dodau.u (dalor sa adrosa. na klon) JO Podntk povtnny zabczpo6t doručon•e Zanadon1e, <WlaČUJO ako "m10slo
doruGOnioiJ") PodniK s.. zaväzuJO zabczpcbt cX?ručcntc Zanadon.a na m~esto doručensa v tohoto dosléltJch pracovny.ch dni nastodujúctch po dm v ktorý nadobudne
platnost tento Dodatok (v pn pado, ie sa tak Učas tnlk s osobou zabozpoeu)úcou doručon•o Zanadont8 dohodno, re molno doručonoo Zanadcma uskuločnot ar po
uplynuli tOJto lehoty, avtok takáto dohOda, pokaar nod6jdo k samotnômu nadnomu doručon•u a provmtiu Zanadonta vrátane nadnoho podp•su prcboracich dokumonlov
na to oprávnenou osobou. nemá vplyv na v1ní"' dn~k a zmenu pr8v a pov1nnost1 stran, ktorO su uvodonó nlJ-!10 v tomto bodo prípad no dal§(ch bodoch, ktorych obsah s;:
týka práv a pov1nnost1 pnamo atobo nopnamo sporonych s doručovanfm Zanadonoa alebo ~ následkami nedoručonta Zanadonoa) Účastnlk JO povonny poskytnut
Podniku ako aJ •nYm osobám vykonávaJÚC•rn Ukony v rjmQ procosu doručovan1a zariadenia Učastnlkovi v~etku sUč1nnosr potrobnU na nadno doručcn1o Zanadon1a
{na,ma ale ,,.oton m.:odrmotno prov/iať riadno dodanó Zanadomo. podpi!c v prípado nadnoho doi'\JČCma Zanadoma preberacie dokumenty. nebude vypáJal m•mo
nočny<Jl hwll . t.c1 rc"'v·'' neho dó•odu z prcvédzl<y tolofonnu stan1cu, ktorej čisto JO uvodonó v článku 3 bodo 3 2 Dodatku. nebude sa vyhýbať pnchádiBJUCim
volaniam lld predmetnú lolorónn.u stanicu Lj bude vykorultvnť v!ctky úkony potrobnó na nadvlaLBmo spqon.a v prípado prlchédl.&JUccho hovoru na uvodcnu telefónnu
staniCu. 7cJhCipočl pr.tomnost Učastnrka alebo nim podra článk':' 3 bodu 3 3 Dodatku splnomocnonoj osoby v miOSto doručon1a, ak sa dohOdne termín dOruccn•,;
Zanadoma s Podn1kom alo bo inym subjektom, ktorý za Podnik Učastníl<ovi doručuro Zariadomo, prostrodnictvom lolofon1ckoho volan1a na telefónno čisto uvedeno v
článku 3 bodo 3 2 Dodatku alobo lnym spOsobom)
Al< sa nopodari clonJ6t' Zanadon1o Učastníl<oVI do dostabch pracovnych dni od uplynutta d~a. v ktorý bol uzavretý tento Dodatok. (lohota v dl.äo dosar pracovnych dn•
na doručcn10 Zanadonl8 Podntkom na m.csto doručonLa sa daiOJ OLRaČU)O bc! ako •Lehota na dodan.a~). zantkä povmno&( Podn•ku dorub( Lanadon.e na m.csto
dorutcnta podla prodchádzaruach ustanoveni tohto článku (Podnik JO viak ar nadaiOJ oprávnony (ntO viak povtnný) doruM Zanadomo na m1cslo doručcn.a sám a abo
prostrcdnictvum lnOJ osoby) a 7árovoň zan,kno platnosr tohto Dodatku v časti tYJtaJÚCOJ sa N\jmu Zanadonla (v pripado. Jo doba VJa7anosb bola dohodm..tcJ v tomto
Dodatku na O mostaoov mn1•no márnym uplynutfm Lohoty na dodantO coty Dodatok, ak )O doba voazanost v tomto Dodatku dohodnutá na doou diM•u ako ro O
mestaoov. zán1kom času Dodatku týkajúce) sa nájmu mo je dotknutá dal!la platnos! a uč1nnosr ustanoveni Dodall<u kloró pnamo nesuv1s•a s niiJmom, ako su napr
usl.1no,on.a uvodcno v článku 1 bodoch 1 l 1 4 a 1 5. v článku 2 bodoch 2 9, 2.11, 2.12, 2 13, 2 14 2 16, 2 17, 2.20, 2 21 a poslodnych lroch vatách bodu 2 10 a v
článku 5 oody 51 5.3, !oS. 5ti. !o l (o•rum P"'OJ voly). 58 pism b) a1 d) a body 59 a! 513 a ustanovenia Prílohy č l) V prípado, ak Podnik doruči Zanndomo
Účastníl<ov1 po uplynutí Leh oty na dodante a Účastní!< ho provozmo (a nadne podpläo proborac10 dokumenty), zamkne uč1nnosr predch:ldia)uoch ustanoveni tohto
