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Poznámka N_ biz_ akcia_ 0109 
Kód predajného miesta ID180GPB01 

Meno a priezvisko predajcu Nevln Marián1 

Näzov preôajného miesta NBM s.r.o 

Počet SIM kariet na zmluvu 4 

Telefón 0905 453 453 

Zmluva o pripojení 
uzavretá podra §43, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s ., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK2020310578 
zapfsaná v Obchodnom regfstri Okresného súdu Bratfslava l, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B 

a účastníkom Právnic ká osoba 

Obchodné meno (alebo priezvisko a meno) Mesto Zlaté M o ravce 

Mesto, obec Zlaté Moravce Ulica 1 . Mája 

PSC 95301 Pošta Zlaté Moravce 1 Státna prfslušnosf Telefón (aj s predvolbou) 

Fax (aj s preôvolbou) 

OP Platnydo 

E·mall _ 

ICO!Rodné člslo 00308676 

"IC DPH vyplni účastnlk, ak mu IC DPH bolo pridelené. OIC vyplni účastnlk, ak mu nebolo pridelené IC DPH a za rova~ mu bolo pridelené OIC 

Adresa zasielania pfsomnostf, vyúčtovanf a upomienok (len ak je Iná ako adresa sfdla l bydliska účastnfka) 

Mesto, obec Ulica 

IC DPH/OIC' 

Clslo 2 

Cfslo 

PSC Pošta Máte uzatvorenú Inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a s 7 áno 

Statutárny zástupca 
Priezvisko l meno Led nár Peter Ing. 

OP/Pas Platný do 02.11.2014 

Splnomocnená osoba l zákonný zástupca 
Priezvisko/meno 

OP/Pas 

Cudzinec 

Pas 

Stát 

Platný do 

Platný do 

C preuk • povolenie na pobyt pre cudzinca 

Kontaktná osoba pre komunikáciu s úsekom služieb zákaznfkom 

Priezvisko/meno/telefón Lednár Peter Ing. 

Prílohy -----

Rodné čfslo 

Rodné čfslo 

Platný do 

Spôsob platby 
Prfkaz na úhradu 

Dokumenty k nahliadnutiu 
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A5896882 

Kód predajného miesta ID180GPB01 Poznémka N_biz_akcia_01 09 

Zmluva o pripojení 
Informácie o poskytovaných službách 

Predmet zmluvy 
Telefónne čislo 0917983641 Cislo SIM karty 8942101 110059752907 

Účastnicky program Volania do všetkých sietr 1 OO+ 

Služby CUP, Internet v mobile TV, Roaming- bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu, 

Pridelená SIM karta 

Priezvisko l meno /Iné Mesto Zlaté Moravce 

Žiadam o nezverejnenle telefónneho čisla v zozname účastnikov. nie 

Typ telefónu 

Nokia C1-01 

Strana 
2/3 

NeoddoLtelnou sOtasrou zmluvy o pripoj8nl sú V~.eobecn6 podmoenky 
posky1ovanla verejných elektronických komunlkaCných slubeb preslrednlctvom 
verejnej toleiOnnaj slote spoločnosti Orange Slovensko, a s ., Connlk alutieb a 
lnlomulcle o poskytovan)'ch sl..tbách ZmhNa jo vyh04ovaná dvojmo, jedno 
vyhotovenia pre Učastnlka a jedno vyhotovanie pre spoločnosr Orange 
Skwensko, a s 

Súhlaslm s lým aby spoločnost Orange Slovensko. a s spracúvala mo,e prevadzkov6 Udaje na 
matl<allngov6 účely, na)mli pre účely vYvola I'IOV)'ch služieb vnltane sJ..toeb s podanou hodno40U a 
Ich uvedenia na trh Za prevadzkov6 údaJ" sa považujú údaje vzfahuJ•joa sa na účastnlka na učely 
prenosu v soeh, alebo na účely faklur.lcle 

Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podra Zmluvy v počte 4 ks LJ Tento suhlu odmietam 

Strany sa dohodli, te okamihom nadobudnutia platnosti teJtO Zmluvy sa meni znenie Zmluvy ako ce.lku (pričom strany sú sl vedomé, te v zmysle ustanoveni Zmluvy v~etky 
zmluvy o pripojeni, ktorých súčasfou sú VP. predstavujú časti tej Istej zmluvy o priPOJeni medzi Učastnlkom a Podnikom, t.j. tvoria časf ;~ruvy), a to tak, že v~etky 
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzéjomných zmluvných vzfahov exJstujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzl nimi v budúcnosti (It) zn. všetky zmluvné vzfahy 
vzniknuté na zéklade Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k nfm) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosr. výklad a zánik takejto Zmluvy 
(zmluv o pripojeni)), sa rozhodnu v rozhodcovs~;om konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu :stélych rozhodcovských súdov 
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky Týmto nie je dotknuté právo talobcu obrátlf sa s návrhom na začatie konania na prfslu~ný všeobecný súd 
Slovenskej republiky podla zákona e 99/1963 Zb Občiansky súdny poriadok v zneni nesko~fch predpisov Strany sa dohodli, že ukonf:enie platnosti Zmluvy alebo 
dodatku k nej sa ne!Yka ustanoveni tohto bodu. ktoré budú trvar aj po ukončeni platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej 

03.10.2011 ~~~ 
Účastnlk. détum, pečiatka a podpis 

Člsloúčastnfka : 0004538294 2 l J 
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A5896882 

Kód predajného miesta ID180GPB01 Poznámka N_biz_akcia_0109 

Zmluva o pripojení 
Informácie o poskytovaných službách 

Predmet zmluvy 

Telefónne člslo 0917983639 C:islo SIM karty 8942101 110059752915 

Účastn lcky program Volania do všetkých sietf 1 OO+ 

Služby CUP, Internet v mobile TV, Roaming - bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu, 

Pridelená SIM karta 

Priezvisko 1 meno /Iné Mesto Zlaté Moravce 

Žiadam o nezverejnenle telefónneho čls;la v zozname účastnikov. nie 

Predmet zmluvy 

Typ telefónu 
Nokia C1-01 

Telefónne člslo 0917983640 C:lslo SIM karty 8942101 110059752931 

Účastnicky program Volania do všetkých sietr 1 OO+ 
Služby CUP, Internet v mobile TV, Rl)aming - bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu, 

Pridelená SIM karta 

Priezvisko l meno /Iné Mesto Zlaté Moravce 

Žiadam o nezverej nenle telefónneho člsla v zozname účastníkov. nie 

Predmet zmluvy 

Typ telefónu 
Nokia C1-01 

Telefónne číslo 0917983642 C:lslo SIM karty 8942101 110059752998 

Účastnicky program Volania do všetkých sietr 1 OO+ 

Služby CUP, Internet v mobile TV, Roaming - bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu, 

Pridelená SIM karta 

Priezvisko 1 meno /Iné Mesto Zlaté Moravce 

Žiadam o nezverejnenle telefónneho člsla v zozname účastnikov. nie 

Typ telefónu 
Nokia C1-01 

Strana 
3/3 

Onlnge Slovensko, a. s 
Prievoz.slul 6/A. 821 09 Bratislava 

~/--
~-c'-".-Jf'-<!'.--> 

Tel 090S 905 90S, F,x 02/S85l S851 
ICO 35 69 n 70, IC DPH: SK2020310S78 
zaplsané v Obchodnom regtstrl Okresného súdu Bratislava l 
v oddleh· Sa, vo vtožke 1142/B 

03.10.2011 
Spoločnosr Orange Slovensko, a s, dátum, pečiatka a 

03.10.201 1 
pís úeaslnfk, dátum a podp1s 

Cfsfo útaslnlka 0004 538294 3 l 3 
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Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5896882 

SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917983639; ldent. kód dodatku: 5421258 
ID predajcu ID180GPB01 

Orange Slovensko, a. s. so sfdlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310578 ICDPH SK202031578, 
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v odd1ell: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len .Podnik") a 

Účastnlk Účastnfk • Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov: Mesto Zlaté Moravce 

Trvalý pobyt/Sidlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné člslo, PSČ, pošta): 
Zlaté Moravce, 1. Mája 2, 95301 , Zlaté Moravce 1 

Č fs lo OP l Pas: Platnosť OP l Pas: Rodné čfslo/IČO: 00308676 

IČ DPH/DIČ: Státne občianstvo: SR 

Zastúpený: Člslo OP/cest. pasu, preuk. 
povol. na pobyt: 

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

Rodné člslo: 

Led nár Peter Ing. 

(dalej len "Účastní!<") 

(pod skratkou ·p na pobyť' sa rozumie Povolenie na pobyt cudzinca) 

na zaklade vzapnnej dohody uzatváraJÚ lanlo dodalolt k aL zmluve o pnpojenl (dalej len "Dodatok", cit zmkwa o pripojeni, ku klorej aa Oodalolt uzatvira, sa daleJ O%načuJ& ak 
"Zmluva• ). ktorým uptaii\IJÚ podmienky kupy koncového telekomunokatného umadenia a toe1 vyu!Jvanlll elektronocl<j<:h komuníkačnY<:It sh.<tieb ("Služby'"). pripadne Iné osobitné 
podmoenky využlvania Slubeb, ak sú v Dodatku resp dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje. výslovne dohodnuté (Podnik a Účastní!< sa spoloCne dalej označujú ako •strany'") 

Ci. 1. Predmetom tohto Dodatku je 
1 1 dohoda strjn na akUvacJi účastnlckeho programu resp zmene účastnlckeho programu na učastnlcky program (poklar je v kolónke niHie v tomto bode uvedené 

·~+-++" zostáva účastnlcky program nezmenený, uvedenie predmetného symbolu v kiO(ejkolvek kolónke v Dodatku znamené, to stav ureovaný danou kolónkou 
zostáva nezmononý oproti stavu prod podpisom Dodatku, pokoal priamo v texte vzfahu)úoom sa k danej kolónke nie je uvadoné Inak) 

olanlo do vietkých aletl 1 Ol>+ J 
1) 

na SIM karte Podniku reg01trovanej na Učastníl<a , ktO(ej laleiOnne člalo je uvedené v hlaYlČI<e tohto Ooda~u. resp na tCJ SIM karte Podniku, ktonl počas platnosti tohto 
Dodatku nahradi (najmi z -., straty. knldete, výmeny a pod ) SIM kartu Podniku regiStrovanú na Učastnika, ktoreJ telefónne člalo je uvedené v hlavičke tohto 
Dodatku ( dalej len "SIM kat1a"). 

1 2 dohoda strjn o prada,• koncového tolekomun•katného z.anadenia (dalej len "Mr) (zmluvné strany sa dohodli, fe pokllll je v kolónke "Výrobné eisto Mr uvedené 
"+++++". tento údaj sa nebude uvádzar afe pnedmet kupy toda MT je ,.sne a t<>dnoznačna urteny SVOjom typom) 

~ypMT okta C1-G1 

ýrobné člslo MT(IMEI) 586250410198Sol l 
3) 

častníl<ovf z ma)8tku PodnOku so zravou z jeho spotrebltarskeJ ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zfavy 2 jeho spotrebftelskej ceny) s DPH (dalej Uež "kúpna cena") 

,OO EUR J •> 
Učastníl< Sl )e vedom)', 1e betna maloobchodné cena MT beZ zravy z jeho spolrObotelsk&J ceny s DPH, za i<tO(ú Podnok MT zo svojho majetku prodáva. je 

t,ODEUR - ~ s) 
Učastníl< vyhlasuje, ie sl je vadomý, 1e MT je mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyU18 v IO(OtO bode len z toho dOvodu, fe sa zaY\aZBI utrvar služby poskytované 
mu prostrodnlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutll v bode 2.3tohto Dodatku 

1 3 dohoda s\rjn o tom, to v rémcl osobitnej ponukovej akcie Podmku 

s) 
' kvizičn' ponuka -~ 

poskytne (nssp neposkytne V1d nižtie) Podlllk účastnlkovf aj cta!Aie Yýt1ody a v pnpade, te Podnik beto dal!ie vyho<iyueiišinrkovf poskytne, tiež dohoda o pnlvach 
povlnnostJach strjn 5potených s poskytnut Im týchto výhod Podrobnej!ia úprava práv a poviMOstl strén spoJených s poskytnutlm dali Ich výhod sU uvedené v dokumento 

7) 

onuay ponuky "Akvlxlčni ponuka" zo dňa 03.10.2011 DS.SME _ _ _ ] 

ktO(ý ako Prfloha č 1 tohto Dodatku tvor! jeho neoddohlalnu aúčasr v pripade, fe je v predchédzajúooj vete uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa 
dohodli, fe Podnik neposkytne Účastníl<ovf v nlmcJ tejto osobitnej ponukovej akcie il8dne dal!ie Yýt1ody a zárovell, 1e súčasťou Dodatku nie je Pr!loha č. l s obsahom 
podla tohto bodu Strany sa dohodli, fe súčasťou Prllohy e 1 m6te byt' aj úprava Iných priv a povinnosti strjn vrátane pnlv a povinností upravených v tele Dodatku 

1 4 dohoda strjn o 
a) ekttváal služby 

ntemet v mobile 1V ľ) 
b) o deaktivédl služby 

v) 

c) 
r· 

o volba Vybraného eiala 
l 

0004538294 

Dodatok k zmluve o pripojeni- čfslo zmluvy: A5896882 Cislo účastnfka (vyplr'\a Orange Slovensko, a.s.) 
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............. _ J to) 

d) o poskylnu11 benefrtu (pokla/ je nasleoojUC;a kolónka vyplnernl symbolom •• ....., •• Učastnlk nozJska tJadne zo zvýhoclnenl uvedených v Priloho> DodaU.u. ktO<é su 
pod<monené uvedenlm klúOových slov resp slovnych spojeni slanovenych v prlslu!ných ustanovenoech Pnlohy Dodatku, pntom právo na ostatné rvýhodnenia takouto 
podmienkou nepodmlonen6 noe je tYmi<> doU<nu16) 

r- · - - 1 ") 
1 5 dohoda stnln, te Očastnll< )e povinný uhradl( Podniku poplatok za akwéclu SIM karty resp admln~slt1ltlvny poplatok za vykonanoe nevyhnu1nY<;t1 zmoen v systémoch 

Podnoku súvoSJaelcn 1 kúpou koncového telekomun•kačného zanadenla uvedeného v bode 1 2 toh4o člénku za cenu so zlavou (da let len 'Poplatok') vo vy§ke s DPH 

,OO EUR--

e 1. 2. Pnlva a povlnnolll Podniku a Útaotnlka 
2 .1 Účastnlk je povinný zaplaUC Podniku kúpnu cenu MT vo vy~ke uvedenej v Cl 1 bode 1.2 ako aj PoplaiOk vo vý!ke uvedenej v Ct. 1 bode 1 5 útastnlk je pov1nný 

zapla~( kúpnu cenu a Poplatok na zák~>de faktury vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, Inak do 15 dni odo dlla vystaven1alaktúry V prípade, te Podnik o 
to Účastnlka po1iada, je tento povoMý zapla~r celu kupnu cenu MT s DPH a/alebo Poplalok v hotovos~ na predajnom moeste, na kto<om s Podnokcom Učastnlk uzatvori 
tento Dodatok, a to vo lotTNI preddavku 

2 2 Strany sa dohodR, te Učas1nlk je povonný počas doby viazanosti, ako je tato stanovené v bode 2 3 tohto člántw, maC na SIM karte akiNOvané a utivaf slt.J1by (resp 
stu1bu) definované v ustanoveniaCh pismen a) a b) tohto bodu, pntom ~vazl<y podla plsmen a) a b) tohto bodu maju povahu aKomaUvnych povonnostl toda plati, te 
poklal sil na SIM karto akbvované slutl>y (slu1be) uvedené v plamene a) Učastnlk nie je pov1nny zárove~ plntt' v suvtsloati so SIM kartou svoj závlr.ok podla plamena 
b) a naopak (t.j ak mé na SIM karte altbvovanu službu resp okt/llované služby uvedené v p1smene b) tohto bodu. nie te povinný plnil' svoj závAzok podla plsmena a ) 
!ohto bodu) 

a} Účastnlk sa zaväzuje, te v prlpado, ltk nobudo mar na SIM karta aktivovaný niektorý 2 učastnlcl<ych programov kategórie služieb Volania Sll>)jlm alebo kategóno 
Volanta do v!etkých stot o, počas doby "lazanosU, ako je tato stanovené v bode :13 tohto člllnku , bude mar aktivovany no SIM korte tak9 učastn lcky program (resp taky 
vananl učastnlcl<eho progremu), u ktortlho je vý!ko mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinatmentom na sumu 

r 5,76 EUR -- -- l tJ ) 

(v pripade, te 1• v kolónk• okrem sum·( uvedený aj konkrétny úča.mlcky program alebo typ učastnlckeho programu, Učastnlk neporušl s110je povonnosu. ak bude mat 
preomotný učastnlcl<y program rosp účas1nfcl<y program daného typu ek~vovaný na SIM karto počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prlpade, že vý&ka 
mesatného poplatku uvedeného Učasllnfckeho programu budo ntUta ako suma uvedená v kolónke. pPklal JO v kolónke uvedený len konkr6tny utastnfcky program 
alebo viacero účaslnlc•ycn programov alebo typ alebo viac typov účas1nfckych programov bez sumy, Učastn lk JO povinný mar na SIM karte aktivovaný len nlekto,Y 7 
uvedený<;h Učastnlckych programov alubo účastnlcky program uvedeného typu, a to be2 ohledu na výtku Ich mosatných poplatkov) o teda ža poa11 tejtO doby nebudo 
mar na SIM l<arto okbvovaný (ani nepotiada o zmonu účastnlckeho programu na) Učastnlcl<y program s ntil lm mosatným poplatkom, ako ~· vý!ka mesačného 
ooplatku uvedené vy!!Je v toflo vete (pn plneni tohto záväVtu sa bone do uvahy vý!l<a mesačného poplatku pred uplatnenlm .dlav, ktoré mu na zAklada akOjkoiVek 
pnlvnejstwtotnosb poskytne Podn1k) 
Z. poru!eme záväVtu Účas1nlka podlo predchádzajúcej vety sa nepovažu)O prípad, ked výAI<a mesačného poplatku účastnlckeho programu (resp variantu 
Učastnlcl<eho programu). ktorý má Učmtn lk na SIM karta aktuálne aktNovaný, klesne počas platnosb Dodatku pod sumu uvedenú v preddl<ldzajo)cej vete v dOsledku 
znltema cien Slutoeb alebo lílesne počas platnosb Dodatku (resp odo d~a nadobudnutJa platnos~ tohto Dodatku bola takto stanovené) pod sumu uvedenú v 
predchédzajúcej veta v dOsledku zaradenia Učastnlka do l<atogórle utastnlkov toho Istého Učutnlckeho progremu, pra ktorych JO stanovoNI nlžlue vý!l<a mesačného 
popla tku toho istého ueastnlckeho prouremu (napr z dOvodu mnotslevných zJoav a pod ) Aktlvllcla učastnlcl<eho programu podla prvej vety tohk> bodu na SIM l<arte 
alebo aspoft tiadosr o ak~vaclu takéhoto účastnlcl<eho programu na SIM karte (v ti. 1 bodo 1 1 Dodatku alebo Inou loomou na to stanovenou Podnikom) a jeho 
n•sladna skutotnll a~vécla Je podmienkou platnosb tohto Dodatku a loda aj podmienkou na 1/Z/llk rnlroku na kúJJU MT za kúpnu cenu. Tento bod a) sa vzfahuje aj na 
nasledovné pripady: (l) ok je na SIM ~.arto a~vovaný účas1nlcky program Volaj 1 OO alebo Volaj 200 aj v kombtnécll s programom Volan.a sVOj11t1 zvýhodnené, (ll) ak 
potas doby viazanosti bol účastnfcl<y program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenený na Učastnlel\y program z kategórie slutleb Volania do v!ell<ých Sieti zvýhodnené 
alebo Volania svojm zvýhoclnoné, (iU) ll k JO na SIM karte a~tlvovany Učas1nlcl<y program z kalegóne stu1ieb PauUI)I Spolu aj v kombonéol s prograltlom Volania svoJom 

b) Učastnlk sa zavizvje, te v prlpade, ak bude maC na SIM karte akbvovany noektorý 2 účastnlckych programov l<ategOroe Volante sVOjom alebo kalogOne VolaNa do 
v!etltých S>etl, bude mar počas doby vlazanostJ, ako je táto stanovoNI v bode 2 3 tohto cllánku, akiNOvanu na SIM karta lalcú kombináciu učastnlckvch programov (resp 
~IIkov) l<ategóril služieb Volanta s\/Ojfrn, Volanla do v!eU<ých sieti, SMS a MMS do v~tkých sootl, Internet v mobole (v pr1pade služby lntemet v mcobllo sa do kO<nbonéoo 
rátaJú len !tandardné Učastnlcke programy resp baiO.y te1to služby a ""' doplnkové účastnlcke programy resp balfky tejto slu1by; v prípade, 1e v o>Statnych kotegótlilch 
slutleb uvedených v tejto vete budu ponúkané okrem &tandardných účas1nlckych programov aj Učestnlcke programy patriacu o po Iných podkategórii do kombonéoe 
podla lejto va ty sa rétajú len &tandanjné účastnlcko programy) a B•zn1s ballky (uvedené plati Iba ak tento dodatok uzatvllra Učastnlk, klo,Y rná pridelené ICO} a 
doplnkových slutlob Nllhrodny telefón, Prednostné starosUivosr, Exkluzwna starostltvoať o Haló svel. u ktorer výika sučiu mesatných poploU<ov (w lltane DPH) za tieto 
učastnfcke programy, ballky a doplnkO••é slu1by (vn! lane DPH) re rovné alebo vy§Aia ako 

Ílevel t) 1,00 EUR [30,126 SKKf l
••) 

PovtrvioifUtastnlka podla tohto p lsmena je splnené aj v prípade, ta kombonlloa slutoeb z ktorO) sa rata .Utet 11\0SIItných poplatkov podla proo:lchédzatúceJ vety, 
nebude pozostávať zo v!etkých kalegclril služieb resp doptnkovych slutleb vymenovanych v predchédzarúceJ vete, av!ek len v prípade ak v koml>1nécoo bude zahmulý 
espoft jeden učastnfcky program z kal.egOr!e Volania svojom alebo kategórie Volania do v!otkych sieti Pri plnenr záviW.u podla tohto bodu sa bone do úvany vý!ka 
mesatných poplatkov za J-<jnoUové ú1:astnlcke programy, ballky resp doplnkové služby pred uplatnenlm zliav, ktoré mu na základe akejkolvek pnlvnoj skut~SIJ 
poskylno POdnik Ustanovenia dn.oheJ v•ety plsmena a) tohlo bodu platoa pnmerane aj pre pravno vzfohy podla tohto pi smena 

2 3 Účastnlk sa zaväzuje, to po dobu 

a) 

b) 

C) 

d) 