bOdu a pl"lnosl a UČlnnosť DodatKu resp časU Dodatku tykarucoj sa nájmu Zaríadoma bude nedotknutá (romä<ovaoa podm1onka učínnosll prodchádla)ucteh
ustanoveni tohto bodu)
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Dodatok nadobudne platnosr v do~. v ktorom ho podpilu obo S~any Učínnosr nadobudne Dodatok t,cž v doň, v ktorý budo podpísaný obtdvom1 Stranami s vyn•mkou
tých ustanoveni, u ktorrch neskor!ia Ubnnosl' .oyplýva z ln'ich ustanoveni Dodatku alobo 20 samotneJ podstaty vccl
Učastnik. vyhtasu,u . .io non~ i1adno finanenô závä.zky vočt Podniku. ktoré v doh, ked bu(1Q podpisoval tento Dodatok. by boli po lohoto tct'l splalnofot, Ufas1n1k
wt..,o....,Jc iU . -u-.uva . ._L. ·l~tc1 Sd u.Ldtvära tento Dodatok. JO platné V pripado, ak ,o mcdl.l stranam1 tohto Dodatku uLavrotä akákolvok naJOmna .tmluva (napr•kLad vo
lormc dodatku k Zmluvo). v llnyslo ktoro] Podn~k Účastnlkovt v súv1slosb s poskytovan1m Slulby v OdbotnOJ jodnotkc prenaJíma. to tStô Zanadomo. ktoro JO prodmotom
náJmu podlo tohto Dodatku. alebo v zmysle klorcr Podntk prunajfma v súvtslostl s poskytovaním Slulby v Odbcmo) jodnotke Učastntkov1 .,cc 100 lal'lddcn•c alcoo
ZanaoonMJ rovnakóho druhu, ako J8 Zanaderue uvodo nó v tomto Dodatku , pričom m6 byr v zmyslo teJtO zmluvy ulivanó uvodono z.anadcnte v Odbornor )Odnotke na
uhvanMJ Služby prostrodnfctvom toho 1slOho PrtpoJonta ako Zanadon1e (l j toho Pripojenia, ktorého S N je uvodonó v záhlaví tohto Dodatku), v takýchto pripadoch sa
sbany Dodatku dohodli, žo o ka mihom, v ktorom nadobudne pfatnosr tento Dodatok, m rukne platnosr takerto náromnoj zmluvy a tato budo nahradená týmto Dodatkom
V prípad e, ak JO v zmyslo IOJIO n~JOmncr <rnluvy pronarímano Lanadonio odll!nó od Zanadoma podla tohto Dcdalku, mo jo >Anlkom nájOmneJ zmluvy dotknula
oov1nnosr Účaslnfka vrát1r Podmku prodmo tné zariadon1o po zániku p la tnosti prodmotnoj néromnoj zmluvy v slavo. v akom mu boh odovtdanó s pnhliadnulim na boinó
opolrcbonío un1 povinnosr uhradlr náh radu lkedy alobo akókolvok ssnkcle do hodnuté pro prfpado nespln~nia torta pov1nnos11 V prfpado, to néJomná 7mluva bola
sutastou zmluvnóho dokumont u, ktorý okrom náromnoho v<t a hu no$11 ttcllné vLt alty mod.d Podnikom a Učastnlkom SUVISIBCO s poskytovanim Sluhcb v Odbornor
Jednotko (napr z/avy z oen Služby alobo poskytovanie ln'ich zvýhodnen~. zanikne nie lon nájomná nnluva alo celý lonlo zmluvn)' dokumenl(napr dOdatok k Zmluvo),
ktore~ sUč;Jstou JO nAJomnä zmluva, pok~ar n•o jo vjskwno dohodnutô tnak
Strany sa oonodlt. l.o ak Jčasln .• ~ od podposom tohto Dodatku uzavrol k Zmluvo s Podn1kom 1ny dodatok t ykarúci sa to) IStO) OdbomoJ jodnoll<y, ako je uvcooná v tomto
Dodatku. a ktoroho obsahom bolo poskytnuloo zvýhodnen•• (napr zlavy z cony Služby) Učastnikov1 a súčasne jo obsahom tohto dodatku povmnosť Učastníka ulfvat
po donodnotu dobu Sluibu v dohodnutom ro7sahu a/slobo $trukture v Odborno) rodnotke (dalo) 3) ako "skoršl dodatok"), platnosť skor!·Cho dodatl<u bo7 dBi&IOh<
zan~kno. a to ku d~u nadobudnutta platnosti tohto Dodatku K uvcoonému d~u ÚčastníkOVI boz náhrady zaruká aJ právo na poskytnubo akych<ofvck .zvyhodncní. ktore
mal na základe skort.oho dodat ku
Zmluvné strany sa dohodlt. 1o Podnik jo oprávnený účtovnr Colkovo mesačno náromnó v 1mysto tohto Dodatku a Učastník JO pov1nny ho pla!tt a1 od o1<am1hu. kod 1) mu
t:MJk) ZanaoonLO doruämó a sUčasnc u) mOle v OdbotnoJ JOdnotko ui:ívar Službu Učastnlk borte na vodomtO. te fC oprávnený vyu.ltvar L.auadcnte na učcl stanowony v
tomto Dodatku ož od momentu uvodenóho v nrodchádmrúcor vate
Zmluvné strany sa dOilO<llt. io <Antkom platnosti Dodatku n1e re dot knutá sa motná platnosť Zmluvy, e to an1 v časO týkarucor sa Odborno) rodnotky ( týmto noo sú dot•nuto
·m~ ·~ ft.: 1 r. h·c~·.tl /11 . ·.; sUv s•iJOO so aJntkom Dodatku)
Zámkom platnosti Zmluvy v roLS<Jhu, v ktorom sa tato týka Odborne) JOdnolky (v prípado, !o JO v Odborner )Odnolko poskytovaná Slu1ba prostrodnicllrom Vlacct'(ch
PnpoJcnl v ro/sahu t)'kaJúcom sa PripoJenia, ktorého SN jo uvodoné v záhlavl tohto Dodatku). automaticky zaniká BJ platnosť tohto Ooddl~u. vrdkmc JOho u&lnnovwH
nliJmO Zanadoni
Strany sa dohod~. žo platnosr Dodatku skonči prod uplynutlm doby, na klon) bol uzavrotý v zmyslo článku 2 bodu 2 9 tohto Dodatku, okrom sp(>scbov pop1san)'ch v
článku 2 bodoch 2 9 a 2 1O Dodatku ltCž na zaklada dohody strán elobo v pn pado, ak jo doba viamnoslr dohodnutá v ustanoveniach článku 2 bodu 2 9 na O mes1acoY
na základo odstúpcma od neho nic<lorou ro stran z dOvodu Sldnovoného v v §§ 663 a.! 684 Občianskeho zákonnfku v platnom znen1 Trvan•c Dodatku skont< pred
uplynutím doby na ktonl bol umvroty v zmyslO článku 2 bodu 2.9 tohto Dodatku, loci na základo odstupcn1a v 1n)'ch prípadoch, v ktorých to vypryva L U>Wnovoni
Dodat.k.u a1obo platnjch prjvnych predpisov V prjp&de, žo Utastnlk poruli svose povrnnost1 takjm spósobom. J:c Podn•ku vob nemu v1.n•kne právo na }'aplaton•o
un.umcJ po"uty v .unyslo ttdAAu 2 DOdu 2 13 tohto Dodatku. zan•kno pfatnosr Dodatku (s vymmkou platnosu us1anovooi uvodonjch v tlänku 2 bodo 2 18 Dodatku a
daiAich ustanovonr. z charakteru ktorých f8 zrermó. lo Ich platnosr má protrvar ar po zán•ku platnosb Dodatku) okamihom uhradoma zmluvnor po~uty (v pnpado unrady
bankO-,;ým pn:vodom okam•hom pnpísan•a tc:101 sumy .unluvnoj pokuty na Podn1kom určonY Učet) Strany sa dohcxU1. Lo v pnpado. LO obsahom Pnk>hy t 1 JC
P\»t"'ytnuho ''avy a•ullo ·nChc N)·t,odr,cma Učastnlkovl. okamihom poN$onta pov1nnost1 út.astnlka takým spôsobom, !e Podniku voča. nemu vz.n1kno p~vo 11a
mpoatcnMJ ltnluvnor pokuty v rmyslo Dodatku (Ioto uslunovonMJ sa lýka ar pokuty podla článku 2 bodu 2.18 Dodatku), zantl<nú väolky práva Učaslnika na poskytovanoo
cycNo 1loav 8/atobo 1nych zvyhodncnt poktal mo )O v ustanovon1ach Pnlohy č 1 vyslovno uvedonó ntOčo lnó V pr1pado podla prodchádzajucer votyro via.k Podnik
oprávnen)' (nto viak pov1nny) poskytovar bolo llavy alobo tnO zv'ihodnenia d alej v plnom alebo číastočnom roaahu, a to &J napnok .uln1ku práva Učastn1ka na Ich
poskytovania
Strany sa dohodli, 1o Podnik jo oprávnený odstuplť od Doda tku v pripado, ie
Účastník no <a platil aplatno Celkovo mesačnó náromno v co lom dohodnutom roaahu alebo dohodnutym spOsobom am do troch mestacov odo dňa spia/nosil, hoo bol na
to Podnikom upozomony,
Účastnik poru!1l n1oktoru 10 WOJICh pov1nnost1 uvedenych v čl 2 2, 2 3. 2 4, 2 5.2.7, 2 12 pf smenách a). b) ad) alebo v čl 2 16.
účo.,l~•k
<voru w•r·no•;t pod fa bodu 5 12 lohto článku strp1or v)'monu Zariadoma elobo jeho časti alebo porul1l svotu pov,nno" podfa bOOu 5 .12 tonto
Čidlutu po:,Kytnut Podn• ...u \I'::.Otku polrcbnU sUčmnosr na vykonan10 vy-mony,
Učastnik poruiol IVOJU povlnnosf poskytn (rr sučínnosr pro znadonMJ PnfJOIOnia Odbo moj jednotky k S leb v zmyslo '?odu 2. 17 Dodatku