24 

25 

l -
15 ) 

moslacoV odo dlla uzavre~ tohto Dodatku (daleJ lle.t 'doba voazanoot1') 
ZOIIV• v moluvnO<n vzfohu s Podnikom podla Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako učastnlk Slubeb poskytovanych mu Podnokom poostre<Jnlctvom SIM karty a že po celu 
tuto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využlvar. a to v súlade s foho zAväVtaml a ul rove~ neuskutočnl tiaden taký ukon, lltO<ý by smeroval k ukončeniu alebo 
útelom ktorého by malo byC ukončenie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred uplynutrm dOby viazanosti (bel onladu na skutotné prävne rnlslodky uvodoného úkonu), 
za poru~nie lajto povonnostl sa nepovoažujO odsttlpome od zmluvy 1 dôvodov stanovených zákonom t 61012003 Z z_ v platnom zneni , 
nepotlada o vypojenle z prevadzl<y, alebo o dotasnO deaktlvéclu SIM karty (poktal mu takáto povinnost nevyplýva zo Zmluvy. pričom v lakom prlt>ado te po-.nný bez 
zbytočného odkladu ookratova( v už Ivani Slutleb proslt1ldnlctvom onej SIM karty, ktorä nahradi vypoJenu resp. deak~vovanú SIM ka otu), 
sa nedopustí takého konan•a, alebo, nedá sVOjim konan Im tladen taký podnet a aro neumotnl také konan.,, na ll! klade ktO<h by Podniku I/Z/lok lo pni vo odstup!( oa 
Zmluvy alebo pnlvo vypovedať Zmluvu z dOvodov nesplnenoa alebo ponu&enta povomoSll zo strany Utastnlka, ku kl()(ým u zaY18Z81 v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve. 
alebo na základe ktorého b~ bol Podn•k opnlvneny mu v dobe vlazanosll dotasne obme<UJI alebo preruš•( poskytovanoe Slutoeb, 
bude mar na SIM karte alctovovany taky Učastnlcl<y program (resp taký vanant účastn telloho programu) alebo takú kombtnáou učastnlckych programov v bode 2 2 
plsmene b) uvedených katagónl slutleb. ta nedO)do k PO<U~mu záväzku Účastn lka uvedeného v bodo 2 2 tohto člänku 
V prlpade teleiOnnych t lsel, ktO<é b<~l v nlmcl prenosotelnosU čista prenesené k POdnll<u od 1ného podniku (dalej len ·prenesené čista") sn do dOby vraz.anosu 
nez:apočitavo doba Od nadobudnutia 1>1atnostl Dodatku at do prvej akt1vécoe SIM karty s preneseným člslom, t 1že doba, po ktorú SIM karta nebude v dOsl'!dku o!ta 
nadokontoného prenosu čfsla aktlvna, doba viazanosti tak začne plynur a1 prvou aktlvaciou SIM karty po ukončen( prenosu t isla_ V týchto prfpadoch je v~k Učastnlk 
povinný plniť sl pov1nnost1 uvedené • ti 2.3 a) a c) po celu dobu pred zatetlm vlazanosU (odo dllo nadobudnutia platnosti Dodatku a1 do T.8čaUa plynu~• doby 
vlazanOsb). ako aj po celu dobu viazanosti V prlpada, ok Účastnlk uzatvoril tento Dodatok v rámd rež1mu zásielkového predaja, sa do doby v•uanostl nezapočltava 
prvých sedem p<acovnycn dnf nasladuJUCICh po nadobudnutl platnosti DodaU<u. doba vi8Zanostl tak zatne plynúC at po uplynut! Sledm!Ch praoovnych dni nasledujueo<:h 
po nedobudnutl platnosti DodaUw 
V prlpade ~nla noektorej z pov.,o'IOst l Učastnlko uvedenej v bode 2 3 alebo 2 4 tohto tlénku (najmA ale melen nezaplalan1e splatnej oeny z..o Služby, nedodrtenoe 
ulviW.u uvedeného v bode 2.2 toht.o článku, jednostranné ukončenia platnosti Zmluvy alebo tohto Dodatku pred uplynutrm doby viazane••~. vykon"!'oe úkonu 
smerujuceno k ukončeniu platnoaU tohto Dodatku pred upl)lnutfm doby viazanosti bez ohlodu na sku1~sr. čl nao>aj dOfde k ukonče"'u teho plat.nosb) )8 Uča51nlk 
povonny uhrad1r Podniku zmluvn u pokLttu vo \'Y&ke 

IS) 
r O,OO EUR 

Zmluvrnl pokuta predstavuje rozdiií! medzl bežnou maloobchodnou cenou MT bel zlavy z Jeho spolrabitelskaJ ceny s DPH (uvedenou v bOde 1 2 v nlrnčeku 
oznatenom číslom 5) a kúpnou cenou s DPH. za ktO<ú Podntl< predal MT Účastnlkovo (uvedenou v bode l 2 v rärnčeku OZJ18tenom tlstom 4). Právo no zmluvnu pokutu 
podlo tohto bodu VU11kne Podntku sarnotným pon.oMnlm povKlnoaU úteslnlka. a to v ol<am•hu poru!enla pov1nnost1 útastnlllom, pnrom toto právo noe fo podm10nontl 
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lllll llllllllllllilllllllll lll lllll 
vyl<.onanlm badneho ul<.onu zo strany Podn1ku (napr odstupenlm od Zmluvy alebo preru&enlm Ci obmedzenlm poskytovania SlubeD v pripade pott~&enlii pov1nnos11 
podla bodu 2.3 pismena c) !Ohlo el<)nku) Qeastnlk JO zárove~ pov1nny uhradil Podnl~u náhradu !kody, ktorej vý&k.a presahuje Yý!ku dohodnUIIt) zmluvnej pokuly 
Zmluvnu pokutu podlo !OhiO článku bude UCastnlk pov\nny zaplalrt Podniku bez ohledu na dllku doby, ktoré mu e!lo zoot!vala do uplynutia doby vlazanooll 
Zmlwml polw1a je splatné v lehote uvedeneJ vo Yý7:ve na ieJ zaplalerve, 1n1k v lehole 14 dni odo dl\a ~""' výzvy Podn1ku Účaslnil.ovi 

2.6 Ue&slnll< suhlasl slým. te ek počas dc•by platnosb !ohlo OodaU<u dôjde na základe jeho t.adoet1 alebo z d6vodov jeho zavinen"' k dočasneJ deakiiY&ai jemu pndelenoJ 
SIM karty a v dOsledku toho k oDmedzeonlu alebo k proruien~u poskytovania Slu11eb podla zmluvy o pnpojenl, to doba po ktorú nebude z lychlo dO...OOOV pou.tfvaf belo 
Sluiby sa mu nezapočlta do doby v1azanosU TtiiO skuločnosr nezbavuje Učastnll<a reho povmnosb zaplaur Podn1ku za lulo dobu cenu Slu!Htb, pok1ar mu tito 
povinnosf v zmysle Zmluvy vznikne 

2.7 Podnik je poylnny splnlr al v&etky svoje povinnoslt, ktoré pre neho vyplyvaju zo Zmlu)')' a tohto Dodatku, najma (i) pradar Účastnlkovi MT za dOhodnutu kupnu cenu a 
provtesr na Učastnlka vlastnlcke praYo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, ta ueastnlk splni v&elky podmienky potrebné pre vzn11< nárol(u na kupu MT za kupnu 
cenu v .Uiade s týmiO Dodatkom; (ll) pcoskytovar Účastnfkovl Slutby podla Zmluvy a lohto Dodatku 

2 8 Bez ohladu na Oslalnol uslanovenlii toh ID Oodatl(u sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom Ak je kolónka v tomto bode vyplnená slovaml"12 m<ISiaooV" UčastnlkOV! 
po uplynUli l 2 meSiaCOV po nadcbudnulf plalnOSU tohto dodatku vzmkne pr8vo na uzatvoronoe tn6ho • Podni~om un!en6ho • dodatku k SIM k.arle uvedenej v úhlavl 
101110 Dodatku (delej len "Nový dodalo!<") V prfpedo. ~ Učastnll< v zmysle tohto ustanoventa uzatvoril( SIM ka!Ut Nový dodatok. nadobudnu11m pla'tnosll Nového dodaU<L 
zan•~ platnosr tohto Dodatku. a to b& toho, aby v dOsledku zániku platnosti tohiD Dodatku vzn1kol Podmku narDI< na zmfuvru pokulu V prfpede, ak Učastnllt 
neUllltvort ý zmysle tohto bodu Nový ô:>daf9k, lllnto Dodalok ost!va nadaloJ v platnoSit a v&elky jeho ustanovenia plaUa po celu dobu V1828nos11 v prfpade, ak JO kolónl<. 
vtomiO bode vyplnená symbolom "tt+ ... Učaslnlk nemá právo na uzatvorenie Nového dodatku podla tohto bodu 

........ 
2 9 Učastnll< sa zavilzu)e. te poklaJ sf sUčasne s uzatvorBnim Dodalku aktiVOval mektorY z BtzntS ballkov (alebo o jeho ak~václu v okamthU uzatvoronta Zmluvy a/alebo 

Dodatku pobadal Podn1k a Podnik te~o -~ vyhovel) a ak sUčasne na základe akltVáoe l<.onkrétneho BIZtlts bat iku vyUŽil motnosr zakUpema osobitného lypu MT za 
cenu so zlavou. kto,Y JO motné za JaiWio osobltnU cenu zakupor tba v prlpade al<t!V11oe a vyut/Vanla nleklorého z B1zms bah kov, )8 pov111ný počas doby Vliizanostl mar 
pradmeloy Bizn11 ballk akllvoýaoy na SIM karla a plabr ~ riadno • včas dojednanú cenu Učastnlk .. je vedomy, te vzhladom na osoblt~u motnosr zJSkanlii 
osobitného lypu MT prostrodnlctvom aktivacie vybraného Biznis ballka a teda vzhladom na vý&ku cenového zyyhodnenla MT poskytovaného Ut.aslntkOY1 na základe 
tohto Dodatku, by v prlpado. ie by Účastnlk nododrtal svoJ!> závizJ<y UÝedenô v prvej vete tohto bodu, Podniku vznikla tkoda. V pri pado poru&enla povtnnosll Učastnlka 
uvedeno) v prver vete tohto bodu, je Podnik opraYnený od Učastnll<a pol.adovar nahradu tkody vo vy6ke sueinu Yý!ky mesaenéno poplatku za l<onl<tótny zvoleoy Biznis 
Dalll< a poetu celych zul:lovaclch obdObi, chYbaJUdch do skončen1a doby viazanosti Dodatku Na hrada tkody je splalna v loholo uvedenej vo výzve na JOJ zaplatenie, Inak 
v lehote 14 dni odo ~a dorueema vý7:vy Podrvku Účastnllcovl 

2 10 ldon~fikačný k6d SUVÍlllaceho dodatku 

J 18) 

Ak )e v kolónke namiesto lden~fikaCnél10 kódu SUV!Siaceho Dodatku uvedený syrnbol "• tt+t', nevzfahuju sa na Učastnll<e !ladne uslanoven~a Dodatku an• JOho prlloh 
lykajuco sa suvlslaceho dodatku 

2 l l Relorenčné čislo- PouUI pre blluoho 

2.12 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Ak je v kolónke namtesiO Rolemetného č1sla • Pauiál pre bliueho uvedeny aymt>o/ "++t .... nevzrohu1u sa na Ue&stnll<a !ladne ustanovenia Dodatku an1 JOho pnloh 
týt<ajtlce sa Pau&álu pre l>llzkeho 
V pnpade, ak má ý okamihu uzavierania !ohlo Dodatku Učastnlk v suvlslost1 so SIM kartou akltvovanu slutbu Náhradny telefón a teda je v platnosU Dodatok k Zmluve o 
prtpo,eni o aktlvácll slutby Náhradný IE1Iof6n. v zAhlavl ktorého je uvedené lo lsló lelelónne číslO ako v záhlavl tohto Dodatku. (dalej len "Dodatok c1 Nr). uzavrellm tohlc 
Dodatku zani~ platnoar Dodalku o NT (a doch4dza k okamtitej deaktivácu slutby Náhredny telefón aktwovanej a utivanej na základe Dodatku c NT zo SIM karty) V 
pnpade zániku Dodatku o NT podla predchadzaJUceJ vety, mOie (ale nemusi) útastnik v suvtSiosti 10 SIM kartou potladar o novu aktiváclu slutby Nahradný telelón, 
pnčom v tal<.om pripade 1e pov1nny uzavnel' nový Dodatok k Zmluva o pnpojenl o akt!Viletl slutby Néhradný telefOn V pripade zán1ku Dodatku o NT podla prvej voly 
tohto bodu bude mar tálo sku1očnost v záviSlOsti od ol(otnosli uvedenych v jednoUtvycn pfsmenach !OhiO bodu za následok vznik ntektorél>o z právnych stavov 
uvedenYch v nasledovnY<:h písmenách tohto bodu 
Ak sa nejedná o prlped podle plsmena d) alebo e) !Ohlo bodu a Učastnlk ut na základe Dodatku o NT zakúpi koncové llllekomunlk.ačné zanadenkt, je povtnny utvad1l 
v swlslosti so zán1kom Dodatku o NT "umu vo výtke zosláva)Uclch nouhredenY<:h mesatnych poplatkov za stutbu Nahradoy telefón (vrátane DPH) do l<.onca pOvodne v 
Dodatku o NT dOhodnutej doby viazar<>Sh (l J sumu rovnajúcej sa subnu vý!ky mesačn6ho poplatku za slutbu N6hredny telefón a počtu mesačnych poplatkov, ktoré 
mal v sulade s ustanovenl8ml Dodatku o NT uhred•r do konca dOby vllWinosh podla Dodatku o NT, av&ak ktoré v dOsledku zániku OodaU<u o NT d(ltlal nouhradtl) 
Ak sa nojedné o prlpad podla plsmenu d) alebo e) tohto bodu a Ue&stnll< pred zánikom Dodatlt11 o NT nezakupK na základe Dodatku o NT koncetvé telellomunlkačné 
zartadenMI a sučasne poiladal O novú akltvliclu slutby Náhradný lelefón v SUIIISfostt so SIM kartou 1 podplsal prislu&ny nový Dodatok k Zmluva o pnpojenl o akUvécU 
sluiby Náhradny telefón, v ktorého zát~avlje uvedená telefónno člsfo SIM karty. alebo poiledal o aktlvllclu takého učastnlckeho programu, ktorého súčasťou JO slu1bl 
Náhradny telefón, a tonlo Učastnlcky program mu bude BJ skutočne na SIM klrle akbVOvaný, vznokne mu z.énll<.om Dodatku o NT pnlvo na z/avu z ceny Slul1eb vo 
Yý&ke rovna,ucej se výt~ mesačných poplatkov, ktoré mu bok II)'Utlované a ktoré uhradil v stlvislostl s akUVéclou a ulivanrm aluiby Náhred11y telefón na úklade 
OodaU.u o NT, pročom Učastnlkovl novzn1kne povtnoosr uhrad1r zoslávajUce novyUčlovan6 mesačné poplatky za slutb11 Néhradny lele16n, ktoré bol na ;základe 
Dodatku o NT povtnoy uhredtr do k<lnca p6vodno v Dodatku o NT dohodnu18J dOby VIazanos~ (zán1~0m Dodatku o NT zani~ IMI.f pr.lvo na kúpu koN:ového 
telekomuntkačného zanedenta za cenu so zlavou, ktoré mu vyplyYalo z jeho ustanoveni) 
Ak sa nejedna o prlped podla plsman;t d) alebo e) tohto bodu a Účaatnlk pred zánll<.om Dodatku o NT nezakúpN na základe DOdalku o NT kononvé telekomun1kaené 
zarladenle a súčasne nepo1ladal o novú akltVáClu sluiby Nahradny telefón v sUYisfosU so SIM kartou a nepodpfsal nový Dodatok k Zmluve o pnpctjem o akttVácli slutby 
Náhradný lelal6n, v ktorého záhlavl je uvedentltalelónne člsfo SIM karty, Účastnll<.ovl zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zl avu, 111<0 v prlpede podla 
plsmana b) tohto bodu ani mu nevznikne povlnnosr uhradlr zost!va)Ucl nevyl)l:lované mesačná poplalky u službu Náhradný telel6n. ktoré bol Nl základe Dodatku o 
NT povinný uhradir do l<.onca póvodno v Dodatku o NT dohodnutej doby vlazanosU (zánikom Dodatku o NT zanikli Uet pr8vo na kupu koncového telekomunikačného 
zariaden.a za cenu so ztavou, ktoré mu vyplyvafo z jeho ustanoveni) 
Ak v okam1hu uzavreba Dodatku Je nn SIM ka!Ut al<~vovany JakY Učastnlcky program, kto<ého sučasrou JO slutba Náhradny telefón a Učastn lk potiadal o akltvéclu 
takého Učastnlckeho programu. l<torého sueasrou je slutba Náhradny telefón, a tento učastnlcky program mu bude aj si<U\Očne na SIM ka!Ut aktiVOVIoy, ÚCastnlkov1 
z.én1~m platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zlavu. el<.o v prfpade podla pfsmene b) tohto bodu. ani mu nevznikne pov1nnos1 uhradlr zostava)uce 
nevy\lčlovan6 mesaené poplaU.y za službu Náhradny telelón, kloré bol na základe Dodatku o NT pov1MY uhradif dO konca pOvodne v Dodatku o NT d0hodnu1ej doby 
vtaz.anosti 
Ak v okem1hu uzavretia Dodalku ro na SIM karle aktiVOvaný Jaky Učastnlcl(y program. i<totého sučasrou je slutba Náhradný tolefón a Účastn lk po11adal o aktlvéctu 
tal(ého Učastntckeho programu, ktorého sútasrou nie je slldba Nilhrad"Y telefón, a lonto učastnlcky pro,gram mu bude aj skutočne na SIM karta aktivovaný a Účaslnlk 
pred z.én~kom Dodatku o NT nezakupll na zákJede Dodatku o NT koncové telekomunikačné zanaden1e, Učaslnfkovl zánikom platnosti DodaUcu o NIT nevznlkrte pr8vo na 
zl evu, ako v prlpedo podla pi smena b) toh lo bodu, an1 mu rtevzntkno povinnosť uhradtr zostávaJUcl nevyúčlované mesačné poplatky za atu!bu Nilhredný telefón, 
ktorá 1>01 na základe Dodatku o NT PQ\'1nný uhradil' do l<.onca póvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby VI3Z8nosti 

Čl. l . 
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Účastnll< vyhlasuje, 1e nemá tliidno finančné záýhky voči Podn•ku. klen v de~. ked bude podpiSOV8r tenlo Dodatok. by boU po lehote 1Ch splatnosb Učaslnlk 
potvrd.zujO, že Zmluva, ku kiDrBJ sa uzatvára tento Dodalok, ,.. platná V prlpade, že v swlslos~ 10 SIM kartou bol me<W Účastnfkom a Podn1kom uzavretý tný dodatok v 
rámci nlokloroJ ponukovej akcie P<>;dniku, obsahom ktorého by bol predaj koncového telol<.omunlkačného zartadan1a za cenu so zravou alollo poskytnutie Iného 
zvýhodnenia Učastníkolli a záväzok Učastnlke plnrr podmienky poskytnutia zlavy a dai!MI povlnnosU Učastnlka uvedené • P<edmetnom dodalku Prlllilrednlc;tvom SIM 
karty (dalo) liet. "Pradchédza)Uc! dodatok") a lonlo Predchádza)ucl dodatok je platny v de~. v kto,Y sa uzavtera Dodatok, Slrany sa dOhodli. !e P'redchádzaJUCI dodalol 
zaniká okamihom uzavretia Dodalku To neplali v prípade, ak je predmetom PredchildzajUceho dodatku poskytnutle slutby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu 
Twtn alebo Nalvadoy lelelón, v lakom prípade zost!va Pf'ltdc:Mdza)ucl dodalO k platný a popn /lom je pla!nY OJ Dodatol< 
Učastnll< podpisom tohto OodaUcu potvrdzuJe provzaoo MT uveden6ho • čJánl(u 1 bodo 1.2 V prlpede, te Ide o prenos č/sla sa Strany dohodli, ta Podnik zab<IZpečl 
dodanoe MT (IO stranami dohodnu1on> mieste Účastnll<ovl, 1<1<>rY JO pov1nný spineme 111)10 povmnos~ potvrdtr svopm podp1som (resp podPISOm oprávnone) osoby 
konaJUcoj za Učastnlka) 
OodaiOk nadobudne platnos! a oonnosr v de~ . v ktorom ho podpl&u oDe )eho &!rany, ak sa strany dalej nedohodW na odlotoni UčJnnosu nMtktorych usJanoveni Ak k 
jeho podpfsaniu nedOjde obidvomi stranami Dodatku v jeden de~ . nadobudne platnosr a úč1nnosr v doo. v ktorom ho podpl&e oprávnený z.éstupca Podniku at po 
Ue&slm'l<ovi Tento Oodalok oa uzatvára na dobu un!iltl, a lo na dObu V~&Z~nostl uvedenu v čl 2 Dodatku V pripado prenesonY.h č/sol, oko aj v pripade, ak Účastnlk 
uzatvonl Dodatok Ý r.lmcl režimu zá,~elkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu urtiiJl odo dňa nadoDudnu11a platnOsti Dodatku at ~o uplynulla voazanost• 
definova nej osobitne pre tloto pripady v čl 2 Dodatku V pripade prenesenYcll čl sal je at do momentu aktlväcie SIM karty odložené uelnnosr tých ustanoveni Dodatku, 
~lorych vykonanoe nie je motn6 bez l<1ho, aby bola akltvovan8 SIM karla, a to v zmysle Podmienok prenoStlelnosU lelel6nneho člsla • PrijlmajU.. podnik Ak Účastnlk 
uzatvonl tento Dodatok v r6mcl režirnu zásoell<.ového predaja, v&etky ustanovenia Dodatku, ktoré t[>llC!fikuju osobitné zvyhodnenla poskytované l!easlnlkovi, na1má 
ustanovenia &peafikUIUce začaaiDk poskytovania jedno4Jivých osobllnych zvýhodnenl. nadobudnu Uč111nosť at uplynutlm siedmeho pracovného dM nasledujUclho po 
dni nadobudnuba plalncoslt Dodatku, !:im mOie dójst _ k posunu momentu z.at.aUW poskytovania jedno4kvých osobltnych zvýhodne<11. Rozsall 1 charakter osob1tnych 
zvyhodnenl v&ak oeláva nezmeneoy V prípade ok Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámco retlmu zástelkového predaJ&, neoddelttslnou sučasťou DodaU.u Sil OJ 
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podmoenky Zésoelkového predaja a Účastnllt podpisom Dodatku V)'Jadruje s nml suhlas 
J 4 ZmluvM strany &a dohodli, te okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku &a meni dohodnuta doba platnosb Zmluvy, poklal télo nebola uzavoel-' na dObu urt>tu, vo 

SVOJeJ časH lýkajúcej sa SIM karty na dobu urbbl zhodnu s dobou platnosti Dodatku. pritom okamohom zániku Dodatku sa meni doba platnosti Zmluvy v časU týkajiJceJ 
sa SIM karty na dobu neurt>tu z.a,.kom platnosti Dodalku mo J8 dolknubl platnosr Zmluvy 

3 S Zmluvné strany sa dohodli, te platnosr Dodatku akor>el pred uplynutlm doby na ktorú bol uzavrety v zmysle bodu 3 3 tohto tlolnku, Zllnokom platnosU Zmlwy alebo na 
Zllklade dohody zmluvnýc~> strán. V prípade, te Účastnllt poru!l SVOJO povonnoati tal<ým spOsobom, te Podnoku votl nemu vznokne právo na zaplaleoniG zmluvnej pokuty 
podla ustanoveni tohto Dodatku, zamkn1e platnosr Dodatku okamihom uhradema zmluvneJ pokuty (v pnpade uhrady bankovym prevodom okamohom priplsania celeJ 
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom uro::&oy úeet) Zmluvné strany sa dohodil, te v prlpade, 1o obsahom Prflohy e 1 je poskytnuUe llavy alebo Iného zvýhodnenoa 
Účastnlkoví, okamihom poru~nla povínnosU Účastnlka takym spôsobom. že PodnikU vot! nemu vznokne právo na uplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanoveni tohto 
Dodatku, zanlknu ~lky práva Účastnlka na poskytovanoe týchto :zliav a/alebo Iných zvýhodnenl, poklal nie je v u~anoveniach Prnohy t t výslovne uvedené niečo Iné 