Tonto OoU..oto< JO nooddo~tolnou súčasfou Zmluvy Dodatok sa vyhotovuJO vo dvoch rovnopiSOch, po )Odnom pro Učastnika a Pod mk
Účastník vyhlaSUJO, žo pred uzavretim tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právam1. ktoro z noho vyplývarú pro Učaslníka. ako ar se všctkym1 podmoon1U1m1
a/a lebo povnnosram1, ktoré sa podla noho zav1azal splniť, a sučasno, te bol v plnom tOLsahu upozomen)' na pnslu!nO dOsledky. ak bolo podmoonky a/alobo
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pcwmnoslt nesplni alebo porv!l
Strany 18 dohodri a su s• vodomo lcllo lo u<lanovonta lohto Dodatku no.taviWJ)il Podnok k tomu. aby po colu dobu jeho platnosti 78bozpočt. mol nosi' uJival Sluibu na
tJI<Iado Zmluvy p<o•llcdnoctvom toho Z..roadoNa. ktoró tvori prodmol n.1rmu v okamohu vzru•u platnos~ tohto Dodatku V prípado, lo by 1 dOvodu akYchkolvek '""e"
S o!u 1 uU
. ar.~roJ:.u ... ~L 'l .Jicbo .tanadcni potrobn)'ch na poskytovan1o Slulby prosta!o byt mo1nô uživar Stu1.bu. vLmkno stav nC!)pOSObu<>btl Lanadc01a na
dohodnu1C ulivanoo ro.p ,.. Z..nadonoe slano noupotrobrtolnym v zmysle § 679 ods 1 Občoanskeho zJikonnlka v platrvom UlOni Ion v v1ody •• Podn•• noponukno
Úča!ll:tn•kOV1 molrosf vy-meny Zanadcrua za 1né zanadon'o umoll\uJUco poktačovat' v ulivanl Služby v rozsahu porovnatornom roJSdt'u Sit.úby uJ•vai"K!J
pJOStrodmCIVOm p()vodnóho Zanadoma prod zmenou S•ete alebo IneJ tnfra!lfuktury alebo zanadonl potrebnych na poskytovanoc Slumy
Strany 18 dohodli na tom, ta v pri pado, ak Podntk vyzve Účastnlka na vymonu Zariadonta za tnó zanadonNl spôsobilé vykonávar rovna ku resp obdobnll funkc.u, 1 toho
dévodu, 1e Vlh/adom na plánované alebo vykonané lochnick6 alebo Iné unony zanadonl, oného vybaventa alebo lochntckych (príp tnych) charaktonslik Sooto
potrcbnych na poskytovan.o Slulby by uiJvanoo Slutby alebo ICh tilst• proslfodniCivOm Zanadon~a tvonaoeho p()vodný prodmol ná1mu v dohodnuteJ kvahlo bOlo
tochnlcky alebo z Iných d6vodov nemožné, su úeastnik a Podn•k pov1nnl uskutotn1r výmenu Zanadenta za iné zanadonlo dodané Podnokom, kloró JO sp()sob•lll
umolfoovat ul•vonoo Slutby v oorovnalofnem rozsahu eko p()vodné ZanadoniO Výmonu vykoná Podnik a úeastnik JO povmny tuto vymonu strpoor a poskyl"ut
POOntku v!ot•u potrebnu subnncsť Náklady na vymonu zmlia Podnik, pnčom vlak tento nN! JO pov~nnj ÚáJstnikovt uhradil n6klady SpoJOnó 1 poskytovanom
subn"!'S~ potrebnO) na vykonanie výmeny (napr zabozpečonlo vswpu do Odborno[ jodnolky, prilomnosU Učaslnlka poeas výmeny a pod) alobo náhradu Inej urmy,
ktor~ Uea<lo>kovi V7nokno v dOsledku výmeny (napr z dOvodu nomotnosll ulfvat Slu!by poea s výmony) Vymonou Zariadenia podla !ohlo bodu ncuanokaJu povonnosiJ
úeastn•ka podla článku 2 a ostJinych oJSiunovcni Dodatku
Strany sa dohodli, žo v prlpado ak Podnik po.taStavl poskytovanoo Služby podla Zmluvy a tohto Dodalku, pripadne ak Podn1k odslupl od Zmluvy a tohto Dodatku 1
dévOOov na strano úeastnlka a naslodno Podnok na žtadosr Účaslnika zruAI účinky odstúponoa od Zmluvy a lohlo Dodatku pripadne rllfno mova poskytoval
po1astavonu Slu1bu, plaua ustanovon1a Zmluvy a lohlo Dodal ku v plnom rozsahu lak. ako koby k pozastaveniu posl<ytovanoa Slulby pnpadno k odstuponou od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo do!lo
Zlatli Moravce,

ZlatO Moravca, df\8 •u -H • "
Učastn•k

dňa

04 04 2012

Za Orange Slovensko. a s

Mesto 71alô Moravce
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Clslo účastnfka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)

PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB
NA POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET NA DOMA DSL
predmetom ktorej je poskytovanie Pripojenia

ozn ačeného

SN : 0373940355

Súhlasy
Obchodné meno.

Orange Slovensko, a.s.

Sldlo

Prievozská 6/A. 821 09 Bratislava

ICO.

35 69 72 70

IC DPH:

SK 2020310578

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka 1142/B
(ďalej ako .spoločnosť Orange" alebo .spol očnosť Orange Slovensko")

a
Pnezvisko a meno l Obchodné meno:
Adresa (ulica.
stat):

čisto,

mesto,

psč,

Mesto Zlaté Moravce
1.Mája 2, Zlaté Moravce, 95301, SR

Rodné číslo / IČO ·

00308676

Statutarny zá~tupca :

Peter Lednár Oipl.lng.CSc.

Splnomocnená osoba l
zákonný zástupca:
(ďalej len "Účastník")

1) Táto Pnloha k Zmluve o poskytovani verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL (ďalej tiež .Príloha"; Zmluva
o poskytovani verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL, ktorej súčasťou Je táto Príloha, ďalej tiež ako .,Zmluva") sa
1 vzťahuje k Zmluve, ktorej predmetom Je poskytovanie Pripojenia (a jeho prostredníctvom služieb), ktorého SN je uvedené v nadptse tejto
prílohy. Pok1aľ je predmetom Zmluvy poskytovanie služieb prostredníctvom viacerých Pripojeni, súhlasy udelené v tejto Prílohe sa
vzťahujú na všetky Pripojenia, ktoré sú predmetom Zmluvy (a to aj vtedy, ak v~etky SN týchto Pnpojenl nie sú uvedené v nadp1se tejto
prilohy). Účastník a spoločnosť Orange sa dohodil, že pojmy použlvané v tejto Prílohe maJÚ rovnaký význam, aký majú t1eto pojmy
v zmysle tela Zmluvy, pokiaľ nie je v niektorej časti tejto Prflohy výslovne stanovené inak alebo iný význam týchto pojmov nevyplýva
pnamo z ustanoveni tejto Prllohy.
2) Dobrovoľným poskytnutrm nasledovných osobných údajov Účastníka (ak ide o fyzickú osobu):
Rok narodenia: N

Pohlavie:

Účastník súhlasi s tým, aby spoločnosť Orange spracúvala tu uvedené osobné údaje s pnradenim k jeho ďalš im osobným údaJom, ktorýmt sú
SN, adresa elektronickej pošty, titul, meno, priezvisko a adresa Účastnlka na marketingové účely, predovšetkým na vypracovanie a
oznamovanie sf"gmentovaných ponúk produktov a služieb spoločnosti Orange, alebo produktov a služieb pripravených v spolupráci so
zmluvnymt partnermr spoločnosti Orange.