3 6 Tento Dodatok je neoddelrtelnou sUčasrou Zmlwy Dodatok sa vyhotovuJe vo dvoch f'OYnoplsoch, po jodnom pre Učastnlka a Podnik 
3 7 Učastnllt vyhlasuJ&, te si J8 vedomy, tu MT je mu predá vany za oenu uvedonU v el 1 bode 1 2 Dodatku, ktorej výtka se rovno! rozdielu medzJ spotmbrtelskou (tmavou) 

cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou llavou UJ spotrebotelskej ceny, len z toho dOvodu, te sa Učastnik LBvoazal u:tívar si<ltby poskytované mu 
pnostrednlctvom SIM karty v zmysle ust•noveni 1Dhto Dodatku po dobu dohodnutu v tomto Dodalku, pnOom nedodrta"'e tohto Zllväuu (konkrétne Zllv8Uov uvedených 
v elinl<u 2 v bode 2 2, 2 3 alebo 2 4) vzhladom na výtku llavy zo spotrobotolskaj ceny MT, ako a) na prlpadný obsah Prflohy e 1 Dodatku, by soOsobolo, te Podnoku 
vznokla &koda (mlnomollne v rozsahu zla.y zo spotrebolelskej oeny MT) 

3 8 Účastnll< vyhlasuJe, to pred uzavretfrTI tohto Dodatku bol podrobne obozn6mený s právami, ktoré z neho vyptýva)u ako aj so v~ýml podmienkami a/alebo 
povonnosraml, ktoré sa podla neho za•·lazal splnlr, a sučasne, te bol v plnom rozsahu upozornon)' ns príslu!M dOsledky, ek tieto podmienky 11ialebo povinnosti 
nesplni alebo poru~l 

3 9 Strany sa dohodU, te v prípade, te útastnfk z akýchkolvek dOvodov s118U prllvo na utlvanoe učastnichho programu (resp jeho vanantu), ktory mé na SIM karla 
akbvovan)' a urovell včas nepcWada o a~uvéQu Iného ~$lllfckeho programu, ro Podnik opnlvnený aktlvovar mu na SIM karlo Iný Učastnlcky program, ktOrý spll'la 
podmienky uvedané v el 2 bode 2.2 Ak Učastnfk požiada o akiiVllclu .ného Učastnockoho progrumu pred zmenou podla predchádzajÚCej vety, nepovah.ojO sa tento 
ukon za vykonaný včas, pok~al nebude z teehniCkyc/1, admlniStrativnyeh alebo Iných dOvodov Podn•k schopný vykonaf potadovanu zmenu vzhladom na krátkosf 
času medzi doručanlm !iados~ a ol<amíhom, v ktorom má dóJSr k zmena účastnlckeho programu v d6sledku straty prllva na poskytovanie dolknuteho Učastnickeho 
programu 

3 10 Účastnll< svojim podpisom potvrdzuJO, te mu bola oznllmonolonfonnáCia Podniku, ktorou ho tento v sulade s§ 42 a ostatnymi ustanoven~ami Zllkon•a e 61012003 Z.z v 
zneni neskor$ích predpisov oboznolmd s tým, te ku dilu 30 10.2010 ns zéklade doplnku vHobec:ných podmienok dochádza k zmene textu V~<>becných podmoenok 
poskytoyanla verejných elektronických komunlkaóných slutleb pmstrednfctllom verejnej teiet'ônneJ slOte spoločnos~ Orange Slovensko, a s . a hl Ich elán ku 11, bod 
t 1 15 Učastnll< dalej SVOJim podpisom potvrdzuje, te predmetnú zmenu akceptoval a že mu bola zérovell nadne oznámené informéCia, to v plipade, ak ma zmenE 
uvedeného dokumentu charakter pod.UIInej zmony zmluvných podmienok, je Účastnll< oprávnooý odslúplt od zmluvy o propo)onf, ktorej sa zmena týka, bez sankcol, ak 
by zmenu. ktorá mol charakter podstatnej zmeny zmluvných podmoenok, neakceptoval Okamihom, v ktorý nadobUda Učonnoar zmena vyHoe uvedenych vteobecnych 
podm~enok, sa Zllrovell mon l obsah zmluvy o pnpojenl, ktorej súčasrou su tieto vteobecné podmienky 

3 t 1 Strany sa dohodY, te Podnik mé niŽIMt v tomto bode uva<lené p"'vo a Učastnfk potvrdzuJ8 svojim podpisom, te sa s touto skutoenosrou oboznamll a bane JU na 
vedomie Podnik je opnlvnený pre každé mnedenoe. ktorého predaj J8 predmetom tohto Dodatku a ktoré matno vyutď na u:tfvanlo venajnej tolelónno, siu:tby, lechnd<y 
obmedzlf motnosr V}"!tfvan~a tohto uo1adenla potas doby V1828n0Sb podla tohto Dodatku (pokl81 ra v Dodatku stanovených voac dOb vlazanosb tak počas ""'"') 
dOby, počas ktore) le Utastnlk zavlaza"ý podla tohto Doda\Jiu utivat slu,tby v 11om stanovoM v dohodnutom rozsahu a/alebo 6trukture) v 1""1 soeU, ako je vererM 
telefónna sler Podnoku (tzv blokovanl<o zariadenia na .... r l SIM-Iock) Učastnlk vyhlasuJe, te sa oboznámil so skutoenosraml uvadenyml v tomto boda a s ICh 
vedomím kupuje tovar do svojho vlastnfctlla Vzhladom na uvedené novznoka)u Učastnll<ovl z vyUie v tomto bode uvedených dOvodov 2ladne právne nároky vot! 
Podniku, naJmä mu nevzniká (a) pnlvo reklamovar vyH1e uvedené skutoenosU na zakúpenom tovare (b) právo potedovar z hore uvedených dOvodov z/avu z kUpnej 
ceny tovaru, (c), pnlvo z nore uva<lených dOvodov odstuplf od kupnoJ zmluvy (potadovar vrátenie celej kupnoj ceny zaplatanej u tovar), alebo akékofVok iné právne 
né roky 

3 t 2 Strany sa dohodli, te okamihom nadobudnutia ptatnoob Dodatku sa monf znonl8 Zmlwy ako ""l ku (pritom strany su sl vedomé, te v zmysle ustaN>Vonl Zmluvy v~lky 
zmlwy o pripojeni, ktorých sUčasfou sú VP, predstavuju časil tar !staJ zmluvy o pnpo)8nl modli Učastnlltom a Podl'llkom. t 1 tvona čas( Zmlwy), a to tak, te ~tky 
spory, l<toré medZI stranami vznoknu UJ vzlljomných zmluvných vdahOv ••lstuJUCich ako aj UJ zmluv uzavretych medzi "'"'' v buducnosU (to zn vtatky zmluvné vdahy 
vznoknulll na Zllktade Zmlwy (zmlliv o pripofen•l • k ner (k nim) vyhotovenych doda1kov) a spory s nomr suviSiace (v,.tane sporov o platnosr, vý'klad a Zllnok take1to 
Zmluvy (zmlliv o pripoJeni)), ss roznodnu v rozhodcx>vskom konaní pred stálym rozhodcOvským sUdom, ktorý bude vybran)' teloboom .ro zoznamu sbllych 
rozhodcovských sUdov VedoMho Monísterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky TYmto nie ie dotknuté pnlvo talobw obn!Uf sa s návrhom na začatie konanoa na 
prfslutný vloobocny sUd Slovenskej republoky podla zékona e.. 99/1963 Zb Obeoaosky sudny poriadok v zneni nes~ortfch prodposov Strany sa dohodli, že ukoneenle 
platnosti Zmlwy ale lebo tohto Dodatku ·sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trva( aj po ukone&nf platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku. 

3 13 Strany sa dohodli, 1e v prlpade ak Poclnlk pozastavl poskytovanie Slutleb podla Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpr od ZmluV!( s tohto Dodatku z 
dOvodov ne strane Učastnlka a násl<>~ne Podnok na 113dosf Učastnlka uu1i Utlnky oostupen.a od Zmluvy a tohlo Dodatku prfpadno začne znova poskytoval 
pozastavené Služby, ptatla ustanovenia Zmlwy a tohto Dodatku v plnom rozsahu lak, ako keby k pozastaveniU poskytovania Slu:tJeb prípadne k od"tupen•u od Zmluvy a 
tohto Dodatku nebolo dollo 

Zlaté Moravce, dlla 03 t0.2011 Zlaté Moravce. dfla 03 1 o 201 1 

Účastnfk . 
Mesto Zlatli Moravce 

Za Orange Slovensko, a s 
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Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5896882 
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917983640; ldent. kód dodatku: 5421259 

ID predajcu ID180GPB01 

Orange Slovensko, a. s. so sldlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310578 ICDPH SK202031578, 
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len .Podnik"} a 

Účast.nik Účastnik- Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov: Mesto Zlaté Moravce 

Trvalý pobyt/Sidlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné čislo , PSC, pošta}: 
Zlaté Moravce, 1. Mája 2, 95301 , Zlaté Moravce 1 

Cislo OP l Pas: Platnosť OP l Pas: Rodné čislo!ICO: 00308676 

IC DPH/OIC: Státne občianstvo: SR 

Zastúpený: Clslo OP/cest. pasu, pre uk. 
povol. na pobyt: 

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

Rodné čislo : 

Lednár Peter Ing. 

(dalej ten 'Účastník') 

(pod aluatkou •p na poby!" aa rozurme Povolenoe na pobyt cudzJnca) 

na zál<lade vzáJOmnej dohody uzatvil'li)U tento dodalok k cit zmluve o pnpo,enr (dalej len ' Dodatok', cit. zmluva o pnpo)Gnf, ku klonl) aa Dodatok uzatvára, aa dalej označuje ek 
"Zmluva• ), klotým Upl'ltvujú podmienky kúpy koncového telekomunikačného zariadenia a tiež vyutfvanoa elektronických l<omunokačnýcll ahweb rSlutby"), pripadne Iné osoboln6 
podmienky vyutfvania Sluheb, ak sú v Oodall<u resp dokumento, na ktOtý tex! Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté (Podnik a Účastnll< aa spoločne dalej označujú ako 'atnlny") 

et. 1. Predmetom tohto Dodatku Je 
1 1 dohoda slnln na aMo'václl účastnfcl<eho programu resp zmene účastníckeho programu na účastnfcl<y program (poklal je v kolónke nlt!ie v tomto bode uvedené 

'HH+' zostáva účastnlcl<y program nezmenený; uvedenie p!'edmelného symbolu v ktorelkol\lek kolónke v Dodatku znamená, te stav určovaný danou kolónkou 
zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokilll priamo v taxle vzrahulúcom sa k danej kolónke nie je uvedené Inak) 

-
- ] l) Volania do vlotkých ar.u 1 OO+ _ 

na SIM kar1a Podn1ku ragostrovanej na Ue&slnika, ktorej telefónne člslo je uvedené v hlavičke tohto Dodall<u, resp na lej SIM karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto 
Dodatku nahl'lldl (najmA z dOvodu straty, krádeže. výmeny a pod ) SIM kartu Podniku regostrovanu na Účaslnlka ktorej 1Bief0nne čfslo je uvedené v hlaVIČke tohto 
Dodatku (dalej len "SIM kar1a"). 

1 2 dohoda slnln o pradatl koncového lelekomunokačného zanadonoa (dalej len 'Mr') (zmluvné strany sa dohodli. te pokial je v kolónke "Výrobné čfslo Mr' uvedené 
"+++++', tento úda1 sa nebude uvádzar a te predmet kúpy teda MT je jasna a jednoznačne urtoný svojim typom) 

okla C1·01 

F)irobné číslo MT(IMEI) ľ5a257~&27255 j 3) 

UčastnfkOVI z ma/olku Podniku so zlavou z jeho spotrebotelskej ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zlavy z jeho spotrebitolskej ceny) s DPH (dalej tiet "kúpna cena') 

--- •l 

Učaslnll< Sl )8 vedomy, to bežná maloobchodné cena MT bez zlavy z J&ho spotrabltalskej ceny s DPH, za ktorú Podnok MT zo svojho ma)&tku P"edáva. je 

1,00 EUR . --- . Js) 
Učastnfk vyhlasuje, te sl Je vedomy, te MT je mu predévany za kupnu cenu uvedenú vyHla v tomto bode len z toho dôvodu, te sa zaviazal užívar slulby poskytované 
mu pros1todnlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.31ohto Oodalku 

1.3 dohoda slnln o tom, to v rama osob~nej ponukovej akcie Podniku 

6) 
kvizični ponuka . - . J 

poskytne (resp neposky1ne vid nltloe) Podnik Učaslnlkovo aj daltle výhody a v P"•pado, te Podnik belo dallie výhody Učaslnfkovf poskytne. bež dohoda o právach 
povonnostiach slnln Spojených s poskylnutrm týchlo výhod Podrobroe)!ia úp!'8va pi'áv a poYinnostr slnln spojených s poskylnutlm dallfch výhod sú uvedené v dokumente 

7) 
onuay ponuky "AkvlzlčM ponuka" za dňa 03.10.2011 DS..SME 

ktorý ako Pn'loha č. 1 tohto Dod~U<u tvorí jeho nooddehtalnu súčasr V prlpada te )8 v p!'edch~dzajucej veta uvedené kolónka vyplnené symbolom'<++++' stnlny aa 
dohodli, te Podnik neposkytne Učastnll<oví v rámci tejto osobitneJ ponukovej akcie tiadne ctaltfe výhody a zároveň, te súčasrou Dodatku noe je Prfloha e 1 s obsahom 
podla tohto bodu Strany sa dohodil, te súčasrou Prrtohy e 1 mOte byt' aj úprava iných pr8v a povinnosti strán vrátane p!'év a povfnnostr up!'Bvených v tele Dodatku 

1 4 dohoda slnln o 
a) aklivllcfi slutby 

ntamat v mobile TV ľ) 
b) o doal<tJvácof stutby 

ll) 
+++++" l 

c) o volbe Vybraného ersta 
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--- l 
10) 

d) o poskylnutl benofltu (pokoal l" nasleduJuca kolónka vyplnená symbOlOm • • ... ,. UCastnll< nowska tiadne zo zvýhodnen! Ulledonycll v Pnlohe Dodatku, klo<é su 
podlnlenené Ull8denfm kiUOOvých slov resp slolmYeh spoJeni slanovenyeh v prlslutnyeh uslanovenladl Prilohy Dodatku, pneom pnlvo "" ostatné <Vjl1odnenia tal.oolo 
podmoenkou nepodm"'""ná noe je ijmb3 dotknuté) 

,....... - --
11) 

1.5 dohoda slr.ln, u Učaslntk JO povtnny uhrad•f Podniku poplatok za akUvédu SIM karty resp admlniStralivny poplalol< za vykonanie nevyhnulnych zmoen v systémoch 
Podniku sUvfslaach s kúpou koncového lelekomunlkačného zanadonla uvodoného v bodo 1 2 tohto článku za cenu so zlavoo (dalej len ·poplaiOk•) vo vytke s DPH 

__ _j 12) 

(;1. 2. PrAva o povlnnooU Podniku o Úfulnlka1 
2 1 úCastnlk je povinný zaplaltf Podniku l'úpnu cenu MT vo .,Ytka uvodenej v (;l 1 bodo 1 2 ako aj Poplatok vo loý§ke uvodenej v Cl 1 boda 1 5 . účastnlk je povtnny 

.apla~r kúpnu oonu a Poplatok na základe laktury vystavenej Podntkom v leho4e uvedenej vo faktúre, Inak do 15 dni odo dfla vystavema laklúry V prlpade. le Podn1l. o 
lo Účastlllka pohada, je !ento povtnny zaplatir celu kúpnu cenu MT s DPH al alebo Poplatok v hotovosti na predajnom miesia. na ktorom s Podnikom útastnll< ull!tvorl 
lenlo Dodalok, a lo vo forma preddavku 

2 2 Slrany sa dohod~. te Očastnll< je povl11ný počas doby vtaz.anosU, ako J8 táto stanovena v bodo 2 3 lohlo článku, mar na SIM karta ak11vované o ,l.ltfvar slutby (resp 
alutbu) definovaná v ustanoveniach ptsmen a) a b)lohiO bodu, pntom zllvAzky podla plamen a) a b) tohto bodu maJú povahu altemalivnyeh povinnosti lada plati. te 
pok lai aú na SIM karto aktivované skál3y (sll.ltba) uvoden6 v plsmono a) Účaslnlk n1o JO povinný zárove~ plnil' v súv1Sk35U so SIM karlou svoj uvä.!Ok podla plsmena 
b) a naopak (t 1 ak m6 na SIM karte akbvovanu alutbu resp a~IIVOV8nj slUžby uveden6 v pismene b) tohto bodu. nie je po111nny plnlf svoj zävAzok podla plsmene a) 
lohiO bodu) 

a) Učaslnik sa zaväzUJe, te v pr(pa<ie, ale nebude mat na SIM karte aktiVOV8ny nlektory z účastnlckych programov kategOne stu:beb VolanUI SVOJim alebo kategóne 
VolanUI do vlatkýell Stel l, počas doby 1118Z8nosb, ako j8 táto stanovená v bodo 2 3 lohto članku, bude ma! akiNOvaný na SIM kat1& ta~ý úča.U.Id<)• program (resp la~ý 
vananl účastniclu!ho programu), u klon!ho Je vytka mesaenáho poplal~u (s DPH) stanovená pnnalmentom na sumu 

b) 

ľ5,7S EUR . 
l l l ) 

(v l)rlpade. te je v kolónka o~rem sumy uvedený aj konkréiny Učaslnl<:l<y program alebo IYP účastnl<:l<eho programu, Učastnll< neporuSf SVOJ& povrnnosti , ak bude mat 
predmelny účastnlcky program resp. účastnlcky program danjho lypu aklrvovany na SIM karta počas doby uvod&neJ v bode 2.3 tohto článku ani v prlpade, te vytka 
mesačnáho poplatku uvadenáho účastntckeho programu bude ntUta a~o suma uvedené v kolónke. J>:ol<ial 1e v kolónke uvedeny len konluélny účaslnl<:l<y program 
alebo Vl8cen> Učastnf<:l<ych programov alebo IYP alebo Vl8C typov učaslnl<:i<yeh programov bez sumy, Učastníl< J8 povtmý mat na SIM karte akl"'ovaný ten n~eklory l 
uvedených učaslnlcilych programov ak•bo Učastlllct<y program uvedoného typu. a IO bez ohfadu na výlku Ich mesačnyeh poplalkov) a teda te poä1s le~o doby nebude 
mar na SIM karte akltvovaný (ani nepožiada o zmenu účastnfcllaho programu naJ účastnlc:ky program s n.Uim mesačným poplatkom, ako '3 vytka mesačnáho 
poplatJw uveden6 vyttle v tejto vete (Pri plneni tohto záväzku sa bellO do uvahy loýlka mesačného poplatku pred uptatnenim zltBV. ktoré mu 1111 základo akoJkol\lek 
právno] skutočnosu poskYtr>e Podnik) 
bi porulanie záväzku Očaslnlka podla predchádzajúcej voly sa nepovažuje prlpad, keď vy&ka mesačného poplatku účastnfc:koho programu (resp vanantu 
účastntc:koho programu). kto,Y ma Uä•stnJI< na SIM karte akluálne aktivovaný, klesne počas platnosh Dodatku pod sumu uvedenú v predehtldzajucej vete v dOsledku 
znl!enla coen Slu!leb alebo klesne IIOČaS platnostl Dodatku (resp odo dna nadobudnutia platnost• tohto Dodatku bole takto stanovená) p<>d sumu uvedanu v 
prodehádzajucej vete v dOsledku zaradenoa Učaslnika do kalegOrle učaslnfkov toho tstého učastnfc:keho programu. pre ktorých Je stanovená ntt!ua .,Y!ka mesačnáho 
poplatku toho islôho účastníckeho prouramu (napr. z aOvodu mnotslevných zhav a pod ) AktiváCia učaslnickeho programu podla prve1 voly tohtCl bodu na SIM karte 
alebo napon fladosr o akhváclu takét10to účastnfckeho programu na SIM karta (v čl 1 bode 1.1 Dodalku alebo Inou formou na to stanovenou Podntkom) e jeho 
néslednll skutočná akbvácla je podmienkou plalnosU loh~ Dodatku a toda aj podmlonkou na vzntk nároku na kúpu MT za ~úpnu cenu Tento bod a) sa IIZI'ahuje aj na 
nasledovné pripady (l) ak je na SIM ~.ana aktivovaný účastnlcky program Volaj 100 alebo VolaJ 200 aj v kombinácii s programom Volania svOJim zvyhodnon6, (il) ak 
počas doby vtazanosU bol učaslnlc:ky program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenený na účaslnl<:l<y program z kalególie slutleb Volania do vlatkych sieti zvýhodnené 
alebo Volante avo)tm zvýhodnené, (ik) uk je na SIM karte ak~vovaný učaslnfc:ky program z kalegóne slulteb Pautály Spolu OJ v kombinácii s programom Volania svojim 
Učastnlk sa zavAzuje. že v p<fpade a,k bude mat na SIM kane akiiVOVany nlektory z účastntc:kyeh programov kategóne Volania sVOjim alebo katogóne Volarua do 
vklkých sieti, bUde mar počas doby vtazanosU, ako JB láto stanovená v bode 2 3 tohlo článku. ak.~vovanú na SIM karto laku kombonáctl.l účastnlckych programov (resp 
ballkov) kalogónl stutleb Volanl8 svojim. Vola01a do vlalkýeh slell. SMS a MMS do v§otkýeh s•etl, lnterroet v mobile (v prlpade slutby lntemol v mo bole sa do kOMblnácoe 
nllaJÚ len 6tandardn8 účaslnfcka progr.amy resp belll<y teJto llutby a rue doplnkové účastnlcka programy resp balll<y lejlo služby, v prlpade. to v ostalnych kategóriäch 
alutoeb Ullodených v leJIO vale budú ponukaná Okrem §landardných Učastnf<:l<ych programov aj účastntcl<e programy palrlaoe o do iných podkategórii, do kombinácie 
podla tejtO valy sa nltaju len ttandan!né účast111cke programy) a Btznos batiky (uv8den6 plalf Iba ak tento dodatok uz.alvira ÚčastnJI<, ktory ma pridelené ICO) a 
doplnko.yeh slu:beb Náhradný telefón, Prednoslni slan3sUivosr, Exkluzívna starosllrvosr a HalO svel, u ktoreJ vý§ka súčtu mesačných poplatkov (vnltane DPH) za belo 
Učaslnlcke programy, baHky a doplnkové stutby (vratane DPH) J8 rovná elobo vyUoa al.o 

Level i) 1,00 EUR [30.12& SKKJ 
,., 

Povtnnost' ÚčaStnlka podla tohto plsmana ja splnena aj v prlpade. to komb1118Cl8 slutoeb z ktoreJ sa nlta sUOot mesačnyeh poplatkov podla prDC!chádzaiUC8J voty, 
nebude pozostavar zo vtelkých kategórii stu:beb resp doplnkoloýeh slu:beb vymenovaných v predchadzaJúceJ vete. av§& k len v pnpac!e ak v komt11n6cli bude zahmuly 
aspo/\ jeden účaslnfcky program z katogóne Vo1anla svo,tm alebo kateg6ne Volan•a do v§otkých stali Pri plnen! záväzku podla ~hlo bodu sa berie do úvahy vy§"<~ 
mesačných poplalkov u jednoblvé účasln•c:ka programy. balll<y resp doplnkové alutby pred uplatnenlm zltav. kloré mu na základe a~ejkofllok pnlvne1 skutočnosll 
I)OSkylne Pod111k Usllanoventa druhej vety ptsmena a) !ohlo bodu platoa onmerane aj pre prévne vztahy podla tohto plsmena 

2 3 Učastnlk sa zavkuJ&, te po dobu 

2.5 

a) 

bl 

c) 

d) 

ť 1 15) 

mes•acov odo dna uz.avrella tohto Dodntku /dalej bat "doba viazanosti") 
zotrvá v zmluvnom \/Zl' ah u s Podnikom podla Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako učastnlk Slutieb poskytovaných mu Podrukom prostrednlctvom SIM karty a že po celu 
JUlo dobu bude boz preruknla tlelO Slutby vyl.ltlvar. a to v sulade s jeho záväzkami a zároven neuskutočnr tladen taký úkon, ktorý by smerOVIII k ukončeniu alebo 
učalom ktor6ho by malo byf ukončen;., platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred uptynutfm doby vlazanosll (bez ohradu na $kutočné prévne nAslodky uvodoného ukonu). 
Ul poru4onle tejto povtnnostf sa nepovn!uje odstúpenie od zmluvy z dOvodov stanovených zákonom č. 61012003 Z z. v platnom zneni, 
nepo11ada o vypojente z prevMz.k.y, al11bo o dočasnu deakllváclu SIM karty (poktal mu takálo pov1nnosr nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prfpado JO povtnný beZ 
Zbytočného odkladu pokrečovar v utlvnnl SlutJeb prostrednlciVOm Inej SIM karty, klorll nahradi vypojenú resp deakltvovanu StM kartu), 
sa nodopusll takého konania, alebo, nodá svojim konanfm tladen taký podnet a aru neumo!nf také konante. na základe ktorého by Podntku vzniklo prévo odstOptl od 
Zmluvy alebo právo vypovedaf Zmluvu z dOvodov nosplnon•a alobo poruten•a povtnnosU zo st rany Účastnlka. ku klorym sa zaviazal v tomiO Dodal ku alalet>o v Zmluve. 
alebo na základe ktorého by bol Podni~. oprilvnoný mu v dobe vlazanosll dočasne obmed.clt alebo preru!tť poskytovanie Sll.ltteb, 
btJde mar na SIM karte ak11110vaný tal<ý účastnlcky program (resp laky vananl účastnfckaho programu) alebo takú kombtnllau učastnlckych programov v bodo 2 2 
p lsmene b) uvedenych kategórii slu!teb. te nedO)<Je k porulaniu záväzku Učastnlka uvodeného v bode 2 2 tohlo članku 
V prfpade telefónnych člsel. ktoré boli v nlmct prenostlefnosll člsla prenesené k Podniku od Iného podniku (daleJ Ion 'pronesené č/sla") sa do doby V18ZBOOSU 
nezapočltava doba od nedobudnuba platnosU Dodatl<u až do prveJ akwádo SIM karty s oronesenym čfslom, Me doba. po klortl SIM karta nebude v dOslodku e!lo 
nedokončeného prenosu č/sla aklivna. doba vtazanost tak začne plynuf a2 prvou akllvácoou SIM karty po ukončeni prenosu č/sla V lýchiO prlpadoch je v§ak Účaslnll< 
povlf'lný ptntt &l povinnosti uvodená v čl. 2 3 a) a c) po celú dobu pred začatlm vtazanosU (odo dfla nadobudnutia platnosti Dodatku et do zlčatta plynuba doby 
voazanosu). ako aj po cetll dobu vlazallOSlJ V prtpado, ak Učastnlk uzalvonl tento Dodatok v rámci ret.mu zásielkového predef8, sa do doby vtazanostl nezapočitava 
prvyeh sedem precovnych dni nastedu,ťJclch po nadobudn~ platnosll Dodatku. doba V13Zanos~ tak začne plynul' et po uplynuli srodmteh praoovnych dni nasleduruc:och 
po nadobudnutl platnosti Dodatku 
V pnpede poruten1a niBkloreJ z pov•lltostt Učastnlka ~neJ v bodo 2 3 alebo 2 • totllo článku (naJma ale nielen nezaplaten•e splatneJ ceny z.u Sll.ltby. nedodrteme 
závAz.k.u Ullodeného v bode 22 toht.:> članku. jednoslranná ukončenoe platnosti Zmluvy alebo tohto Dodalku pred uplynutím dOby viazanos~ . vykonanoe úkonu 
smerujúceho k ukontemu platnosti lohlo Dodatku pred uplynutlm doby vtazanosU bel ohfadu ne skutočnosr. b naozaJ oo,ae k ukončentu )eho platnosti) je Učastnlk 
POVinný uhradtr Podniku zmluvn u pok u tu vo vytke 

rO,OO EUR j 
18) 

Zmluvná pokuta predstavuje rozd10l rnedzl betnou maloobchodnou cenou MT bez zfavy z )oho spotrebitefskoj ceny s DPH (uvedenou v b<Jde 1 2 v nlmčaku 
označenom čfslom 5) a kúpnou cenou s DPH, za ktoru Podnik predal MT Účastnlko\11 (uvedenou v bodo 12 v nlmčeku označenom čiSiom •l Právo na zmluvn u pokutu 
podla !ohlo bodu vznikne Podmku samotným poruknim povtnnoe~ útastnlka, a to v okamihu porukn•a povtnnosb Účastnlkom. pričom tolo pnlv<> nie je podmienené 
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2.8 

lllll lllllllllllllllllllllllll lllll 
vyl<onanrm tladneho ukonu zo strany Podl)lku (napr. odswponlm od Zmluvy alebo preru~nrm ~ obmedzonlm poskytovania Služieb v prlpade poru~nla pov10nos~ 
podla bodu 2.3 plsmena c) tohto ~án'ku), l/fastnrk je zárove.\ povlrmý uhrediľ Podniko náhradu lkody, ktorej vytke presahUJe vy&ku dohodnu~aj zmluvnej pokuty 
Zmluvnú pokutu podla tohto etánku b:ude Ufastnll< povinný zaplatif Podniku bez chladu na dltku doby, klon\ mu Mie ZDSJávala do uplynutia doby vlaz.anosti. 
0>1uvná poltuw je splatná v lehote uvedenoj vo výzva na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dni odo d~a doručenia výzvy Podniku ueastnll<ovl 
Ue&stnll< súhlasi s tým, že ak počas doby platnosb tohto Dodatku dôjde na dklado jeho ž1adosll alebo z dôvodov jeho zavinenia k doCasneJ deak!Jváai jemu pridelenef 
SIM karty a v dôsledku toho k obmedz<miu alebo k preru~niu poskytovania Služieb podfa zmluvy o priPDJ9nf. ta doba po ktorú nebude z týchto dôvodov použrvar tieto 
Služby sa mu nezapočlla do doby vi21Z8nosU Této skutočnosť nezbavuje úeastnlka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za Mo dobu cenu Služiob, pok1af mu táto 
povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne 
Podnik je po~lnný splniť sl v~tky SVOJE• povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmA Ol predar ueastnlkovl MT za doho<jnuu:. kupnu cenu a 
previesť na Učastnlka vlastnícke pr.!vo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Účastnlk splni ~tky podm1enky potrebné pre vznik nároku n., kúpu MT za kúpnu 
cenu v súlade s týmto Dodatkom, (li) pc>Skytovar Účestnlkovl Služby podla Zmluvy a tohto Dodatku. 
Bezohladu na oswtné uslanovenia tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: Alqe kolónka v tomto bode vyplnená slovami "12 m<tsíacov", účastnikov l 
po uplynuli 12 mes1acov po nadobudnutl plalnosb tohto dodatku vznikne prévo na uzatvorenie Iného - Podnikom ureeného - dodatku k SIM karte uvedenej v záhlaví 
tohto Dodatku (ďale) len "Novy dodatot<") V prfpade. ak účastnfk v zmysle tohto uslanovenia uzatvori k SIM karte Novy dodatol<, nadobudnutlm platnosti NOVého dodatk, 
zaniká platnosť tohto Dodatku, a to toez toho, aby v dôsledku zániku platnosti tohto Dodatku vznikol Podniku nérok na zmluvnú pokutu V ~<fpade, ak úeastnlk 
ne uzatvori v zmysle tohto bodu Novy dodatok, tento Dodatok ostáva naďale) v platnos~ a ~tky jeho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. V prlpade, ak JO koiónk• 
v tomto bode vyplnená symbolom"+>++.+" Účastnlk nemá právo na uzatvorenie Nového dodatku podfa tohto bodu 

-J 11) 

2 9 Učastnll< sa zaväzuje, že pol<tar sl súčasne s uzatvorenfm Dodatku aktiVOval niektO<ý z B1zn1s ballkov (alebo o jeho akbváciu v okamihu uzatvomn1a Zmluvy a/alebo 
Dodatku požíadaf Podnik a Podnik te~o žiadosti vyhovel) a ak sUčasne na základe aktivácie konkrétneho Blznla batiku využit motnosr zakúpenia osobitného typu MT za 
cenu so z/evou. ktorý je možné za takúto osobrtnu cenu zakúpiC Iba v prípade akttvácle a vyu1Jvan1a niektorého z Biznis balrkov, je pov1nný počas d1:>by vlaz.anost1 mar 
predmetný Blznis ballk aktivovaný na SIM karte a platiť za~ riadne a včas dojednanú cenu Úfastnik si je vedomý, že vzhladom na osoblll)ú možnosť z lskanla 
osobitného typu MT proslnadnlctvol)l akUvácle vybraného BIZnis balll<a a teda vzhladom na vy&ku oanového zvýhodnenia MT poskytovaného Učastntkovl na zdklade 
tohto Dodatku, by v prípade, ie by Učastnik nedodržal svoj!' záväzky uvedené v pNej veto tohto bodu, Podniku vznikla !koda. V prlpade porutenia povinnosti Účastnlka 
uvedenej v prve) vete tohto bodu, JO Podnik oprávnený od Učastnil<a požadovar náhradu !kedy vo výtke súelnu výtky mesaeného poplatku za konhrétny zvolený B:zms 
ballk a počUJ celých zúčtovacích obdobi, chýbaJÚCich do skončenia doby viazanosti Dodatku. Náhrada !kody je splatná v lehote uvedenej vo výzve "a jej zaplatenie. 1nak 
v lehote 14 dni odo ~a doručenia výzvy Podniku Úfastnikov( 

2 to ldentifikaený kód suvislaceho dodatku: 

] 18) 

Ak je v kOlónke namiesto ldenUfikaeného kOdu suvislaceho dodatku uvedený symbol "H<-++", nevzťahuJú sa na Účastnll<a žiadne uslanovenla Dodatku an1 jeho priiOh 
týkajuce sa súvisiaceho dodatku 

2 .11 Referenčné ~siO- Pauti\1 pre bllzkeho: 
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a) 

b} 

c) 

d) 

e) 

. ......_. 19) 

Ak je v kolónke namiesto Refemečnéh:o tisla - Pau&ál pre bllzkeho uvedený symbol "+++ ..... , nevzťahuJÚ sa na úeastnlka žiadne uswnovenia Dodatku ani jeho prtloh 
týkajúce sa Pautálu pre bllzkeho. 
V prípade. ak mé v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastnfk v sllvtslostl so SIM kartou ak11vovanu sluibu Náhradný telefón a teda je v platnosiJ Dodatok k Zmluve o 
pnpojenf o aktivácii služby Náhradný telefón, v zdhlavl ktorého ;e uvedené lo Isté telefónne elslo ako v záhlavltohto Dodatku, (ďalej len "Dodatok o Nr), uzavretlm tohtc 
Dodatku zaniká píatnosr Dodalku o NT (a dOChádza k okamtttej deakt•vácii služby Náhradný telefón akuvovanej a u!fvaneJ na základe Dodatku o NT zo SIM karty) V 
pripade zániku Dodatku o NT podfa pr:odchádzajúcej vety, môže (ale nemusQ úfastnlk v súvislosti so SIM kartOu požiadať o now aktiváciu služby Náhradný telefón, 
pr!eom v takom prípade je povinny uzavneľ novy Dodatok k Zmluve o pnpoJoni o akltvileti sluiby Náhradný telefón V prípade zániku Dodatku o NT podla prvej vety 
tohto bodu bude mar táto skutočnosť v závislosti od okolnosti uvedenych v jednoUivých plsmenäch tohto bodu za násladok vznik niektorého z právnych stavov 
uvedených v nasladovných plsmenéch tohto bodu. 
Ak sa nejedná o prípad podla pt smena d) alebo e) tohto bodu a Účastnlk už na základe Dodatku o NT zakúptl koncové telekomun,kaene zariadeniE:, je povlnny uhradil 
v súvislosti so zánikom Dodatku o NT s.umu vo výtke zostávajúcich neuhradených mesaených poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pôvodne v 
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tJ sumu rovnajúcej sa súčinu vy!ky mesatnáho poplatku za službu Náhradný telefón a poetu mesačných poplatkov, ktoré 
mal v sulade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti pod fa Dodatku o NT, ev~k ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT desiat neuhradll) 
Al< sa ne)adná o prfped podla plsme""' d) alebo e) tohto bodu a ueastnlk pred zánikom Dodatku o NT nezakupil na základe Dodatku o NT koncc"é telekomunlkaené 
zanademe a súčasne potiadal o novú akbváciu služby Náhradoy telefón v suv1slosU so SIM kartou a podpfsal prtslutný novy Dodatok k Zmluve o pripoJeni o akdvác• 
služby Náhredny telefón, v ktorého záhlavl je uved011é telefónne elslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého ueastnlckeho programu, ktoréh:> súčast'ou ;e služba 
Náhradný telefón. a tento úeastnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na z/av" z ceny Služieb vo 
vy&ko rovnajúcej sa vy!ke mesaených poplatkov, ktoré mu boh vyúčtované a ktoré uhradil v súVislosti s aktiváciou a užlvanlm služby Náhradný telefón na dklade 
Dodatku o NT, pr!eom Účastnrkov! n<ovznlkne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúetované mesaené poplatky za službu Nährad,.,Y telefón, ktoré bol na základe 
Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnuleJ doby v1azanosb (zánikom Dodatku o NT zanikli tiet právo na kúpu koncového 
telekomunikaeného zariadenia za cenu so zlavou, ktoré mu vyplyvalo z ;eha uswnovenl) 
Al< sa nejedná o prípad podla pisrnon21 d) alebo e) tohto bodu a Úfastnrk pred zdnlkom Dodatku o NT nruakupd na základe Dodatku o NT koncc•vé telekomunikaené 
zariadenie a súčasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón. v súvislosti so SIM kartou a nepodplsal novy Dodatok k Zmluve o pripojeni o akttvácil služby 
Náhradný telefón. v ktorého záhlaví je uvedené telelónne etslo SIM karty, Učastnlkovl zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zravu, ako v pripade podla 
písmena b) tohto bodu ant mu nevznlk11e povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesaené poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o 
NT povinný uhrediC do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby vlazanosl! (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež prava na kúpu koncovéhc' telei<omunlkaeného 
zanaden:a za cenu so z/avou, klon\ mu vyplývalo z jeho uswnovenl) 
Al< v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte ak~vovan~ taký úeastnlcky program, ktorého sueasťou je služba Náhradny telefón a Účastnlk požiadal o aktiváCiu 
takého oeastnfckeho programu, ktoréh,, súčasťou je služba Náhradný telefón, a lonto účastnicl<y program mu bude aJ skutoene na SIM karla akbvova,.,Y, Učas1n11<ov1 
zániltom platnosti DodaUcu o NT nevznikne právo na z/avu, ako v prlpade podla plsmena b) tohto bodu, ani mu ne\/Vllkne povinnosť uhradiť zostávajúce 
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Nähradny tele1ón, ktoré bol na zdklade Dodatku o NT povinný uhradtr do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby 
viazanos tJ 
Ak v okamihu uzavretta Dodatku re na SIM karte aktivovaný !aký účastnlcky program. ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón a úeastnlk potladal o aktiváciu 
takého účastn1ckeho programu, ktorého súčasťou n1e je služba Náhradny telefón, a tenlo účastnlcky pr~ram mu bude aj skutoene na SIM karte aktivovaný a úeastnlk 
pred únikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodalku o NT koncové telekomunikačné zanadenie, ueastnlkOVI zánikom platnosb Dodatl<u o NT nevznikne právo na 
z/avu. ako v prlpade podla plamena b:1 tohto bodu. ani mu nevznikne povlnnosr uhrad1ť zostávajuce nevyúetovaná mesaené poplatky za službu Náhradný teterón, 
ktoré bol na základe Dodatku o NT pov1 nný uhradiť Clo konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti 

er. 3. 
3.1 

Uvensčné uatanovenla 

3.2 

3.3 

Úfaslnlk vyhlasuje, ie nema žiadne llnanené zdväzky v~ Podniku, ktoré v de~. ked bude podpiSOVať tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti . ÚčaStn lk 
potvrdzuje, že Zmluva. ku ktocej sa uzatvára tento Dodatok, je platná V prlpade, že v súVtSIOsU so SIM kartOu bol medzJ úe&stnlkom a Podnikom uzavretý lny dodatok v 
rámci niektoreJ ponUicovej akcie Pod1nlku. obsahom ktoréhO by bol predaj koncového tetekomuntkaeného zariadenia za cenu so zfavou alebo poskytnutie Iného 
zvýhodnenia Učastnll<ovl a záväzol< út:astnll<a plnir podmienky poskytnutia z/avy a ďal&ie povinnosti Učastnll<a uvedené v predmetnom dodatku p rostrednlctvom SIM 
karty (ďalej uei "Predchádzajúci doda~>k") a tento Predchádzajtlci crodatok je platný v de~. v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatol 
zaniká okamihom uzavretia Dodatku To neplat! v prlpade, ak JS predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvyhodnoné SMS v roamingu, 
1w1n alebo Náhradný telefón, v wkom prlpade zostava Predchádzajúci dodatok platný a popri ~om je platný aj Dodatok 
Ufastnrk podpisom tohto Dodatku pot1mizuJO prevzatte MT uvadeného v článku t bodo 1 2 V prípade, ie ide o prenos e!sla sa Strany dohodli. že POdnik zabezp&el 
dodanie MT \"' stranami dohodnutom mieste úeastnll<ovl, ktorý je povinný splnen1e tejto povinnost• potvrdiť svoJim podp•som (resp. podpisom oprávneneJ osoby 
konajucej za Ue&stnlka). 
Dodatok nadobudne platnosr a úllinno1>1' v de~. v ktorom ho podpiäu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odloienr účtnnostl n1ektorý'Ch ustanoveni. Ak k 
iJ!ho podptsanlu nedOjde obidvomi stn1naml Dodatku v jeden do~. nadobudne platnost a účinnosť v des\, v kto<em ho podpi&& oprávnený ústupcs Podniku až po 
Učaslnll<ovi . Tento Dodatok sa uzatvára na dobu ui'Čiw, a to na dobu viazanosti uvedenú v el 2 Dodatku. V prlpade prenesených ersel, ako aJ v prlpade, ak Účastnlk 
uzatvoril Dodatok v rémcl režimu úslelkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu ui'Čitú odo d~a nadobudnutia platnosti Dodatku až de• uplynutia viazanosti 
definovan&) osobitne pre 1101o pripady v čl 2 Dodatku. V pripade prenesených elsel je ai do momentu aktiváCia SIM karty odložená ~nnosr tých '"slanovenl Dodatku, 
ktorých vykoname nle je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle PodmiEinok prenos1tetnostJ telefónneho čísla - Pnjtmajúci podn1k Al< úeastnik 
uzatvoril tento Dodatok v rámci režJmu zásielkového predaja, v!etky ustanoven'" DodaUcu, ktoré Apocilikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Ue&stnlkovi, naJmä 
uswnoventa !pecifikujúce zaelatok posl<ytovanía jednotlivých osobrtnycn zvýhodnen!, nadobudnú ue1nnosr ež uplynutím siedmeho pracovného dlla nasledUJúceho po 
dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čfm móže dOjsť. k posunu momentu za~atku poskytovania jednotlivych osobitných zvýhodnenr Rozsah a c:harakter osobitnych 
zvýhodnen! vtak ostáva nezmenený ll prtpade, ak Učestnll< uzatvoril lento Dodatok v ramcl režimu úsielkového predaja, nooddeUietnou súfa•lfou Dodatku su aJ 
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3.13 