3) lJaleJ Účastník označenlm položky . Súhlas udeľujem" súhlasi s poskytnutim jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul.
adresa, SN a adresa elektrontckeJ pošty, ako aj údajov uvedených v predchádzajúcom bode, ak ich účastnlk poskytol, tretím stranám pre
účely zasielania komerčných ponúk produktov a služieb tretieh strán Účastnlkovt.
Súhlas

udeľujem

X Súhlas odmietam

4) Súhlasy uvedené vyššie sa udeľujú na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastnlka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po
ukončeni posledného zmluvného vzťah u . Účastnlk môže vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvo l ať. Poučenie Účastníka o spracúvan!
osobných údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach
Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk
~

spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
dátum, pečoalka, podpos

Príloha

G1

č.

1 Dodatku k Zmluve

Bonusy ponuky "Nový zákazník- 24 mesačná viazanost'" zo
26.01 .2012

dňa

Č1.1
1

Uvodnó uatanovon••

tt 2 .

Zvýhodnente '"Ztava z poplatku u z.riadonio pnpojonl;ľ•
Strany sa dohodli. žo v prípodo, ok v okam1hu uL.avroha tohto Dodatku nebolo v Odbomoj Jednotko U1adonó PriP<ljomo, ktoróho sa tento Dodatok týka, 71skava ú~astnlk

ť:I.J
t

Zvý hodnonlo "Zfava z mooačn6ho poplatku za dopl nkovú a tutbu Noobmec:lzen6 dáta"
Strany sa dohodli, že v Odbornej íodnotke bude Účostnlkovl akllvovaná doplnková sluJba Noobmodzon6 dáta a súčasno lo Účastnlk <l•kava v súviSlosti s Odbornou
Jednotkou (v prlpado, >o 10 v Odbomo1 jednotke l riadených viac Pripojeni, v suvlslosti s Prlpojonlm, ktor6ho S N jo uvodon6 v záhlavl tola Dodatku) na dobu rovnajucu sa
dobe Vl3zanostl dohodnuto) v toto tohto Dodatku 100% ztavu z vý~ky mesačného poplatku za doplnkovú slulbu Noobmodzonó data
Po"' ·• JO OJ- .o.nony (n•o <>ll k povmny) pokračovať v poskytovan' zvýhodnenia podla tohto článku aJ po skonronl doby v10zanosti. Účastník vkak nema na prcdllomo
ooby poskyto>an.a zvyhodnoma právny náro!L
Nárok Účo<1oika na zvýhodnenou podra tohto článku z.anokne v prlpade, že ÚčastníkoV> budo počas doby v1azanos1J v OdborneJ jednotko pmru$cnc alebo obmod1cno
poskytovan•o stu~y lntomet na doma DSL. av!ak Podn1k jO oprévnoný (n10 v!ak pov111ny) poskytovar Úúslnikovi predmotn6 lVýhodncn•o v Odborno) jodno<<o ar v
pripado, žo nárok Učastnlka na }Oho poskytovan"' zamkne v zmyslo lOflO vety
Po uplynuli doby v13ZanosiJ, ako ro tlto dohodnull! v tolo OodaU<u, bude Účostnlk povonny plabf za ulívanoo doplnkoveJ slulby Noobmoc:l1ené dilla ~tandardny
cenmkový mcsačny poplatok. pokoat sa""~ nowtahujO 1ná zfava ZJChO vytky

Obsahom teJtO prílohy )O osobltnó zvýhodncmo, ktoré v rémcl ponllkOVOJ akcoe "Nový zákaznlk - 24 mesačná vli17&nosr poskytuje Podn•k ÚčastnikOV!. ako a1
podm•cn<y poskytovania IOJlO osob•tn<lj výhody Základnou podm10nkou poskytovan"' zvyhodnonl3 JO platnosr Dodatku a boi skllločnosf, lo názov te;to pr.lony (oruh)',
pripadne kaidy daltl nadok na<!posll) ako a) nazov poniJKOirOJ akCIO, ako J8 tento uvodony v P"'OJ veto tohto článku. JO modny s n;uvom ponukov"' akc1o a Pniohy ~ 1
uvcdonym v tolo Dodatku Log<Siativne skratky dohoc!nut6 v tolo Dodatku plat"' aJ pre ustanovonoa teJtO prilohy
Poc1'1' ·m.·. p •tnosti IOJtO prilohy JC si(utočnosr. Jo Utastnfk o Podn•k nadne uuvroh Zmluvu a Dodatok