lllll llllllllllllllllllllllllllllll 
podm1enky zásli!lkového predaja a Účastník podp1som Dodatku vyjadruJ& s nimi súhlas 
Zmluvné slrany sa dohodli, te okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnulll doba platnosU Zmluvy, poklaf láto nebola uzavretá na dobu urCJtú, vo 
svojej časti lýkajóceJ sa SIM karty na dobu urC!Iú zhodnú s dobou plalnosU Dodatku, pričom okamihom zániku Dodall<u sa meni doba platnosti Zmluvy v časlí týkajúcej 
sa SIM karty na dobu neurC!Iú Zánlkorn plalnosU Dodalku nie je doll<nUiá plalnosr Zmluvy 
Zmluvné slr.my sa dohodN, že plarnosr Dodalku skonči pred uplynullm doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 lohto Cténku, zánikom platn oslí Zmluvy alebo na 
základe dohody zmluvných slr.ln. V p'lpade, te Účaslnfk poru!l svoje povínnosU !akým spôsobom. že Podniku voči nemu vznikne pn\vo na z.epla'lenle zmluvnej pokuty 
podla ustanoveni iohlo Dodatku, zann'"" platnost Dodalku okamihom uhradenl8 zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom ol<amihom pflpisan•a celeJ 
sumy zmluvnej pokuly na Podnikom u ~ný účel) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, te obsahom PrOohy č. t je poskytnutie zla vy alebco Iného zvýhodnenia 
Účaslnlkovl, okamihom poru~nla povinnosti Účaslnlka !akým spôsobom, te Podniku voči nemu vzmkne prllvo na t.aplateme zmluvnej pokuly podla ustanoveni lohlo 
Dodatku, z.aniknú '/tetky práva ÚčaSIIlllla na poskylovanie týchto zliav a/alebo Iných zvýhodnen!, pokia! nie je v ustanoveniach Pnlohy č. 1 výlllovnn uvedon6 niečo iné 
Tenlo Dodatok je neoddel~ernou súčaslfou Zmluvy Doda lok sa vyholovuje vo dvoch rovnopi$och, po jednom pre Účaslnlka a Podnik. 
Účaslnlk vyhlasuje, že si je vedomý, Žtl MT je mu predávený za cenu uvedenú v čl 1 bode 1 2 Dodall<u, klorej vý!ka sa rovné rozdielu medzi spo~reb~elskou (trhovou) 
cenou MT a v zmysle lohlo Dodalku poskytnutou zravou zo spolrebilefskej ceny, len z toho dOvodu. te sa Učeslnlk zaviazal uživar siužb:l poskytované mu 
prostred ní dvom SIM karty v zmysle us.lanoveni tohto Dodall<u po dobu dohod nulu v lomlo Dodalku, pnOom nedodržanie IOhiO závázku (konkrétne• závázkov uvedených 
v članku 2 v bode 22, 2.3 alebo 2 4) v'Zhladom na llý!"u zJavy m spolrabltelskej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prllohy č 1 Dodall<u, by spônob•lo, ta Podniku 
vznikla !koda (minimálne v rozsahu l!21vy w spolrebitofskej ceny MT). 
Účaslnlk vyhlasuje, te pred uzavreU>m !OhiO Dodall<u bol podrobne obomámený s pn\vaml, ktoré z neho vyplývaju ako aj so v$ell<ýml podmienkami a/alebo 
povinnosfaml, ktoré sa podla neho zl!viazal splniť, a súčasne, te bol v plnom rozsahu upozomaný na prfsJu!né dOsledky, ak tl8to podmienky a/alebo pov1nnosti 
nesplni alebo poru!l 
Strany sa dohodli, že v prlpade. te Účaslnfk z akýchkolllek dOvodov slreli právo na užlvame účaslnickeho programu (resp jeho varlanlu), kiO rý má na SIM karte 
aktivovaný a zárove~ včas nepožiada o aktiväclu iného učaslnickeho progremu, je Podnik opn\vnený akUvovat mu na SIM karta Iný účastnícky program, l<lorý splň& 
podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2 Ak Účastník potlada o aktiväclu iného učasllllckeho programu pred zmenou podfa predchadzajuoej valy, oopovažuJe sa lenlo 
úkon za vykonaný včas, pokia! nebud•• z technických, adminiSirallvnych alebo Iných dôvodov Podnik schopný vykonar požadovanú zmenu vzhladom na kn\tkosr 
času medzi doručenim žiadosti a okamihom, v kiOrom má dOjsf k zmene účaslnlckaho programu v dOsledku straty pn\va na poskylovanie dotlmutého učastnlckeho 
programu 
Účastník svojim podp1som potvrnzujo, te mu bola oznámená lnformäCia Podniku, l<lorou ho tenlo v súlade s§ 42 a oslatnýml ustanoveniami zákona t . 610/2003 Z~ v 
zneni neskor!lch Pfedpisov oboznémll s tým, te ku d~u 30 10 2010 na základe doplnku väeobecných podmienok dochädza k zmene textu V~10becných podml8nok 
poskytovania verejných elektromcl<ých komunikačných služieb proslrednlctvom vereJneJ telefónnej siele spoločnosti Orange Slovensko, a. s , a lo ich článku 11 , bod 
11.15. Účastnil< dalej svojim podplson1 potvrdzuje, te predmelnll zmenu akceptoval a te mu bola zároveh nadne oznámená lnfonnécla. že v prípade. ak má zmem 
uvedeného dokumenlu charakler podS'lalnej zmeny zmluvných podmtenok, je Účaslnlk opn\vnený odstúpiť od zmluvy o pnpojenl, ktorej sa zmena týka, bez sankcii, ak 
by zmenu, ktora má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, neakceproval Okamihom, v kiOrý nadobúda účinnost zmena vy!!le uv&dených v!eobecných 
podmienok, sa zároveh meni obsah zmluvy o pripojeni, ktore) súčasfou sil úelo v!eobecné podmienky 
Srrany sa dohodU, že Podnik ma nlitle v tomto bode uvedené pn\vo a Učaslnik poiVfldzuje svoj•m podpisom, že sa s touto skutočnosrou oboznllmll a berie ju na 
vedomie Podnik je oprávnený pre katdó zanadome, ktorého preda) je predme lom lohto Dodalku a ktoré možno využit' na uf.lvanle verejnej telefónnej služby, IOGhmcky 
obmedztf možnost využlvanl8 IOhiO znnadenla počas doby viazanosli podfa lohto Dodatku (poklal je v Dodatku stanovených vlac dOb viazanosti lak počas celej 
doby, počas klorej Je Účastnik zaviaz,.ný podla lohlo Dodatku užívať služby v 11om slanovenlt v dohodnulom rozsahu a/alebo !truktúre) v Inej meU, ako Je vereJná 
telsf6nna síer Podniku (tzv blokovanie zanadonla na siet l SIM·Iock) Účaslnlk vyhlasuje. že sa oboznámP so skutočnostaml uvedenými v tomto bodo a s ich 
vedomim kupuje rover do svojho vlas•lnlctva. V'Zhladom na uvedené nevzn>kaju Účas1nlkov1 z vy!~1e v lomlo bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči 
Podniku, najmä mu nevzniká. {a) pn\vc> raklamovaf vy!šlo uvedené skutočnosb na t.akúponom IOvare {b) prävo požadovar z hore uvad8ných dôvodov zravu z kúpnej 
ceny tovaru. {c). právo z hore uvedoných dOvodov odslúp1ľ od kupnaj zmluvy (požadovať vn\tenle celej kupnej ceny zaplatenej za lovar), alebo akékolllek iné právne 
nároky 
Slrany sa dohodli, te okamihom nadobudnuUa plalnosU Dodatku sa meni znenie Zmluvy ako cel~u (pričom slrany su sl vedomé, te v zmysle uslanoveni Zmluvy v!etky 
zmluvy o pnpojeni, ktorých súčasťou sú VP, predslavujú časti leJ lslej zmluvy o pnpojenl medz1 Učastnlkom a Podnikom, t.j tvoria čast Zmluvy) .. a to lak, te ~t~y 
spory, ktoré medzi stranami vzniknu zo• vzájomných zmluvných vzt'ahov exJStUjUcích ako a) zo zmlúv uzavretých medzi n1ml v buducnostl (to zn v!•>lky zmluvné vzt'ahy 
vzniknulé na základe Zmluvy (zmlúv c• pripojen~ a k nej (k nim) vyhoiOvených dodatkov) a spory s n1ml súvisiace (vn\lane sporov o platnost, v)iklad a zámk takejto 
Zmluvy (zmluv o pnpo}enm. sa rozhodnú v ro'Zhodcovskom konani pred stálym rozhodoovsk)im sudom, ktor)i bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych 
roll>odoovských súdOV vedeného Mlnl:;terstvom spravodlivosU Slovenskej republiky TýmiO "'e je dolknulé pn\vo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konama na 
prlslušný v!eobecný súd Slovenske) r<opubliky podla z~ kona č 9911963 Zb Obtlansky súdny ponadok v zneni nesko~lch predpisov Slreny sa dohodli, te ukončanle 
plalnosll Zmluvy a/alebo !ohlo Dodatku sa nelýka ustanoveni !ohlo bodu, ktoré budú trvať aj po ukonOenl platnosll Zmluvy a/alebo Dodatku. 
Strany sa dohodli, te v pripade ak Podmk pozastaví poskytovanie Služieb podla Zmluvy a tohiO Dodall<u, pripadne ak Podnik odstúpi oo Zmluvy a lohlo Dodatku z 
dOvodov na strane Účastnika a nás~Jdne Podnik na žiadosť Účaslnlka vv&r účinky odslúpenla od Zmluvy a IOh\o Dodatku pripadne zatne• znova poskytovať 
pozaslavené Služby, plaua uslanovenia Zmluvy a tohiO Dodal!< u v plnom rozsahu Jak, ako keby k pozastaveniu poskylovanla Slutíeb pn padne k oclslúpen>u od Zmluvy a 
tohto Dodatku 11ebolo do$lo 

Zlaté Moravce. dha 03 10.2011 Zlalé Moravce, dňa 03.10 2011 

Učaslník Za O"'nge Slovensko, a s 
Mesto Ziaté Moravce 
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Dodatok k Zmluve o pripojeni - č. zmluvy: A5896882 
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917983641; ldent. kód dodatku: 5421260 

ID predajcu ID180GPB01 

Orange Slovensko, a. s. so sldlom Prievozská 61A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310578 ICDPH SK202031578, 
zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len .Podnik") a 

Účastnlk Účastnlk • Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov: Mesto Zlaté Moravce 

Trvalý pobytiS!dloiMlesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné člslo, PSČ, pošta): 
Zlaté Moravce, 1. Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1 

Člslo OP l Pas: Platnosť OP l Pas: Rodné člslo/IČO: 00308676 

IČ DPH/DIČ : Štátne občianstvo: SR 

Zastúpený: Člslo OP/cest. pasu, preuk. 
povol. na pobyt: 

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

Rodné čislo: 

Lednár Peter Ing. 

(dalej Ian "\Jcastnllt") 

(pod skratkou •p na pobyt" aa rozum<e Povolenie na pobyt cud>Jnca) 

na zaklada vzäjomnaJ clohody uzalVllra)ú terno dodatok k coL zmluve o pnpoJenl (dalej Ion "Oodatol<". eli zmluva o pripojeni, ku ktorej sa Dodatok uzalVllra. sa daleJ označuje al< 
"Zmluva" ). ktQiým upravujú podmienky kúpy koncového talel<omunikačného zariadenia a tie! využlvanía eleklronickych l<omuníkačnych služieb iSiu!by"). pripadne Iné osobitné 
podmienky využlvan<a Služieb, ak aú v Dodatku resp. dokumente, na ktQiý text Dodatku odi<azuJe. llýslovne dohodnuté (Podnik a útastnllt sa spoločne dalej označujú ako "strany") 

Cl. 1. Predmetom tohto Dodatku je 
1 1 dohoda sllän na akt ivácii útaslnlckeho programu resp zmo010 účastnlckeho programu na útastnlcky program (pok<ar je v kolónke n.U1e v tomto bode uvedené 

"++<++" zostava účastnlcky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejko/llek kolónke v Dodatku znamená, ie stav určollany danou kolónkou 
zostava nezme010ný oproti stavu pred podpisom Dodatku. pokíar priamo v toxto vzťahujúcom sa k dan<Sj kolónke nie je uvedené Inak) 

- ]') olanla do vietkých aloU 1 OO+ 

na SIM l<ano Podniku reglštrovan<Sj na útastilllta. ktore) telefónne Cl alo je uvedené v hlavičke tohto Oodatl!u. resp na tej SIM 1<ane Podniku. ktorá potas platnost i tol1to 
Dodatku nahradi (naJma z dôvodu slraty. krádeie, výmeny a pod) SIM kartu Podnoku registrovanú na Utastnllta. ktomJ telefónne člslo J8 uvedoné v hlavička tohto 
Dodatku (daleJ len "SIM kan&") 

1 2 dohoda stnln o predaJI koncového lalakomun<ltačného zariadeni& (dalej len "Mr) (zmluvné slrany sa dohodli. fa pokoar je v kolónke "Vyrobné Clslo Mr uvedené 
"+++++". tento údaj sa nebude uvádzar a te predmet kúpy teda MT je ja5ne a jednoznaCne uteený svojim typom) 

ypMT okla C1.01 

~yrobnHialo MT(IMEI) 58257o.cll827313 J J) 

Ueastnlltovi z majetku Podn<ku so ztavou z Jflho spolrabltelskeJ ceny za kupnu cenu (po upla!n<Snl ztavy z f8ho spouebitalsket ceny)s DPH (dalej toet "kúpna cena") 

~.OO EUR _ _ - ] •) 

Vtastnllt al Je vedomý. te be1ná maloobcnodná cena MT bez ztavy z Jeho spotTobitelske( ceny s DPH. za klotú Podnik MT zo svojho majetku pred6va. je 

~1,00 EUR l s) 

Utastnlk vyhlasuja. te al je vedomý, te MT je mu pradavany za kúpnu cenu uvedenú vyUie v tomto bode len z toho dôvodu. te sa zav18zal utlvar služby poskytované 
mu prostrednlclllom SIM kany v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2 3 tohto Dodatku 

1 3 dohoda atr6n o lom, te v rámcl oaobHnej ponukovej akcia Podniku 

8) 

tkvlzlčn6 ponuka . ) 

poskyWJ (resp n<Sposkytne vldniUiefPodn<k úeastnlkolll aj dal&oe výhody a v pripade, te Podnik tieto daltie výhody Utastnlkovl poskytne. Ile! dohoda o právach 
povinnootlach sllän spojených s poskytnut im týchto výhod Podrobne)&•a úprava práv a povlnnosU strán spojenych s poskytnuUm dal!lch výhod aú uvedené v dokumente 

7) 

ronuoy ponuky "AkvlziCná ponuka" zo dňl 03.10.2011 DS.SME __ l 
ktQiý 1ko Prlloha e. 1 tohto Oodalku tvori jeho OISoddelltelnu sútasr V pripade, te je v predchédzajúcej veta uvedené kolónka vypl010ná symbolom "+H++" strany sa 
clohodll. te Podnik neposkytne útastnlltovl v rámc! tejto osobitneJ ponukovaJ ai<Cie toadne dal!ie výhody a Zllrovoň. te sUeasrou Dodatku n1e )8 P riloha e 1 s obsahom 
podla tohto bodu Slrany sa dohodli, te sútasfou Prllohy e 1 m61e byt •1 úprava <nych práv a povvmO&II strán vrátan<S práv a povimostl upravenych v tola Dodatku 

l • dohoda stnln o 
a) ak11V6cll slutby 

nlamet v mobile lV 
a) 

b) o deakbv6c.l Služby 

8) 
+++++" 

c) o volba Vybraného čista 
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r- · . ~ •u) 
d) o poskytnutf benefitu (pokia! je nasledujlK:a kolónka ll)lplnená symbolom .... u· Učastnfk noziska hadne zo zvýhodnen[ uvedených v Prfloho Dodatku, ktonl su 

podmienené uveden fm klútovych &lov resp slovných spojeni stanoven)ieh v prislu&n)ieh ustanoveniaCh Prflohy Dodatku, priOOm pnlvo na ostall\é .zvýhodnenia takouto 
podmienkou nepodmlenené nie je 19m l•> dotknuté) 

r;;;:;;--- J 11) 

1 5 doiiôéläštnln, to Učaštnik je povinný Uiirädlt Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp admlnlstn!Uvny poplatok za vykonanie Mell)lhnutných zmien v systémOCh 
Podniku suvlstacich s kopou koncového telekomunikačného zanadenla uvedeného v bocle 1 2 IOhto článku za cenu so zlavou (ďaleJ ten "Poplalok") vo výäke s DPH 

r,OO EUR 

Čl 2. Priva a povinnosti Podniku a Účaatnfluit 
2 1 Účastnlk jo povinný zaplatir Podniku ~ulpnu cenu MT vo vy§ ko uvedeno) v Čl 1 bodo 1 2 ako aj Poplatok vo výäko uvodenor v Čl. 1 bodo 1 .5. Účastnlk je povtnny 

zaplalit kúpnu cenu a Poplatok na zéklade hlkl llry vystavenej Podnikom v lehOte uvedenej vo faklilre, Inak do 15 dni odo dl\a vystavenia faklilry V prfpade, ie Podnik o 
to Účaslnflla požiada, )e tenlo povinný zaplatil' celú kúpnu cenu MT s DPH a/alebo Poplalok v holoVosU na predajnom miesle, na klorom s Podnikom Účastnill uzatvori 
tenlo Dodatok. a to vo forme prodóavku 

2.2 Strany sa dohodli, že Účastnfk Je povtnny počas doby vtazanosl l, ako je láto stanovená v bode 2.3 tohto elänku, mat na SIM karte aktivované a utfvat sluiby (resp 
službU) definované v ustanoveniach plsmon a) a b) tohto bodu, pričom záva.ll<y podla plsmen a) a b) tohto bodu maju povahu allematl'vnych povinnosti teda ptaU, že 
pokia! sú na SIM karte akllvované služloy (služba) uvedené v pi smene a) Účastnlk rue J8 poviMy zérove~ plní( v súvislosti so SIM kartou svoj závä;<ok podla písmena 
b) a naopak (t 1 ak mé ne SIM karte ai<Uvovanú službu resp aktivované služby uvedené v plsmene b) tohto bodu, nie jo povinny plniť svoj závazok podla plsmona a) 
tohto bodu). 

a) Účastnn.. sa zaväwjo, te v prlpado, ilk nebude mar na SIM karte akltVOVaný niektorý z účastnfckych programov kategorie Sluiieb Volan•a svojim alebo kategOtle 
Volania do viaU<)ieh sieti, počas doby viazanosti, ako je tato stanovena v bocle 2 3 tohto článku, bude mar aktivovaný na SIM karte taký .:.eastnícky• program (resp lak ý 
varian l učastnfckeho programu), u klon!ho Je výtka mesačného poptalku (o OPH) stanovené pnna)menAom na sumu 

Ľ76EUR J ll) 
(v prípade, te re v kolónke okrem sum~ uvedený a] kOril<rétny.ueastnlcky program alebo typ lleastnlckehO programu, Učastnll< neponJM svoje povinnosu, ak bude maf 
predmetný účastnícky program resp. účastnlcky program danéhO typu aktivovany na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 \ohli> článku ani v prfpade, te vy!ka 
mesačnéhO poplatku uvedeného účas<lnlckehO programu bude nit!ia ako suma uvedená v kolónke, Jl9k1ar je v kolónke uvedený len konl<rétny účastnlcky program 
alebo viacero lleastnlckych programov alebo typ alebo viac typov účastnlckych programov boz sumy, Účaslntk je po111nny maf na SIM karte akt ivovaný len niektorý z 
uvedených účastníckych programov aiobo účastnlcky program uvedeného typu, a to bez ohladu na vytku Ich mesačných poplatkov) a teda te poč<ts le~o doby nebude 
mar na SIM karte akbvovany (ani nepožiada o zmenu učastnickeho programu na) účastnlcky program s nit!lm mesačným poplalkom, ako ,. v)'§ka mesačnéhO 
poplatku uvedená vyt! le v tejto vete (pn pinenltohto záväzku sa bone do úvahy vy!ka mesačného poplatku pred uplatnením zliav, ktoré mu na• zéklade akojkolvek 
pnlvnej skutočnosti poskytne Podnik) 
Za po<UMtnte zéväzllu Účastníka podla predehédzajúcej vety sa nepovažuje pripad, keď vy§ka mesačnéhO poplatku účastnfckehO programu (resp varlenlu 
učastnlckehO programu). ktorý má ut .. stnll< na SIM karte aktuáloo aktiVovany, klesne počas platnosll Ooda\ltu pod sumu uvedonu v predchádza)Uooj vete v dOsledku 
znlženia cien Služieb alebo klesne ~<>čas platnosti Dodatku (resp odo d~a nadcbudnutla platnosti tohto Dodatku bola takto stanovená) pod sumu uvedenu v 
predchaózajucej vele v dOsledku taraclenla Učaslnll<a do kategórie učastnlkov tohO Istého účastnlekehO programu, pro ktorých je stanovená nit!ola výäka mesačnéhO 
poplatku toho Istého účastnlckeho prooramu (napr z dlivodu mnoútevných zliav a pod ) AktiVácia útastnfckehO programu podla prvej vety tohk> bodu na SIM karte 
alebo aspofl žladosr o aktiváciu takéholo učastnfckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1 1 Dodatku alebo inou formou na to staflOveoou Podnikom) a jeho 
néslednil skutočná aktivácia je podmienkou platnos~ tohto OodaiJ<u a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za ktlpnu cenu. Tento bod a) sa vzťahuje aj na 
nasledovné pripady. (l) ak je na SIM karte akbvovaný účastnícky program VolaJ tOO alebo Volaj 200 aj v kombinácii s programom VotaMI svorim zvýhodnené, (li ) ak 
počas doby v~azanostl bol účastnlcky program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenony na účastnlcky program z katoglirie slubeb Volania do v!oetkych sieti zvýhodnené 
alebo Volania svojim zvyhodnené, (Ili) ilk je na SIM karte aldlvovaný učastnfcky program z kategórte služieb Paulály Spotu aj v komblnécll s programom Volania svojim 

b) Učastnfk sa zaväzuje, že v prfpade, ak bude mar na SIM karte aktivovaný niektorý z účastnlckych programov katogórle Volania svojim alebo kategórie Volania do 
v!etkých Sieti, bude mat počas doby vt.azanosll, ako je láto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovaní: na SIM karte Laku komblnaciu Učastnfck)tch programov (resp 
ballkov) kategOrif služob Volanía svojtnn, Volania do v!etkých slell, SMS a MMS do v!elkých sieti, lntamel v mobile (v pripade sluiby lntemel v mobile sa do kombinacie 
ratarú len !tandardné účastnícke prognomy resp balil<y lejll> služby a me doplnkové učastntcke programy resp batiky tejto služby; v prípade, že v ostatných kategónách 
sluileb uvedených v tejlo vole budu poonúkané okrem jtsndardných učas1J1fckych programov aj účastnícke programy patnace o do lnych podkabogóril. do kombinácio 
podla tejto vety sa ratajú len Atandardné účastnlcke programy) a Biznis ballky (uvedené plati Iba ak tento dodalok uzatvára Účastnfll. klorý n..a pridelené ICO) a 
doplnkovych slu:!Jeb Náhredny telefón, Prednostná staros~lvosť, Exkluzívna starostllvosr a Haló svet, u kiOrej vyjka súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto 
účastnícko programy, baifky a doplnkové služby (vratano DPH) je rovné alebo Y}'tt1a ako 

E-v~ 1)-~,0~ EUR (30,126 S~~ !'•l 
PovmflOsr Učastnfka podla tohll> plsm<ena je splnená aj v prlpade. že kombinácia sluiiob. z ktore) sa rata sučal mesačných poplatkov podla preclcháózajuoo) vety, 
nebude pozostáva( zo vielkych kategónf služob resp doplnkov)ieh slubeb ll)lmenovaných v predehádzajtlcej velo, aviak len v pri pado ak v kombtnácii bude zahmutY 
aspo~ jeden ueastnicky program z kal ogOne Volama svopm alebo kategóne Volania do vAell<ých sieti Pn plnení záväzku podla tohto bodu sa bane do úvahy vy!ka 
mesačných poplatkov za jednotliVé úeastnlcke programy, ballky resp doplnkové slutby pred uplatnením zliav, ktoré mu na zéklade akejkoľvek pravne) skutočnosu 
poskytne Podnik Ustanovenia dnJhej v•ety písmena a) tohto bodu platia primerane ar pre právne vztahy podla tohto písmena 

2 3 Účastník sa zaväzuje, že po dobu 

24 

2.5 

a) 

b) 

c) 

d) 

ť -l 
15) 

mesiacov odo d~a uzavreba tohto Ood11lku (ďalej liet "doba viazanosti") 
zotrvá v zmluvnom vzrahu s Podnikom podla ZmhNy v zneni tohto Dodatku ako účastn lk Služeb poskytovanych mu Podnikom proslrednfctvom SIM karty a že po celu 
túto dobu bude bez prenJäenla llelo Sluiby využJvat , a lo v súlade s jeho zév3zkaml a zérove~ neuskutoční baden taký úkon, klorý by smeroval k ukončentu alebo 
účalom ktorého by malo byt ukončenie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred uplynut•m dotly viazanost• (bez ohfadu na skutočné právne nasledky uvedenéhO ukonu); 
za ponJ§eniO tejto povinnosu sa nepovill.uje odstupen~e od zmluvy z dOvodov stanovenych zákonom č 61012003 Z.z. v platnom zneni; 
nepožiada o vypojeme z prevádzky, alflbo o dočasnú doakllváclu SIM karty (pokia! mu takáto povtnnosr nevyplýva zo Zmluvy, priOOm v takom pr lpade je povlnny bez 
<bytočného odkladu pokračovať v užJvtJnf Služieb prostrednfctvom Inej SIM karty, ktorá nahradi vypojenú resp, doakUvovanú SIM kartil); 
sa nedopusli taoéhO konania, alebo, n•odé svojim konaním :baden taký podnel a ani neumožní také konanie, na zéklade ktorého by Podntku vtnllllo právo odstúpir od 
Zmluvy alebo pn\ vo vypovedar Zmluvu z dčvodov nesplnenta alebo poru§enia povinnosti zo strany úeastnlka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve. 
alebo na zékJade ktorého by bol Poomk oprávnený mu v dobe ~azanostt dočasne obmedz.tt alebo proruAif poskytovanie Shd.teD, 
bude mať na SIM karte aktiVovaný la~;ý účastnícky program (resp taký vananl účastnfckeho programu) alebo takú kombtnáau účastníckych pn>gramov v bode 22 
plsmene b) uvedenych kategórii služieb, te nedlijde k ponuéen•u záväzllu Účastnfka uvedenéhO v bode 2.2 tohto článku 
V prípade loletonnych čisel, ktoré boli v ramcl prenostlolnostl člsla prenesené k Podntku od InéhO podniku (ďalej Ion "prenesené čísla") sa do doby viazanosti 
nezapoe!tava doba od nadobudnuba platnost• Dodatku až do prvej aktiVácie SIM karty s preneseným ersrom, člte doba. po ktonl SIM karta nebude v dOsl'!dku e!te 
nedokončenéhO prenosu čista aktlvna, doba viazanosti tak začne plynúť af prvou aktiváciou SIM karty po ukončen i prenosu čl sla. V týchlo prfpadc>eh je v§ak Učastnlk 
povinný plniť Sl povinnosti uvedené v et 2 3 a) a c) po colu dobu pred zača\im vtazanosti (odo d~a nadobudnutia platnosti Dodatku až do z.•čatia plynutia doby 
viazanosti), ako &J po coltl dobu viazanosti. V prlpade, ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režJmu zásielkového predaJa, sa do doby Vl8zanosti nezapočítava 
prvých sedem pracovn)ieh dni nesleóurúclch po nadobudnull platnosti Dodatku, doba v18Z8nostl tak začne plynúť až po uplynuli stodm1ch pracovni·ch dni nasledUJúciCh 
po nadobudnutl ptatnosU OodaUcu 
v prlpade poru$onla niektorej z povinnosti ueastnlka uvedenej v bodo 2.3 alebo 2 4 !ohlo článku (najmä ale nielen nezaplatenie splatnej ceny za Služby, nedodrtanle 
zéYazku uvedenéhO v bode 22 loht<> článku, jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy alebo !ohlo Dodatku pred uplynutlm doby vlazano:stl, vykona~io ukonu 
smenJjúceho k ukončeniu platnosti loh'lo Dodatku pred uplynutfm doby viazanosti bet ohfadu na skutočnost, či naozaJ dOjde k ukončeniu jeho pl:>tnosti) je Učastnlk 
povinný uhradil' Podntku vnluvnu pokut.u vo výäke 

rc),oo EUR l 18) 

Zmluvná pokuta predstavuje rozdtel medzi bežnou maloobchodnou cen~u Ml bez zlall)l l )eno spolrobitefsker ceny s DPH (uvedenou v bcode 1.2 v ramčeku 
označanom čfslom 5) a kúpnou cenou •s DPH. za ktorU Podnik predal MT Utastnfkovl (uvedenou v bocle 1 2 v rámeeku označaflOm číslOm 4) Pravo na zmluvnu pokutu 
podla tohto bodu vznikne Podniku samotným poruienfm poVInnosti Účastnfka a In v okamihu po<UMtnla povinnosll Účastnikom, priOOm toto pravo nie je podmierten6 

0004538294 
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vykonanlm tiadneho ukonu zo strany Podl)lku (napr. odslupenlm od Zmluvy alebo prerul>onlm fl obmedzenfm poskytovania Slu:!lob v prfpade• porutenla povinnosti 
podla bodu 2.3 písmena c) tohto flánku). l/častnll< le zároven povonný uhradiľ Podniku náhradu tkody, ktorej výtka presahuje \lýtku dohodnultej zmluvnej pokuty 
Zmluvnu pokutu podla tohto flánku toude Ueastnlk povlnn)l zaplatH Podniku bez chladU na dlžku doby. ktorá mu &te zostávala do uptynu~ao doby viazanosti 
Zmluvná pokula je splatná v lehote UII(Jdenej vo výZve na rej zaplatenie. inak v lehote 14 dni odo dha doručenia výzvy Podniku úeastnlkoví. 

2 6 úeastnlk suhlasl s tým, le ak počas d·oby platnosti to~ Dodatku dOjde na základe jeho tladosll alebo z dôvodov jeho zavlnenoa k doeasnej deaktlvécil jemu pndelenej 
SIM karty a v dOsledku toho k obmedz,eniu alebo k prerutenlu poskylovanoa S!u:!ieb podla zmluvy o pripojeni, te doba po ktorú nebude z týchto dOvodov poutivar tieto 
Slu:!by sa mu nozapočlla do doby vioazanosll Táto skutotnosf nezbavuje Učastnll<a joho povinnosti zaplatiť Podniku za tUto dobu cenu Slu:!leb, pokia! mu láto 
poYinnosr v zmysle Zmluvy vzttikna. 

2.7 Podnik je povinn)' splniť sl vtetky svoji! povinnosti. ktoré pre neho vypl)lvaj~ zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä (l) predar Ueastnikovo MT za doh<ldnutú kupnu cenu a 
previesť na Účastnfka vlastnfcke pnlvc> k MT a oc;!ovzdať mu ho za predpokladu. že Účastnlk splni vtetky podmienky potrebné pre VZ11Ik nároku n:> kupu MT za kúpnu 
cenu v .U lade s tYmto Dodatkom. (li) pooakytovar Učastnlkovi Služby podla Zmluvy a tohto Dodatku. 

2 .8 Bez chladu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasladovnom· Ak je kOlónka v tomto bode vyplnená slovami "12 m·eslacov•. úeastnlkovl 
po uplynuli 12 mesiacov po nadobud11utl platnosti tohto dodatku vzttikne právo na uzatvorenoe Iného - Podnikom určeného • dodatku k SIM karte uvedenej v zählavl 
tohto Dodatku (dalej len "Nový dodatok") V prípade. ak úeastnlk v zmysle tohto ustanoveno& uzatvori k SIM korte Nový dodatok. nadobudnutlm piEotnooU Nového dodalkl 
zaniká platnosr tohto Dodatku. a to bez loh<l, aby v dOsledku zániku platnosti tohto Dodatku vznikol Podniku nárok na zmluvnú pokutu. V prlpade, ak ú tastnlk 
neuzatvorl v zmysle tohto bodu Nový clodal9k. tento Dodatok ostáva nad alej v platnosti a vtetky jeho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. V prfpade, ak re kolónk. 
v tomto bode vyplnená symbolom '+H·++' Učastnlk nemá právo na uzatvorenoe Nového dodatku podfa tohto bodu 

J 17) 

2 9 úeastnlk sa zaväzuje. te poklaf st su<~sna s uzatvo<enlm Oodalku aktiVOval niektorý z Boznls ballkov (alebo o jeho akbVáelu v okamihu uzatvorenia Zmluvy a/alebo 
Dodatku požiadal Podnok a Podnik lejll> žiadosti vyhovel) a ak súčasne na základe aktivácoe konkrétneh<l BIZiliS batiku využol možnosr zakúpenia o•wbitného typu MT za 
cenu so zlavou. ktorý je matné za ta~••to osob~nu cenu za kú pif iba v prfpade ak11YáCJe a vyutlvanoa niektorého z Blznos ballkov. je povinný počas doby viazanosti mať 
predmetný Biznis ballk aktivovaný na SIM karte a ptatif za/\ riadne a včas dojednanu cenu úeastnlk si JO vedomý. te vzhladom na osobitnú možnosť zlskanra 
osobltnéh<l typu MT prostnednlctvof)l flkUvácie vybf8ného Biznis balfko a teda vzhladom na výSku cenového zv)'hodnenla MT poskytovaného Učastnikovo na_ základe 
tohto Dodatku, by v prlpade, te by Uá!Stnlk nedodržal svoje záväzky uvedené v prvej vete tohto bodu, Podniku vznikla Skoda. V prfpade porutenla povlnnostl Utastnika 
uii(Jdenej v prvej vete tohto bodu, je Pc>dnlk oprávnený od úeastnn.a požadovar náhradu škody vo \lýtke súf!nu v)'Sky mesaeného poplatku za konkrétny zvOlený Biznis 
ballk a počtu celých zúčtovaclch obdobi, chýbajúcoch do skonoonla doby viazanosti Dodatku Náhrada škody je splalnä v lehote uvedenej vo vy1ve na jej zaplatenie. inak 
v leh<lte 14 dni odo dl\a doNČBnla v)'z:\"1 Podniku úeastnlkovl 

2.10 fdenbfikačný kód SUVIS!aCQho dodatku: 

Al< je v kolónka namiasto ldentifikaeného kódu súvisiaceho dodatku uvedený symboi"H·H ·+", nevzrahuru sa na ueasttlil<a badne uslanovenia Ocdatku ano reho prlloh 
týkajúce sa suvisiaceho dodatku 

2 tt Referenčné Cfslo - PauMI pre blfzkeho 

1 19 ) 

Ak Je v kolónke namiesto Refemeeného čl sla • Pautál pro bllzkeho uvedeny symbol 'H• + 1 •• nevztahUJU sa na útastnlka ŽISdno ustanovenia Ocodatku ano jeho priluh 
týkajúce sa Pauäálu pre bllzkeho 

2. 12 V prfpade, ak má v okamihu uzavoeranla tohto Dodatku Účastnlk v suvlslostl so SIM kartou aktivovanu službu Nilhradny telefón a teda je v platnosb Dodatok k Zmluve o 
pripojeni o aktivácii slu:!by Náhradný tolefón, v záhlavl ktoréh<l je uvedené to Isté telefónne čfslo ako v záhlavl tohto Dodatku. (dalej len 'Dodatok cc Nr). u.tavrellm tehle 
Dodatku zaniká platnosr Dodatku o toll" (a dochádza k okamtitej deaktivádl služby Náhradný telefón aktivovane) a užlvanej na základe Dodatku co NT zo SIM karty) V 
prlpsde zániku Dodatku o NT podla predchádzajúcej vety. mOže (ale nemusi) Účastnlk v súvislosti so SIM kartou požiadar o novú akbváclu slu:!by Náhradný telefOn, 
pr!Oom v takom prlpada )e povinný uuovrfar nový Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktiVáCII služby Náhradný telefón V prfpade zániku Dodatku o NT podla prvej vety 
tohto bodu bude mar táto skutotnosť v závislosti od okolnosti uvedenych v j ednotlivých písmenách tohto bodu za následok vznik noektoréhco z právnych slavov 
uvedených v nasledovných plsmenilch tohto bodu 

a) Ak sa nejedná o prlpad podla plsmena d) alebo e) tohto bodu a Účastnlk už na základe Dodallcu o NT zakúpil koncové tatekomunlkačné zanadenlc, , JO povonný uhradoľ 

et 3. 
31 

32 

33 

v súvislosti so zánikom Dodatku o NT !!umu vo vý~ke zostávajuclch neuhradených mesačných poplatkov za slutbu Náhradný telofón (vnllane DPH) do konca pOvodne v 
Dodatku o NT dohodnutej aoby viazanosti (t.j sumu rovnajúcej sa súčinu vý~ky mesačného poplatl<u za stu:!bu Náhradný talefón a počtu mesačnych poplatkov, ktore 
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosb podfa Dodatku o NT, avtak ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT dc>sJaf neuhraclll) 

b) Ak sa nejedná o prípad podla plsmana d) alebo ej tohto bodu a Učaslnlk pred zánokom Oodalliu o NT n~akúpll na záklede Dodatku o NT koncx>Vé telekomunikačné 
zanadenio a súčasne potoadal o novu akllváclu služby Náhradný telefón v suvoslostc so SIM kanou a podpisa! pnslu~ny nový Dodatok k Zmluve o pnpojenl o aktivácio 
služby Náhradný telefón. v ktonlho zát~avr je uvedené telefónne čisto SIM karty. alebo požiadal o aktiváciu takého učaslnld<eho programu. ktorého súčasťou JB službe 
Náhradný telefón, a tento úeastnfcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný. vznlkné mu zánikom Dodatku o NT pnlvO na z/avu z ceny Slu:!let> vo 
\lýtke rovnajúcej sa \lýtke mesačných poplatkov, k1oré mu boli vyličtované a ktoré uhradil v swislosti s aktiváciou a u!ivanim služby Náhrad"ý telefOn na základe 
Dodatku o NT. pričom úeas!fllkovl ncwznlkne povinnosr uhradiť zostávajiloa nell)lúčlované mesačné poplallcy m službu Néhradný telefón, ktoré tcol na základe 
Dodatku o NT povinný uhradiť do k<>nca pOvodne v Dodatku o NT dohodnuteJ doby vcazanosll (zámkom Dodatku o NT zaniká tiet právo na kupu koncového 
lelekomunlkačnéh<l zariadenia za canu so zlavou. ktoré mu vypl)'valo z jeho ustanoveni) 

c) Ak sa nejedná o pripad podfa plsmena d) alebo o) tohto bodu a úeastnlk pred zánikom Dodatku o NT nezakupil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikaené 
zariadenie a silčasne nepožiadal o novu aktivéclu siutby Nilhradný telefón v súvoslostl so SIM kartou a nepodpfsal nový Dodatok k Zmluve o pripcojenl o aktflláCii služby 
Náhradný telefón, v ktorého záhlavf je uvedené telefónne elslo SIM karty. úeastnlkovl zánikom platnosti Dodatku o NT nevznokne právo na z/avu, Ilko v prlpade podla 
plsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajiJce novyúčlované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, klon! bol na základe Dodallw o 
NT povinný uhnedot do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiet právo na kupu koncovóhc> telekomunikačného 
zariadenia za cenu so zfavou, ktoré mu vypl)lvalo z jeho ustanoveni) . 

d) Ak v okamihu uzavreba Dodatku je n" SIM korte aktrvovaný laky úeastnicky program, ktorého súčasťou re olužba Náhradny Jalelón a Učastnll< potiadal o aktiváciu 
takého CJeastnlckah<l programu, ktorého súčasfou je služba Nilhradny telefOn, a tento úeastnfcky program mu bude ar skutočne na SIM korte ak~""'vaný, Účastnikov• 
zánokom plalnosb Dodatku o NT ne•-znikne právo na z/avu. ako v pupade podla pismena b) !ohlo bodu, ani mu nevzttíl<ne povinnosť uh•nedlt zostávaJúce 
nevyúčtované mesačné poplatky za shJžbu Náhradny lalefón, ktoré bol na zál<lade Dodatku o NT povinný uhradiC do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby 
viazanosti. 

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je n" SIM korto aktivovaný tak)' účastnlcky program, ktoréh<l súeasrou je slu:!ba Náhradný lele!On a Učastnlk požiadal o akliváeou 
takéh<l úeaslnlckeh<l programu. ktoréh<J súčasroo noe je služba Náhradný telefón. a tento úeastnlcky P'C;9ram mu bude •1 skutočne na SIM karte akbvovany a útastnir.. 
pred zänokom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zanadenoe, Utastnikovo zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne f)(ávo na 
z/avu, ako v prlpade podfa pi smena b) tohto bodu, ani mu nevzttlkne povonnost uhradoť zostávajúce nevyučlované masaené poplatky za službu INáhredný telefón. 
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradif do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti 

Uvereto• ustanovenia 
úeastnlk vyhlasuje, te nemá ! iadne finančné záväzky vočl Podnll<u, ktoré v de~. ked bude podplsovar tento Dodatok. by boli po lehote ich splatnosti útaslnlk 
potvrdzure. l.a Zmluva. ku ktorej sa uuotvára tento Oodatolc., JB platná. V prípade, 1e v swoslosti so SIM kartou bol med:ci úeastnii<om a Podnikom uzavretý iny dodatok v 
rámci noektoreJ ponukovej akCJe Podniku, obsahom ktorého by bol preda) koncovéh<l telekomunikačného zariadenia za cenu so zlavou aletoo poskytnutie oného 
zvýhodnenoa Učastnlkovl a záväzok Úc~stnlka plno! podmienky poskytnuha zlavy a dat'oe povonnosti Účastnlka uvedené v f)(edmetnom dodatku prostredníctvom SIM 
kaf1Y (dalej tiet "Predchádzajúci dodatok•) a tento Predohédzajúd dodatok je platný v de~. v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodil. te PredchádZaj úeJ dodalo~ 
zaniká okamihom uzavretia Dodatku To neplaU v prlpade. ak je predmetom Pradchádza)úceho dodatl<u poskytnutce služby pod názvom Zvýhodn,ené SMS v roamingu, 
ľwon alebo Náhradný telefón. v takom pripade zostáva PnedchádzajUcl dodatok ~latný a poprl ~om je platný aj Dodatok. 
ueastnlk podpiSOm tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v flánku 1 bode 1 2 v prfpade, te Ide o prenos člsla sa Strany dohodli. te Podmk zabezpeči 
dodanoe MT na stranami dohodnutof1"o m10ste Účaslnlkovi, ktorý je povinný splnenoo terto povonnosb potvn:llť svojom podposom (resp podposom oprávneneJ osoby 
konarúceJ za úeastnll<a) 
Dodatok nadobudne platnos! a účonnosf v de~. v ktorom ho podpläu obo reho strany. ak sa strany dalej nedohodli na odlotenl učinnosti ntektor)'ch ustanoveni Ak k 
jaho podpísaniu nedOjde obodvoml stmnamt Dodatku v jeden de~. nadobudne plalnosr a uflnnosr v dM, v ktomm ho podpl te oprávnený zástupca Podniku ai po 
Účastnikov! . Tento Dodatok sa uzatváo-a na dobu určitu , a to na dobu viazanosti uvedenú v fl . 2 Dodatku V prfpade prenesen)'eh čfsal, ako aj v prlpade, ak úeastnlk 
uzatvoril Dodatok v rámco režimu zás.oelkového pnedara. sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dha nadobUdnutia platnosti Dodatku et do uptynu!Ja viazanosti 
definova nej osobitne pre tieto priPady " fl 2 Dodatku v prlpade prenesených Cl sal je at do momentu aktivácie SIM ko rty odlouná uCinnosr tých ustanoveni f?odatlcu , 
ktorých vykonanie nie JO možné bez toho. aby bola akt,...,vaná SIM karta. a lo v zmysle Podmienok pronosolefnosti telefónneho čísla - Pnj lmajúcl PD9n•k Ak Učastnlk 
uzatvoril tento Dodatok v rámci netlmu zásielkového predaja, vtetky ustanovenoa Dodatku, ktoré špecifikujú osobotné zvýhodnonla poskytované ueastnokovo, naJmä 
ustanovenia šp8Cifikujúce začiatok po!ik)'lovanla jednollivých osobKných zvyhodnen1. nadobudnú uólnnosr až uplynulim siedmeho pracovného dola nasledujúceho po 
dni nadobudnuua platnosti Dodallcu, Clm mOže dOjsť k posunu momantu zaeiatku pos~ytovanoa jednotlivýCh osobitných zvýhodnen! Rozsah a •charakter osobotných 
zvýhodnen! v1ak ostáva nezmenený V prfpade, ak úeastnik uzatvoril tenie Dodatok v rámci netlmu zás10lkového predaja. nooddelltelnou súčasťou Oodatlcu sú aj 
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podmienky zaSielkového predaja a Učnstnlk podpisom Dodatku vyJAdruje s nimi súhlas 
Zmluvné strany sa dohodli, te okamlt10m oadobodnuUa platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosti Zmluvy, poklar táto nebola uzavrelA na dobu urtltú, vo 
svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú Zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pnOom okamihom uniku Dodatku sa meni doba platnosti Zlnluvy v časU týkajuce) 
sa SIM karty na dobu neurčltll. Zénlkorn platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosf Zlnluvy 
Zlntuvné strany sa dohodli, te platno<:f Dodatku skonči pred uplynutlm doby, na klon) bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohto článku, unikom platr1osU Zmluvy alebo na 
zA klade dohody zmluvných sltán V prlpode, te Účastnlk poruM svoje pov~nnostl takým spôsobom, to Podniku voči nemu vznikne pnlvo na zaplaten1e zmluvnej pokuty 
podla ustanoveni tohto Dodatku, zanlt<ne platnosť Dodatku okamihom uhraden1a zmluvnej pokuty (v pripade úhrady bankovým prevodom okamihom prlplsan1a celej 
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určeni' učet). Zmluvné slfany sa dohodli, te v pripade, to obsahom Prflohy č. 1 Jo poskytnutie zravy alebo Iného zvýhodnenia 
Účastnll<ovi. okamihom poru~'!'a povinnosti Účastnlka takým spOsobom, te Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tohto 
Dodalku, zaniknú v~tky práva Učastnlika na poskytovanie týchto zliav a/alebo Iných zvýhodnen!, poklar "'" ;e v ustanoveniach Prllohy č. l výslovn" uvedené nleOo Iné 
Tento Dodatok je neoddel~elnou súčal:ťou Zlntuvy Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch ""'noplsoch, po jednom pre Účastnlka a Podnik 
Učastnll< vyhlasuje, te sl je vedomy, 1•> MT je mu predávaný za cenu uvedenú v čl 1 bode 1 2 Dodatku, l«o<ej vý$ka sa rovná rozdielu medzi spotrebiteFskou (tmavou) 
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou z/avou zo spolrebllefskej ceny. len z toho dOvodu. že sa Učastnik zaviazal utlvať sllňJ>:f poskytované mu 
prostrodnfr:lVom SIM karty v zmysle u"tanovenl tohto Dodatku po dobu dohodnulú v tomto Dodatku, pričom nododrtanie tohto záväzku (konkrétn<' záväzkov uvedených 
v článku 2 v bode 2 2, 2.3 alebo 2.4) •'Zhladom na v)i'ku zlavy zo spotreb!telskeJ ceny MT, ako a1 na prfpadny obsah Prílohy č 1 Dodatku, by spO:;ob1to, že Podniku 
vznikla !koda (minimálne v rozsahu z/" vy zo spotrebltolskeJ ceny MT) 
Účastnll< vyhlasuje, te pred uzavretfm tohto Dodatku bol podrobne oboznámen)' s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so v~tkym/ podmienkami a/alebo 
povinnosraml, ktoré sa podla neho urvlazal splnlf , a sučasne, te bol v plnom rozsahu upozornený na prfsluiné dOsledky, ak tieto podmienky a/alebo povinnosti 
nesplni alebo poruär 
Strany sa dohodli, že v pripade, te C!častnfk z akýchkol\lek dOvodov strati prava na utlvanie učastnlckeho programu (resp jeho variantu), ktc1rý ma na SIM ka~e 
aktivovaný a za""'er\ včas nopotiada o aktívéc:lu Iného účastnlckeho programu, je Podnik opnlvneny ak1ivovať mu na StM karte Iný účastnlcky program. ktorý splr\a 
podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Účastnlk požiada o aktiváciu Iného účastnlckeho programu pred zmenou podla predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento 
ukon za vykonaný včas, polual nebude z technicki'ch. adminlotratlvnych alebo tných dOvodov Podnik schopný vykonar pofadovanú zmenu vzhladom na krátkosť 
času medzi doručonlm &desU a okamihom. v ktorom má d01sr k zmene účastnlckeho programu v dOsledku straty práva oa poskytovanie dotk"utého učastn fckeho 
~rogramu. 