právo
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na tOO%

ztavu z vytky poplatku

za znadonío PnpojOma v OdborneJ Jednotke

Ct.4

Zvýhodnenie "7rava z moaačn6ho poplatku za účaatnlcky program BaUk DSL"
Strany sa aohodh, žo po dobu rovna1ucu sa dobo vlazanosU dohodnuteJ v tolo tohto Dodatku má Účastn1k v suv•slosh s Odbornou Judnotkou (v pnpaao že JO v OdborneJ
Jednotko madonych viac Pripojeni, v súv,slosll s Prlporonlm, ktonlho S N JO uvedené v záhlavl tola Dodatku) právo na zravu l vy~ky mcsačnóho poplatku '" ui1van1o
učastn.ck..t'O rrowamu Bah k DSL vo vyäko ro1d101u modli vý!kou mcsačnóho poplatku podra Connlka služby tntornot no doma DSL a sumou l 1 ,99 EUR (Účast mk
teda bude pov•nny P'"''' mus.otny pcpl"to> vo vý~ko 11,99 EUR, pnrom mosačny poplatok v tejtO vý~ko je pov1nny ptat1ť aj v prípado akejkof\ock <mony vý~ky
mcsačnóho poplatku v Ccnn1ku slulby lnlomot na doma l)SL)
Po uplynuli doby vlazanosiJ, ako ro tato dohodnuta v telo Dodatku. budo Účostmk pov1nn)' plabt za ullvamo účastnickcho programu Ballk DSL štandardny conn1kovy
mosačny poplatok. pok1al sa na~ novzťahuJO 1ná zlava z Jeho vytky
.
Podn1k J8 oprilvnony (nie v!ak povinny) pokračovar v poskytovani <výhodnonl8 padla tohto článku aJ po skonronl doby v1aJanost1 Učastmk v!ak nema na prodl>on•o
dolly poskytovanlil zvyhodncnlil právny nárolc
Narok Účast01ka na zvyhodnon•o podta tohto článku zan•kno v pnpado, že Účastnrk.ovi bude počas doby viazanosti v OdborneJ )Odnotko proruScno d.lcbO obmod/onô
poskytovan•o slulby lntomot na doma DSL ov~ak Podnik JO oprávnony (n10 v!ak polllllny) poskytovať Účastníkovi prcdmotn6 zv)'hodnon•o v Odbornej JednotKe BJ v
pripado_ 1c naroll Uč..i.:.tmka nd JUho posk) tovan10 l..amltno v zmys)o teJtO vety