Účastnll< svojim podpisom potvmu]e. že mu bola oznámené lnlormécla Podniku, ktorou ho tento v slllede s§ 42 a ostatnymi ustanoveniami zako,na č 61012003 Z.Z v 
zneni neskortich predpisov oboznámil s tYm. te ku dr\u JO 10 2010 na zaklade doplnku vmbecných podmienok dochádza k zmene tex1u Vi<IOI>ecných podmienok 
poskytOvania verejných elel.tronícl<ých komunikačných slufleb proslrednlctvom verejnej telefónnej Siete spoločnosti Orange Slovensko, a s .. a to Ich článku l t. bod 
11.16 Účastnlk daiOJ svojim podpison• potvrdzuJG, že predmelnu zmenu ak~ptoval a te mu bola zároveň nadne oznémené Informácia, že v prlpodo, ak ma zmen< 
uvedeného dokumentu charakter pod.-tatnej zmeny zmluvných podmtenok, je Učaotnlk opnlvnený odstúpiť od zmluvy o pnpojenf, ktorej sa zmena týka, bez sankcii, ak 
by zmenu, ktorá má charakter podstat nej zmeny zmluvnych podmienok, neakceptoval Okamihom, v klary nadobúda Uč1nnosr zmene vyM1e uv&denych ~becnych 
podmieno~<, sa zérover\ meni obsah zmluvy o pripojeni, ktorej súčasťou sú ~eto väeobecné podmienky 
Strany sa dohodU, te Podnik má niUie v tomto bode uvedené prava a Učaslnlk potvrdzuje svojim podp1som, te sa s toulo skutočnosťou ol>oznamll a berle ju na 
vedomie Podnik JO opnlvneny pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré matno využlr na uffvanle verejnej telefónnej slufby, techniCky 
obmedzJr možnosť vyutlvania tohto uuladenla počas doby viazanosti podla tohto Dodatku (pok/ar je v Dodatku stanovených viSe dOb vlazanosb tak počas celej 
doby, počas ktorej je Účaotnik zaviazuný podla tohto Dodatku utlvať slu~by v rlom stanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo §lfukture) v ino) !lletl, ako JO vereJná 
telefónna sieť Podniku (tzv blokovanie zariadenia na s1er l SIM-Iock). Učestnik ,vyhlasuje, fe sa oboznamil so skuločnosraml uv8denýmr v b)fl1IO bode a s ich 
vedomlm kupuje tovar do svojho vlas•lnlctva Vzhladom na uvedené nevznikajú Učaslnfkovl z vyM1e v tomto bode uvedených dOvodov žiadne právne nároky vob 
Podniku. najmä mu nevz01kA (a) práve> reklamovať vyMie uvedené skutočnost/ na zakuponom tovare (b) friVO potadovať z hore uvadenych dOvodov z/avu z kupnej 
ceny tovaru, (c). pnlvo ~hore uvedených dOvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (potodovať vnltenle celej kupneJ ceny zaplatenej za tovar), alebo akl!kol\lek Iné pravne 
nároky. 
Strany sa dohodli, te okamihom nadobudnuba platnosU Dodatku sa meni zne01e Zmluvy ako celku (pňOom strany su sl vedomé, te v zmysle ustanoveni Zmluvy v~tl<y 
zmluvy o pripojení, ktorých súčasťou sú VP. predstavujú časti tej istej zmluvy o pripojeni modzl Účastnlkom a Podnikom, I.J. tvona čssr Zmluvy). a to tak, že v~tky 
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo1 vzajomnych zmluvných vzťahov exrstujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi ntml v budúcnosti (lo zn v$1>1ky zmluvné vzt'ahy 
vzniknuté na zaklade Zmluvy (zmlúv Cl pripojeni) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nrml súvisiace (vrátane sporov o platnost. výklad a zan1k takejto 
Zmluvy (zmluv o pripojeni)), sa ro;z;hodnu v rozhodCOvskom kooanl pred stálym rozhodCOvským súdom, ktorý bude vybrany talobcom zo z.oznamu stálych 
roZhodcovských sudov vedeného Mlnf•>tcrstvom spravodlivosti Slovenskej republiky Týmto nie je dolknuté pnlvo žalobcu obnltif sa s névrhom na začatie konania na 
prlslu&ný ~becný súd Slovenskej rE•publlky podla zakona č 99/1963 Zb Ob&nsky súdny poriadok v zneni neskor§ich predpisov Strany sa dohodli, te ukončenie 
platnosti Zlnluvy a/alebo tohto Dodatl.u sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budu trvar aj po ukončeni platnos~ Zlnluvy a/alebo Dodatku 
Strany sa dohodli, t~ v prípade ak Podnik pozastavl poskytova~1e Slufleb podFa Zlnluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstup! od Zmluvy a tohto Dodatku z 
dôvodov na strane Učastnfka a nils~ldne Podnik na žladosr Učastnlka zru§t účinky odstupenla od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začnE, znova poskytoval 
pozastavené Slufby. ptaUa ustanovenia Zlnluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak. ako keby k DOZBstavenlu poskytovania Služieb pripadne k a<lslupen!u od Zlnluvy a 
tohto Dodatku nebolo do$1o 

Zlate Moravce, d~a 03.102011 Zlaté Moravce dr\a 03 1 O 2011 

Účestnfk. 
Mesto Zlaté Moravce 

Za Orange Slovensko, a s.: 
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Dodatok k Zmluve o pripojení- č. zmluvy: A5896882 

SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917983642; ldent. kód dodatku: 5421261 
ID predajcu ID180GPB01 

Orange Slovensko, a. s. so sídlom Prievozská 6/A, 621 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310576 ICDPH SK202031576, 
zapfsaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava l , v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B {ďalej len .Podnik") a 

Účastnlk Účastník - Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov : Mesto Zlaté Moravce 

Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné člslo, PSČ, pošta): 
Zlaté Moravce, 1. Mája 2, 95301 , Zlaté Moravce 1 

Číslo OP l Pas: 

IČ DPH/DIČ: 

Zastúpený: 

Lednár Peter Ing. 

(ďalej len "Účastnll<") 

Platnosť OP l Pas : 

Státne občianstvo: SR 

Číslo OP/cest. pasu, preuk. 
pavol. na pobyt: 

(pod skratkou •p na pobyt" sa rozumie Povolenie na pobyt cudzinca) 

Rodné člslo/IČO: 

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

00306676 

Rodné čfslo: 

na základe vzájomnej dohody uzaiVáraju tento dodatok k C11. vnluve o prtpo1enr (ďalej len "Dodatok". cit . zmluva o pripojeni. ku ktorej sa Dodatok uzatvára. sa ďale; označuje ak· 
"Zmluva" ). ktorým upraw)U podmienky kúpy koncového telekomunikačného zariadenia a tiež využlvanla elektronických komunikačných služleb ("Siuiby"). pripadne Iné osobitné 
podmienky využívania Služieb. ak sú v Dodatku resp. dokumente. na ktorý text Dodatku odkazuje. vyslovne dohodnuté. (Podnik a Účastnlk sa spoločne dalej označujú ako "strany") 

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku jo 
1.1 dohoda strán na aktlvácio účastníckeho programu resp zmene účastnlckeho programu na účastnfcky program (pokoaf je v kolónke nlUie v lOmte bode uvedené 

"+++++" zostáva účastnícky program nevnenený; uvedenie predmetného symbolu v ktO<ejkorllek kolónke v Dodatku znamená. že stav urtovaný danou kolónkou 
:rostáva nevnenený oproti staw pred podpisom Dodatku. poklaf prtamo v texte vzfahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené Inak) 

olania do všetkých aletl 100+ j 
1) 

na SIM karte Podniku registrovanej na Učastnrka. ktO<ej telefónna čfslo Ja uvedené v hlavičke tohto Dodatku. resp. na tej SIM karte Podniku. ktO<á počas platnosti tohto 
Dodali<u nahradi (najmä z dOvodu straty. krádeže, vymeny a pod.) SIM kartu Podniku regbtrovanú na ÚC<Istnfka, ktorej telefónne čfslo je uvedené v hlaviO!<e tohto 
Dodatku (dalej len "SIM karta"). 

1 2 dohoda strán o predap koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej len "MT") (zmluvné streny sa dohodli, že pokia! je v kolónke 'Výrobné čisto MT" uvedené 
"+++++". tento údaj sa nebude uvédzat a že predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svotlm typom) 

yp okla C1-fl1 
2) 

~IO MT(IMEI) ľ582570486lA013 ]J) 
Učastnll<ovl z majetku Podniku so zlavou z jeho spotrebltelskej ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zJavy z jeho spotrebnerskej ceny) s DPH (dalej liež "kúpna cena") 

t'OO EUR J •J 

Učastnll< sJ Je vadomy. že bežná maloobchodná cena MT bez zJavy z jeho spolrebltefskej ceny s DPH. za ktoru Podnik MT zo svojho majetku predáva. je 

~OEUR -- --- - - Js) 
Učastnll< vyhlasuje. že si je vedomý. že MT je mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyUie v tomto bode len z toho dOvodu. že sa zavoazal užlvat sluiby poskytované 
mu prostrednfctvom SIM karty v vnysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2 3 tohlo Dodatku 