ti.S.
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Spoločné ustnnovoma
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Strany sa dohOdli Jo v prfpado dočasného proruäonla posk)1ovama slubob v zmyslo VAoobocných podmienok poskytovania vorOJOCJ olu11.lru111ckcl s•uJby lntorm.:l r~tt
doma DSL spoločnosh Orango Slovensko, a s alebo lnych ustanoveni Zmluvy sa počas doby dotasnóho prcru~n1a poskytovan1a slullob neproru~UJO am nosp~1va
plynllho doby, po ktorú sa má poskytovar ktorókoiVok zvýhodnonio uvodonó v Dodatku V pnpado, ak jo doba poskytovania zvýhodnen"' stanovená na dobu rovna1ucu
sa dobo viazanosti Dodatku a v dôsledku dočasnóho prorutonia poskytovania stutiob sa doba v1azanosti Dodatku prodlh doba poskytovania rvynodnoma so1
noprcdlžuJC a LOSláva v dli~o rovnaJÚ<;cJ oa pOvodno dohodnuto) dobo VIOLanoSII boz JOJ prodllon1a v dOsledku proru~onia poskytovania sluileb
Strany sa dohodli. žo v prípado prevodu Odbomoj jednotky (alebo Pnpojenla) na .,,; osobu (za prevod sa považuje •1 prípad, kod L.an1kno Zmluva a budo nahrndonil
ínym1 1mtuvnym• dokumentmi mod7J Podn1~om a novym učastnlkom služby lntornot na doma DSL, pnrom prava a z.ávA1ky Učastnlka V7tahuJúce sa n• OdL>ornu
jednotKu ptuv(WfiD nový Uč.astnik) pr'dVO Utastníka na JOOnotlivô 2výhodnon1a podra IOJIO pri5ohy noprochadza na nového učastnlk.a a prevodom Lan1ila Podrttll. v~k
m6žc jodnostranno rozhodnUf O tom. že prévo k n10ktorému ZO zvyhodnonl podta IOJIO prílohy novómU UČOStnlkOVI poskytne pnčom V takomto prípado sa
ooskyt· 1va·- r Nr dmotnôho l:vj'hodnooia spravuJO ptislulnýml ustanovon1amr tejto pri5ohy. ak sa Podnrk a nový Učastnik nodohodnU mak V pri pado io sa v 1u.ljado s
prcochall.LaJÚCOU -.o\ou p•uv\.'d;c · ·•~..;o~.torC w 1hodnon.a na nov óha Učaslnrka, provcd•o sa Ion toho ncvyčorpané ča~!
Strany sa dohodli lo v pnpade. že z ak)'chkorvc~ d6vodov d6jc:lo k rmenc zúčtovaCIOho obdobóa pndotoného Učastnfl<ov1 (napr 1mona prvého a pos•odnóho dl'la
zúčtovaCJCI'o obdob1a) alobo k zmeno osoby oprávnono1 na užívan10 n1oktoróho zo zvýhodnení uvedenych v IOJIO prlloho, JO Podn•k oprávnony s>rátrt dobu
pos<ytovama zvýhodnenia alobo zmeniť dllku mych !ohOl IUV1S13Cich s poskytnutim zvýhodnon•a v prcspoch alebo v ncprospoch Učostnlka resp osoby na ktoru
prcJdO právo na uiívamo zvyhodnonta av!ak ma..nálno v ro.t.Sahu 31 dni u každého~ zvyhodnon1
Strany sa dohodli, !o v pri pado. ak v Odbornej Jednotko bude na wklado hadost' Učastn•ka doruronoJ Podniku počas platnosb tohto Dodatku akt•vovany nam.osto
učastnlckoho programu s ktorým JO spojeni! právo na n10ktoré <o <vyhodnonr podla tojto prílohy (daleJ boL "Prvé zvyhodnon,o·). n10ktory l učastníckych p<ogramov. s
ktorym jo spoJOnO Iné JVýhodnomo podta tc;to prílohy (daleJ tlo! •too zvyhodnon10•) a ak k IOJIO aktivácii dOjde počas doby poskytovan'" lnóho 7Yyhodnoma f'odmk ;o
oprávncny (n1c v!ak pov.nny) a<t1vovar Učastnlkovl po zru~onl Prvóho zvýhodnenia v Odbomoj jednotko lnó zvyhodnon10 a poskytovať mu ho po zvyšujucu čast doby
posk.ytov._. t l• ~hu J'\IJI'odr•onta
Strany sa tymto dohodli, lU aj po ukončeni platnosti Dodatku naďaleJ trvatú tlo ustanovenia. z ktorých znonl8, zmyslu alebo povahy jo trojmO te 11010 ustnnovon~a sa
vzfahuJú n• obdobie po ukončeni platnosti Dodatku.
Strany sd oonodll, žo Podnik jo opr.lvnony noposkytovar ktonlkolvek zo zvýhodnen! uvodonych v Dodatku po dobu modLI dflom u1.avreb& Dodatku a koncurn
.Wčtovaooho obdobia, počas ktorého bol uzavretý Dodatok (resp okamihom akllväoe služby lntomot na doma DSL, pok1ar v okam1hu uzavreb& Dodatku c~to nebolo
madoné PnpojOnKl, ktonlho SN JO uvedenO v úhlavl Dodatku), aj v prípade, te by podlo prlstu&ných ustanovení Dodatku vzniklo prévo Uústn1ka na poskytovan•o
zvyhodncma počas IC)IO doby Účahlni> nema právo na akukolvok náhradu za ncposkytovan10 Lvýhodncnl8 podra prodcMc:li.8JUCOJ vety Doba poskytovaN&
lVýhodncrua sa v prípado, žo Pod mk vyu.b1o SVOJO prévo podla tohto bodiJ neposkytovať zvýhodnon10. neprcdllutc o dobu počas ktoreJ nebOlO zvynodnon"'
poskytovane
Sttany Sd dotlodh, LO v ptfpado, all. JO v lCJ tSICJ OdbcrnCJ Jednotko z.nadon)ich "'acoro pnpoJOnt slulby Internet na doma DSL, ustanovcnta lO;to pnlohy. ktoro sa vrtahuJu
k OdbomoJ jodnotko sa v-LI'ahuJú Ion k jodnómu pnpojemu z pnpoJonr v1adoných v lOJ ISIOJ OdbomOJ jodnotko, a to k tomu pnpoJOnou, ktorom u bolo f'odn•kom pr•dclonó
čtsclnó oJnnčcrúc uvodonó v .táhtavr tola Dodatku v kolônko a náJvom *SN'" Ustanovonaa prodchadl&JUccJ vety plaha poktaf l rnäho ustanovoniB IOJIO pttklhy
nuvypt 1vu. 10 pro duUun.ti lcon~r(:ft'l '/ pripad c;a Úf.aslnlk a Podntk dohodli rnak