1.3 dohoda strán o tom. že v rámci osoMnej ponukovej akcie Podniku 

6) 
kvlzičnil ponuka 

.. .. - ~ 
poskytne (resp. neposkytne vid ntuta) Podnik Učestnfkovl aj dal!ie vyhody a v prlpade, že Podnik tieto dalSie vyhody Učastnfkovl poskytne. Uež dohoda o pnlvach 
povinnostiach strán spojenych s poskytnutlm týchto vyhod Podrobnejäia úprava prav a povinnosti strán spojených s poskytnutím dat!Hch vyhod su uvedené v dokumente 

~~~~~~~~~~~~~~---.u7ft~~~---------------------------------, 7) 
onuay ponuky "Akvlzl~á ponuka" zo dila 03.10.2011 OS-SME 

kiOry ako Prfloha č. 1 tohto Dodi!tku tvori ]iha neoddäflleriiil siičasr V prlpade že Jé v predchádzaj~cej vete uvedené kolónka vyplnená symbolOm "++~H· strany sa 
dohodli. že Podnik neposkytne Učastnll<ovl v nlmcl tejlo osobitnej ponukovej akcie :tJadno ďallio vyhody a z.ôroveil, že súčasfou Dodatku nie je Prlloha č l s obsahom 
podla tohto bodu Slrany sa dohodli, te súčastou Prllolly č t mOže byt' a) úprava Iných prav a povinnost! strán vrátane pnlv a povinnosti upravených v tele Dodatku. 

1.4 dohoda strán o 
a) aktivácllsluiby 

ntemet v mobile TV 

b) o de aktivácii služby 

J a) 

+++++" 

c) o vofbe Vybraného čfsla 
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+++++" _j 10) 

o posky1nutl bencfitu (pokia! je nasleduJúca kolónka vyplnené symbolom "+<• -.· U často! k oellska tiadoe zo zvýhodnen! uvedených v Prllolle Dodatku, ktoré sú 
podmienené uvedenlm kiUčových slov resp slovnych spojeni stanovených v prfslu§ných us1anoven1ach Prllohy Dodal ku, pričom prévo na oslalné zvýhodnenia lakoulo 
podmienkou nepodmienené ole je týmto doll<nuté) 

r-·· _j ") 
dohoda strán, te Učastnfk je povlnny uhradiľ Podniku poplatok za aktivéclu SIM kany resp admlnls~atlvny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch 
Podniku sUVISiacich s kúpou koncového telekomunikaeného zariadenia uvedeného v bodo 1.2 tohlo článku za cenu so 1favou (dalej len "Poplatok";! vo ~ke s DPH 

~,OO EUR 112) 

Cl. 2. PráVll o povlnnoall Podniku a Účostnllus 
2 1 Účastnflt je pQVJnny zaplatir Podniku l<úpnu cenu MT vo vy~ke uvedenej v Cl l bode 1.2 ako aj Poplatok vo vy§ke uvedene) v Ci 1 bode 1 5 Učaslnlk je poviMý 

za~latiľ kúpnu cenu a Poplatok na zéklade faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, 1nak do 15 dni odo dlla vystavenia faktury. V priP.Bde, ie Podn1k o 
lo Uča&tnlks požiada, je !ento povinny zaplatiľ celú kúpnu cenu MT s DPH a/alebo Poplalok v hotovosti na predajnom m1<1ste, na ktorom s Podnlk•om Učast"'lt uzalvorf 
tento Dodatok, a to vo forme preddavk•u 

2 2 Strany ss dohodli, že Účastník je pov'"ny počas doby v1azanosU. ako je láto slanovená v bodo 2.3 tohto článku, mar na SIM karte aktivované a utivar služby (resp 
službu) definované v ustanoveniach pľsmeo a) a b) tohto bodu, ptic)Om zévllzky podla plamen a) a b) !ohlo bodu majú povahU altematlvnych povlnnosll teda plall, te 
pokial su na SIM karte aktivované služby (služba) uvedená v pi smene a) Učastnlk nie je povinny zémve~ plnil' v súvislosti so SIM ka nou svoj závé.zok podla písmo nn 
b) a naopak (t l ak má na SIM kane aktiVovanu slutbu resp aktivOvané služby uveclená v plsmene b) tohto bodu. nie je povinny plniť svoj zävllzl:1k podla pfsmena a) 
tohto bodu) 

a) Účastnlk sa zaväzuje, te v pripade, .ak nebude mar na SIM karte aktiiiOvany niektorý z účastnlckych programov kategOrie slu:fleb Volania S>•ojim alebO kategl)ne 
Volania do ""'!kých s1ell, počas doby viazanosti, ako je táto stonovené v bodo 2 3 tohto článku. bude mať akt1vovany na SIM karte laky účastnick!l program (resp laky 
variant účastnlckeho programu), u ktorého je ~ka mesačného poplatku (s DPH) stanovená prlnarmenwm oa sumu 

b) 

2.3 

ľ 5,76 EUR tl) 

(v prfpade, že je v kolónke okrem sumy uvecleny aj konkrétny účastnícky program alebo typ učastníckeho programu, Účastnlk neporu!í svOje po,·,nnosb, ak bude mar 
predmetný Učastnlcky program resp účastnlcky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2,3 tohto článku ani v prlpade, ze vy~ka 
mesačného poplaiku uvedeného učas tnlckeho programu bude nlž!la ako suma uvedená v kolónke, P!)klal je v kolónke uvedeny len konkrétny účastn lcky program 
alebo vlaceno účaslnfckych programov alebo typ alebo viac typov učastnických programov bez sumy, Účastnlk je pov1nný mar na SIM karte aktiVOvaný leo "'eklorý z 
uveclených účastnlckych programov ah>bo účastnlcky program uvedeného typu, a to bez ohladu na ~ku Ich mesačných poplatkov) a teda te počlls te)IO doby nebude 
mar na SIM karte akllvovaný (ani nepoŽiada o zmenu ueastnlckeho programu na) účastnícky program s niž!lm mesačným poplatkom, ako je ~ka mesaeného 
poplatku uvedená vyMie v tejto veto (pri plneni tohto Zllvllzku ss bone do úvahy vytka mesačného poplaU<u pred uplatnenlm zliav, ktoré mu nn zéklade ake)kofvek 
pravne) skutočnosti poskY!J1e Podnik). 
Za poru"'nle zévllzku Učastnllca podla predchádzajúcej vety sa nepovažuje prlpad, ked vý~ka mesačného poplatku účastníckeho progl'amu (resp variantu 
účastníckeho programu), ktorý má Učastnik na SIM karte aktuálne ak1ivovaný, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uveclenú v predchádu1júcej vete v dôsledku 
znlženia cien Služieb alebo klesne počas platnosti Dodatku (resp odo d~a nadobudnutl8 platnosti tohto Oodalku bola takto stanovené) pod sumu uvedenú v 
predchádzajúcej vete v dOsledku zaradenia Učastnlka do kategOrie účastnikov toho Istého účastnlckeho programu, pre k1orých je stanovená niŽllla v)'tka mesaeného 
poplatku toho Istého účastníckeho pr<>gramu (napr. z dôvodu množstevných zliav a pod ). AktiváCia učastnickeho programu podla prvej vety loM> bodu na SIM karte 
alebo aspo~ iladost o aktiváciu takéholo učaslnickeho programu na SIM karte (v čl l bode l l Dodatku alebo Inou formou na lo stanoven<'" Podnikom) a Jeho 
následná s~utočml aktivácia )e podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podrruenkou na vzn1k nanoku na kúpu MT za kúpnu cenu Tento bod a) sa vztahu1e aj na 
nasledovne pripady (l) ak je na SIM l<arte akwovany účastnlcky program VolaJ 1 oo alebo VolaJ 200 a1 v komblnécll s programom Volania svo)Hn zvýhodnená, (ll ) ak 
počas doby viazanosU bol účastnícky program VolaJ 100 alebo VolaJ 200 zmeoeny na účastnícky program z kategórie slutieb Volania do v~elkych sieti zvyhodnené 
alebo Volania svojim zvýhodnené, (111) iJk je na SIM ka"e akllvovany učastl1fcky program z kategórie služieb PauMJy Spolu aj v kombinácii s programom Volania svopm 
UCastnll< sa zaväzuje, te v prlpade, 11k bude mar na SIM karte aktivovaný niektorý z Učastnl,kych programov kategórie Volania SVOJim alebo kategórie Volan1a do 
v§eiJ<ych slelf, bude mar počas doby via:zanosU, ako JO láto stanoveoá v bode 2.3 tohto článku, aktivovanu na SIM karte lakú kombináciu účastnick•1oh programov (resp 
ballkov) kategónl Slu:f1eb Volania svoj1rn, Volania do väetkych sieti, SMS a MMS do v"'tkych sieti, Internet v mobile (v prlpade služby Internet v m<>blle sa do kombinácie 
rátajú len !tandardné učastn1cke programy resp ballky tsjlo služby a nie doplnkové účastnícke programy resp balll<y tejto služby, v prlpade, te v ostatnycll kelegOriách 
služieb uvedených v tejto vete budú ponúkané okram §tandardných účastnlckych programov aj učaslnfcke programy patriace o do ln)'ch podkategórii, do kombinácie 
podla tejto vety sa rátajú len !itandanjné účastnlcke programy) a Biznis ballky (uvedené platr iba ak tento doclatok uzatvára Účastnllc , ktorý rná pridelené ICO) a 
doplnkov)'ch slutieb Náhradný telefón. Prednostná slanosttivosr. Exkluzívna staroatlivosr a Haló svet. u ktorej ~ka súčtu mesačných poplatkov (vnltane DPH) za tíeto 
účastnlcke programy, ballky a doplnko''é slUžby (vnllane DPH) je rovná alebo vy§Sia ako 

t•vet 1) 1,00 EUR [30,126 SK~ 

Povinnost Učastnika podla tohto plsmena je splnená 3J v pripade, žo kombinácia služ1<1b, z k1ore1 se ráta sučat mesačnych poplall<ov podla predchádzaJúceJ very, 
nebude pozostavar w v"'ll<ých kateQ(iril služieb resp doplnkových sJutieb vymenovaných v precrcMdza)uce) vete, aW.. k len v pripade ak v kombinácii bude zahrnutý 
aspo/l jeden účastnlcky program l kategórie Volan18 svojim slobo kategóne Volania do v§etkých Sieti Prt ptnenf zéväzku podla tohto bodu ss berie do uvahy vy~ 
mesačných poplatkov za jednoUivé uC:aslnicke programy, ballky resp doplnkové služby pred uplatl1enlm lliav, ktoré mu na zéklade akeJkOfvek právnej skutočnos~ 
poskytne Podnik Ustanovenia druhej vety plsmena a) tohto bodu platia primerane a) pre právne vztahy podla tohto plsmena 
Účastni'k sa zaväzuje, to po dobu 

t_ - - l 15) 

mes1acov odo dl\a uzavretia tohto Dodatku (dalej bet "doba vlazanosb") 
a) zotrvá v zmluvnom vztahu s Podn1kom podla Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako účastnlk SlutJeb posky1ovanych mu Podnikom prostrednlctvom SIM kany a te po celú 

túto dobu bude bez preruAenia !leto Služby využJvar, a lo v súlade s jeho zévllzkaml a zérove~ neuskuločnl žiaden taký úkon, klorý by smeno",• l k ukončeniu alebo 
účelom ktorého by malo byľ ukončenie platnosU Zmluvy a/alebo Dodatku pred uplynuUm doby viazanosll (bez ohfadu na skutočné právne näsledky uvedeného úkonu). 
za poru~le lejiO povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy l dOvodov stanovenych zékonom č. 61012003 ZL v platnom zneni, 

b) nepotiada o vypojenle z prevédzky, ah•bo o dočasnú deakwéclu SIM karty (poklar mu lakäto pov1nnosr nevyplyva zo Zmluvy, pričom v takom prlpooe je po1"nny oez 
zby10čného odkladu pokračovať v utlvanl Služieb pnostradnlctvom Inej SIM karty, klon! nahradi vypojenú resp deaktivovan~ SIM kartu); 

c) ss nedopustí takého konania, alebo, nedá •VOlim konaním žiaden taký podnet a ani neumožnl také konanie, na zéklade ktorého by Podniku vznll<lo právo odstúpiť od 
Zmluvy alebo prévo vypovedar Zmluvu l dOvodov nesplnenia alebo poru~nla povinnosti zo otrany Účastníka. ku ktorým sa zaviazal v tomto Oodattw a/alebo v Zmluve, 
alebo na zéklade ktorého by bol Podn~: oprévnený mu v dobe vtazanosU dočasne obmedzil' alebo praru~lr posky10vanie Slu:fieb, 

d) bude mar na SIM karte a~tivovaný tal<ý účastnícky program (resp taký variant učastníckeho programu) alebo takú kombináciu Učastnfckych programov v bode 2 2 
plsmene b) uvedených kategórii slutleb. te nodOjde k poru!enlu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2 2 tohto článku 

2 4 V pr!pade telefónnych č/seJ, ktoré boli v rámci prenos,telnosl' čista prenesené k Podniku od iného podn1ku (dalej Jen "prenesen<! člsla") sa1 do doby viazanosti 
nezapočltava doba od nadobudnutia ~'latnost1 Dodalku až do prvej aktivácie SIM karty s prenesonym čfslom, čiže doba, po ktoru SIM karta nel)udo v dOsledku ~lo 
nedokončeného prenosu či sla akUvna; doba v1azanosb tak začne plynú\' až prvou ak11Vácíou SIM karty po u konča nf prenosu čísla. V týchto prípad<)ch je v~ k Účastník 
povtnný ptníľ sl povinnosti uvedené v čl 2.3 a) a c) po celu dobu pred začetfm vla:zanosU (odo dlla nadobudnutia platnosti Dodatku až do zaeatia plynutia doby 
v1aLanosti ), ako aJ po celú dobu Vla:za,nosli V prfpade, ak Účastnlk uzatvoril tento Dodatok v n!mol režimu zásielkového predaJa, sa do doby viaiZSnosti nezapočítava 
p,...Ych sedem pracovnýcll dni nasledu,,uclch po nadobudnutí platnosll Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť at po uplynuli siedm1ch praoovniich dni nasleduJÚCICh 
po nadObudnuU platnosti Dodatku 

2.5 V prfpade poru§enia niektorej z povlnn<>stl Učastnlka uvedene) v bode 2.3 alebo 2 4 tohto čláoku (najmä ale n~<~len nezaplatenie splatnej ceny zél Služby, nedodržao1e 
záväzku uvedeného v bode 22 tohi•O článku, jednostranné ukončenie plalnoS11 Zmluvy alebo tohto Dodatku pred uplynutím doby viazanosti. vykonanie úkonu 
smerujúceho k ukončeniu platnosti !ohlo Oodalku pred uplynutfm doby viazanosti bez ohladu na skutočnosť, či naozaJ dôjde k ukončemu jeho platnosll) JO Účastnlk 
povlnny uhradlľ Podnitcu zmluvnú pokiiiU vo ~ke 

,OO EUR 
16) 

Zmluv pokuta predstavuje rozdiel rnedzl betllou maloobchodnou ""'!'U MT bez zlavy z jeho spotreDitelskeJ ceny s DPH (uvedenou v b<tde 12 v rémčeku 
označenom čfslom 5) a kúpnou cenou s DPH, za ktoru Podnik predal MT Učestnlkovi (uvedenou v bode 1 .2 v rámčeku označenom číslom 4). Prá•"O na zmluvnú pokulu 
podla tohto bodu vznikne Podmku ssrnolnym poru!enlm PQV1nnost1 Účastníka, a to v okamihu poru~ma povinnosti Účastnlkorn, pričom toto pn!vc) n1e ie podmienené 
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vykonaním badneho ukonu zo strany Pod~oku (napr odslúpanom od Zmluvy alebo preruHnlm C:0 obmedzením poskylovanla Slubeb v prfpad<o poruHnla polťonnosll 
podla bodu 2.3 plsmena c) tohto elénku) qtastnlk J8 zérovofl poVIMý uhrador Podniku néhradu lkody, ktorej výlka presahuje výAku dohodnutej zmluvnej pokuty 
Zmluvnu pokutu podla tohto článku hude Utaslnlk povinný zaplatil' Podniku boz ohladu na dltlcu doby, klon! mu ešte zos,távala do uplynu~11 doby vlazanosll 
~luvná pokuta je splatna v lehote uvo>denoj vo vyzve na j ej zaplatenie, lna~ v lehote 14 dni odo do'la doručenia výzvy Podniku Utaslnlkovl. 
Utastnlk suhlasi s tým, te ak počas doby plalnosU tohto Oodatxu dOjde na základe jeho tladostl alebo z dOVodov JehO zavinenia k dotasno1 doa~•WáCIJ jemu pridelenej 
SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k prerulonlu poskytovania Slutleb podla zmluvy o pnpoJ8no, te doba po kloru nebUde z týchto dOvodov použ/var tieto 
Slutby sa mu nez.apotlta do doby vlazanosb Télo skutočnosť nezbavuje útastnlka jeho povonnosto zaplaUr Podniku za tuto dobu cenu Slu:tJeb, poklal mu tato 
povonnosr v zmysle Zmluvy vznikne. 

27 Podnik JG poyonný splnif ., vHIJ<y svoru povoMOs~. ktoré pre neho vyplývaju zo Zmluvy a tohto Dodatku. najmä fo) predať útastnlkOVI MT za dohodnuttl klipnu cenu a 
pnMBSI' na Učastnfl(a vtastnocke práv<> k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, te Učastnlk splni vloll<y podmoonky potrebné pre VZIIÓ< né roku na kupu MT za kupnu 
cenu v sulade s týmto Dodatkom, (ll) poskytovar útastnlkovl Slutby podla Zmluvy a tohto Dodatku 

28 BeL Ohladu na ostatné ustanovenoa tohto Dodatku sa zmluvné Slrany dohodli na nasledovnom Ak J8 koiOnka v tomto bode vyplnená slovami "12 mesJaco\1", utastnlkOVI 
po uplynuU 12 mesiacov po nadobUdnutí platnosll tohto dodatku VZIIikne pravo na uzatvorenoe Iného • Podnikom urteného • dodatku k SIM kao1o uvedeneJ v záhlavl 
tohto Dodatku (dalej Ion "Nový dodatok"). V prfpade, ak učastnlk v zmysle toh lo ustanovonoa uzatvor! k SIM karta Nový dodatok, nadobudnutom pr.ornow Nového dodatl<• 
zaniká plalnosr tohto Oodatxu, a to bez toho, aby v dOsledku uniku platnos~ tohto Oodalku VZIIokol Podnoku nárok ne zmluvno pokutu V prlpade, ak útastník 
nouzatvorf v zmysle tohto bodu Nový clodatok. tento Dodatok ostáva no>dalej v plalno&U a vlotky jeho ustanovenia platJa po celú dobu vlazano&U V pr! pada. ak je kotonko 
v tomto bode vyolnen6 symbolom '•••·++" Účastnll< namá pravo na uzatvorenie Nov6ho dodetku podla tohto bodu 

117) 

2 9 útastnll< sa zaväzuje, te poklal sl súl~sne s uzatvorením Dodatku akllvoval n1ektory z Bozn11 ballkov (alebo o jeho akWäclu v okamihu uzatvorenoa Zmluvy a/alebo 
Dodatku potíadlal Podnok • Podnok te)lc> tladosb vyhovel) a ak sútasne na základe eklMk:oe konkr6tnoho B1Z1111 ballku využol motnosr zakupania o:;obilného typu MT za 
cenu so z/avou, klorý )e mo2né za takúto osobKnú canu zakupiľ oba v pripade akllváae a vyu!lvanoa n.eklorého z Blznoa balíkov, )e povonný počas doby voaunosto mar 
pradmetnY Boznos ballk aktivovaný na SIM karte a plaiJľ zafl nadne a vtas doJ&dnanu cenu útastnlk ., J" Vodomý, te vzhladom na osobotnu motnosr zlskanoa 
osobitného typu MT prostrednlctvom Elkbvécoo vybnsného Bozms balfka a teda VZhladom na vytku canového zvýhodnonoa MT poskytovaného ÚlastnfkoVI na základe 
tohto Dodatku, by v prfpade, ta by útastnlk nedodrtal SVOJ!! záväzky uvedené v prvej veto tohto bodu, PodnikU vznikla !koda V pripade pc>ru&enia povonnosto útastnlka 
uvedenej v prvej veta tohto bodu, ja Pcod111k opnlvnený od Učaotnlka potadovat náhradu 6kody vo výtke sučonu výlky mesačného poplatku za konkrétny zvolený Blznos 
balil( a potlu celych zučtovacfch obdobi, chýbajooch do skontania doby viazanosti Dodatku Náhrada Akody je splatila v lehote uvedenej vo vyzve na Jei zaptatenoo, onak 
v lehote 14 dni odo do'la doručenia výzvy Podniku Učastníkovo 

2 tO ldenbfikačný k Od súvisiaceho dodatku 

r · l 18) 

AA JG v koiOnko namoesto odenbfikačneho kOdu suvosoaceho dodallw uveden)' symbol "••++•'. nevzľohu1u sa na Utastnoka toadne ustanovanoa Dodatxu ano jeho prfloh 
týkajúce sa auv .... oeho dodatku 

2 ll Referenčné čfslo • Pau&ál pre blizkeho 

+++++" 
19) 

AA je v koiOnke namiesto Rolomečného elsla - Pau&ál pra blízkeho uvedený symbol ., .. • •·. nevzľahuju sa na UtaSlnlka tladne ustanovenoa Dodatl<u anlreho prlloh 
týkaJúce sa Pau&álu pra bllzkeho 

2 12 V pripade, ak má v okamihu uzavoerania tohto Dodatku UčaslllJk v súvislosti so SIM kar1ou akUvovanu slutbu Náhradný telefón a leda je v plalnosU Dodatok k Zmluvo o 
pnpojenl o akUvécto alutby Náhradný teolefón, v záhlavf ktonlho je uvedené to Isté telefónno čisto ako v záhlavl tohto Dodatku, (dalej Ion "Dodatok c• NT"), uzavrotlm tohtc 
Dodatku zanllo.á pla tnosr Dodatku o NT (a dochádza k okam!llej deaktlvécll slutby Náhradný rolefón aktivovane) a utfvanoj na základe Dodatku o NT zo SIM karty) V 
prlpade zániku Dodatku o NT podla predchádzajUcoj voly, mOto (ale nemusQ útastnlk v suvistostl so SIM kartou potladar o novU akbváciu slu:tJby Náhradný taloiOn. 
~ v lekom prfpade Je povlnny uuovner nový Oodalolo. k Zmluvo o pnpojonl o aktovacil slutby Náhradný lalefOn V prfpade zánoku Dodatku o INT podla prvej vety 
tohto bodu bude mar léto skutočoosľ v závlsloslJ od okolnosti uvedených v jednoUIVych písmenách tohto bodu za následok vznok noekloráho z prllvnych stavov 
uvedených v naslodovnych plsmenách tohto bodu 

a) AA sa nejedna o pnpad podla plsmena d) alebo o) tohto bodu a útastnlk ut na základe Dodatku o NT zakupll koncové lelokomunokačné zanadeni<o. jo povmny uhradil' 

ť:l. 3. 
31 

3.2 
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v suvoslost1 so zánll<om Dodatku o NT ••Umu vo výtka zostávajUclch neuhradenych mesačných poplatkov za slutbu Nilhradný telefón (omltane DPH) do konca póvodna v 
Dodatku o NT dohodnutej doby ~~~azanosti (t.j sumu rovnaJUcof sa súčonu výlky mesaeného poplatku za službu Náhradný toloiOn a počtu mesačných poplalko\l, ktoré 
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradil' do konca doby VIazanosti podla Dodatku o NT, a vlak ktoré v dOsledku dn•ku Dodatku o NT dcoslal neuhradol) 

b) AA sa nejedná o prfpad podla plsmonlo d) alebo e) tohto bodu a Utastnik rxed zánikom Dodatku o NT nezakup• na základe Dodatku o NT koncové telekomunor..ačn6 
zariadenie a autasne potladal o now akwécou stutby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podposal prfsl~ny nový Dodatok k Zmluve o pnpo,onl o ekWécll 
slutby Náhradný telefOn, v ktorého záh~avl ja uvedené teloJOnne číslo SIM karty, alebo po!oadal o aktovédu takého útastnlckeho programu. klon! l>) autasrou J8 slutba 
Nahradný tolelón, a tento ueasrnlcky program mu bUde aj skutočne na SIM kar1e aktovovaný, vznokne mu zánikom Dodatku o NT prava na zJavu z ceny Slutleb vo 
vy$ll.e rovnajucej sa výAka mesačných poplatkov, ktoré mu boli vy(JCtované a ktoré uhradil v súvislosti s akUvácoou a utívanlm slutby Náhradný telefOn na základe 
Dodatku o NT, priOom Účastnfkovt ri(JVZIIIkna povtnnosr uhradlr zostávajUC8 nevyúčlovan6 mesačné poplatky za slutbu Náhradný telefón, ktoré bol na základe 
Oodalku o NT povinný uhradiť do kconca póvodne v Dodatl<u o NT dohodnuler doby viazanosti (zánikom Dodatxu o NT zaniká tiež právo na kupu koncového 
telekomunikačného zariadenia za cenu so z!avou, ktoré mu vyplývalo z. J8ho ustanoveni) 

e) AA sa nejedná o pripad podla pfsmenlo d) alebo a) !Ohlo bodu a Utastnllt fl'ed zánikom Dodatku o NT nezakupll na základo Dodatku o NT konooové tolekomunlketné 
zanadenle a sUčasne nepobadal o novú akWácou slutby Náhradný telefón v súVISlosti so SIM kartou a nepodplsal nový Dodatok k Zmluve o pnpoJtlnf o akllvácoo slutby 
Náhradny telefOn, v klonlho záhlavl je uvedené telefónne člslo SIM karty, ÚtastnlkoVI zá~>kom plalnosb Dodatku o NT neVZIIokne právo na zlavu. ako v prfpade podla 
plsmena b) tohto bodu ano mu n&VZIIikne povinnost uhradof zostáva)Uco nevyúčtované mesačné poplatky za slu:tJbu Náhradný telefón, ktonl bol na základe Dodatku o 
NT povonný uhrad•f do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby voazanost1 (zánokom Dodatku o NT zanoká b81 pnlvo na kllpu konoovéhc• telekomunlkačn'ho 
zariadenoa za cenu so zJavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanoveni) 

d) Ak v okemohu uzavrotla Oodatltu je ne SIM kar1o aktovovaný taky Učastnfcky program, ktorého sútastou je slutba Náhradný telefón a Učastnlk pobadal .o akuvácou 
takého účasll\ickoho programu, ktorého sueasrou jo slutba Náhradný telefOn, a tento utastnicky program mu bude aj skutočne na SIM karta a~vovaný, Utastnikovo 
zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zJavu. ako v prfpade podla pfsmena b) tohto bodu, ani mu noVVtlkne povonnost uhrador zostávajUce 
novyúčtované mesačné poplatky za slufbu Náhradny telefOn. ktoré bol na základe Dodatku o NT povonný uhradil' do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby 
Y13Z.BllOSH 

a) AA v okamihu uzavroUa Dodatku je na SIM kar1e ak1ivovaný taký utastnicl<y program, ktorého súčastou JG stutba Náhradný telefón a útastnlk požiadal o ~k~vllclu 
takého otasll\lckeho programu, ktoréh" sutasľou nie je slutba Náhradny telefón, a tento učastnfcky pro_gram mu bude aj skutočne na SIM karte ahtivovany a Utaslnlk 
pred zánikom Dodatku o NT nozakupll na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zanadenlo. Utastnlkovl zénikom plolnosU Dodatku o NT neVZIIokne pnlvo na 
zlavu, ako v pripade podla plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povonnosl uhrad•ľ zostávaJuce nevyučtované mesačné poplall<y zo slutbu N~hredny telefOn, 
klon! bol na základe Dodatku o NT povinný uhradil' do konca pOVOdne v Dodal ku o NT dohodnuteJ doby vlazanosto 

UvetlJČn' u•tanoYenla 
Účastník vyhlasuje, te nemá tJadne linančné závälky voči Podniku, ktoré v de~. "od bude podposovaľ tento Dodatok, by bO~ po lehote Ich splalnosb Učastnlk 
potvrdzuje, to Zmluva. ku klorar sa uzatvára tento Dodatok, J8 platnj V pnpade te v suviSiosb so SIM kartou bol medzí Útastn<kom a Podnokom uzavretý oný dodatok v 
ramci nie•toreJ ponukovej okae Podniku, obsahom ktorého by bol predaJ koncového telekomunikačného zanadenoa za cenu so zlavou alebo poskylnutía Iného 
zllýhodnenia U~stnlkovi a z.évhok Učasll\il<a pltoot podmoenky poskytnuba zJavy a dal!1e pOVInno.U Učastnil<a uvedené v predmelnom dodatku proslrednictvom SIM 
karty (daleJ tJef "PredchédzaJUcl dodaklk') a tento Predc:hádzo)\lcl dodatok je platný v dofl, v ktorý sa uzavoera Dodatok. Slrany sa dohodli, te PradchadzajUci dodatol 
zanoká okamihom uzavretia Oodallw To neplaU v propade, ok je predmetom Ptoclc:NidHJUCOho dodaoku poskylnutle slut.by pod n4zvom Zvýhodnt:oné SMS v roamongu, 
Twon alebo Náhradný telefOn, v takom pri pada zostáva PredchádzaJud dodatok platný a popn Mm ja platný aj Dodatok 
útastnll< podposom tohto Oodalku potvrdtuje preV'.<al ie MT uvedeného v článku 1 bode 1 2 V prfpade. te Ide o prenos člsla sa Strany dohodlo • • to Podnok zabozpoč( 
dodanie MT na stranami dohodnutom mieste útastnlkovo, ktorý je povinný splnen"> leJto POVInnosti potvrdor svoJim podpisom (resp podplsorn oprávnenej osoby 
konaj~cej za Účaslnfka) 
Dodatok nadobUdne platnosr a útlnno,;ľ v de~. v ktorom ho podpiAu abo teho slrany, ak sa strany daleJ nedohod~ na odlo!enl útlnnostl niektorých ustanoveni Al< k 
jeho podpfsanlu nedOjde obidvomi slranamo Dodatku v joden de~. nadobudne platnost a účmnosr v dofl. v ktOfom ho podpl!e oprávnený zástupca Podnoku at po 
útasll\lkovo Tento Dodatok sa uzalvéra na dobu určitú, a to na dobu ~~~azanosti uvedenu v čl 2 Dodatku V propade pnsneseoých člset, ako aj v pripade, ak útastnflo. 
uzatvoril Dodatok v ramco ratomu zásielkového predaJI! sa Dodatok uzalVII18 na dobu ureltu odo do'la nadobUdnulla platnosti Dodatku at do uplynutia vl8lllnoS11 
definova nej osobitne pre tieto pripady v el 2 OodaU.u V pr! pado P<onesaných čl sei JG at do momentu aklovacoa SIM r..ar1y odlotena Učinnosr tých ustanoveni Dodatku. 
kiO<jch vykonan•e niti JG mo2né bez toho, aby bola aklovované SIM karta. a to v zmysle Podmienok prenosrtelnosb telefónneho čllla - PnjimaJUo ~l k Ak UčaSlnfk 
uzatvoril tento Oodaiok v ramcl ratlmu ;zásielkového predaJI!, vlotky ustanovon•a Dodatku, ktoré !pocrfikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Učastnlkovo , naJ(IIA 
ustanovenia !pacofikuJUca zabatok poskytovania jadnothvých osoMných -zvyhodnenl nadobUdnú účonnosr at uplynutlm s.odmeho pracovného dlla nasledujucoho po 
dN nadobUdn~a platnosti Dodatku, čim mOte dOjst .k posunu momentu zaČiaiJ<u poskytovanoa )Gdnollových oeobllnych -zvyhodnenl Rozsah a dlaraktar osobitných 
zvýhodnen! vlak ootáva nezmenený V pnpade, ak Utastnlk uzatvonl tento Dodatok v rámd reiJmu zásoelkového predaja neoddehtelnou súčas.t'ou Dodatku sú at 
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podmienky Zllstelkovóho predaja a Úč.astnll< podpisom Dodatku vyjadruje. ntmt suhlaa 
Zmluvné slrany sa dohodli, te o1<amU1om nadobudnuba plalnosU Dodatku sa mon! dohodnutá doba plalnosti Zmluvy. pokoal táto nabola uzavrela na dobu urtllu, vo 
svojej časU lýt<aJiloo) sa SIM i<arty na •dobu určttu lhoclnu s dobou plamosU Dodatku. priOom okamihOm zániku Dodatl<u sa meni doba plalnoati Zmluvy v časti tYI<aJucej 
sa SIM l<arty na dobu neurtltu. lanil<om plalnoatl Dodatku nie je dotknutá platnost' Zmluvy 
Zmluvné strany sa dohodU, te platncml' Dodatku skonči pred uplynulim doby, na ktorú bol uzavrulý v zmysle bodu 3 3 tohto tlénl<u. zánikom plalnostl Zmluvy alebo na 
základo dohody 2mluvných strán V po'fpade, že Účastnfk poru!l svojo povinnosti !akým spôsobom. že Podnil<u VOČI nemu •mukne prävo na zapla.teme zmluvnej pokuly 
podla ustanoveni tohto Dodatku, zanikne platnost Dodatku oi<amthom uhradenia zmluvneJ pokuty (v prlpade úhrady bankovým prevodom okamohom pnpisanoa celej 
sumy zmluvneJ pokuly na Podnll<om urteoy úeat) Zmluvne strany sa dohodli, ta v prlpade, že obsahom Prflohy č 1 je poskylnutie zJavy alebo> Iného zvyhodnenoa 
ÚčasiníkCM. oi<amlhom porulenla povinnos« Účaslnfka lakym spósobom, to Podniku voči nemu vznikne prévo na zaplatanoe zmluvnej pokuty podla uslanoveollohto 
Dodatku, zanoknu vletky préva Účaslnfka na poskyiOvanle týchlo 21tav a/alebo oných .<Výhodnonl, pokia/ nie je v ustanoveniac:/1 Prllohy č 1 výslovt>e uvaden6 niečo on6 
Ten lo Dodalolc je neoddelttalnou Sliča:ll'ou Zmluvy Dodatok sa vyhotovuje vo eNoch rovnoplsoeh, po jednom pre Účaslnli<a a Podnik 
Učaslník vyhlasuJ&, že sl je vedomý, te MT je mu pred;lvaný za cenu uvedenú v čl 1 bode 1 2 Dodatku. ktor&) vý~ sa n>vnó n>Zdlelu madzJ spolrebrtelskou (trhovou) 
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskylnutou z!avou zo spolrebltelskai ceny, len z tohO dOVodu, že sa účastnfk zav.azal uživar služby poskytovan6 mu 
prostrednlctvom SIM l<arty v zmysle ut;tanovenl tohto Dodatku po dobu dohodnutu v tomto Dodatku, pnOom nedodržanoe tohto dvbltu (konl<rélno zavazl<ov uvedonycll 
v tlénku 2 v bode 2 2, 2 .3 alebo 2 4) vV>Iadom na výlku zlavy zo spotreMel&k"' oony MT, ako aJ na prlpadný obsah Pnlohy e. 1 Dodatku, by spOsobllo. te Podn1ku 
vznikla ikoda (mintmalne v n>zsahu zJavy zo spotrebotelske) ceny MT) 
Učaslnfk vyhlasuJ&, te pred uzavmllm tohto Dodatku bol podrobn<! oboznämaný a právamo, kto'* z neho vyplývajú ako aj so vtetkými podmienkami a/alebo 
povmnosramo, ktoré sa podla neho zaviazal splnl1'. a aučasne, te bol v plnom n>zsahu upozornený na prlslu&né dOsledky. ak toeiO podmienky a/alebo povinnosti 
nesplni alebo poru&l 
Strany sa dohodli. to v prlpade, že Učaslnok z akýchkotvek dOvodov stralf prävo na užlvanle učastnlckeho programu (resp )8ho variantu). ktmý má na SIM i<arto 
a~tivovaný a urovo~ včas nepožiada o aktiváciu mého účastnlckehO programu, je Podnok oprävneny akltvovaf mu na SIM klllto tný Učastnlcky program. ktorý spiM 
podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Účastntll požoada o aktMiou tnéhO účaslnlckahO programu preo menou podla prodcMdzajUooj vely, nepovaf.UJO sa tento 
úl<on za vykonan)' včas. pok181 nebude z tac/lnd<ých. adminostraUvnycll alebo Iných dOvodov Podntk SChopný vykonar požadovanú zmenu vV>ľadom na knltkosr 
času mec:tzi doručenlm toadosti a oka111ohom, v ktorom ma dôJSf k zmene účasinlckeho programu v d6sledku str.rty pr-6va na poskytovanie doticnutéhO utaslnlckehO 
programu 
účastnlk avo, lm podposom potvrdzuJ&, že mu bola oznamona lntormäoa Podniku. kton>u hO tento v súlade s§ 42 a oslalnyml ustanoveniami zakl.na č 610/2003 Zz v 
zneni neskortlch predpisov obozném1l s lým, 1e ku d~u 30 10 2010 na uklada doplnku vleobecných podmienok dOch6dz.a k zmene textu V&nobecných podm10nok 
poskytova111a verejných elektn>nlckýcl> l<omunokačných stu!Job pn)strednlc:Mlm verejnej telefónneJ slote spok>čnosb Orange Slovensko. a. s • a to Ich eténku 11 , bod 
11 15 Účastnfk dalej avo,1m podptsotn potvrdzuJ&, te predmelnú zmenu akceptoval a že mu bola zárove/l nadne oznamená on~. že v J><ipado, ak má zmoN 
uv-ného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, J& Účaslnil< oprévnený odstuptt' od zmluvy o pnpojenl, ktorej sa zmena lýi<a, bez san kol, ak 
by zmenu, •toré mé charakter podstatne, zmeny zmluvných podmoonok. neakceptoval OkamohOm, v kto,Y nadobUda úetnnoar zmena vyUie uvedených vieobecných 
podmoonok, sa zán>ve~ mon l obsah zn11uvy o pripojeni, ktorej súčasfou su Uoto vSeobecné podmienky 
Strany sa dohodli, te Podnik ma niti oe v tomto bodo uvedené prllvo a Účastnlk potvrdzuje svojim podpisom. že sa s touto skutočnosrou obc:·známll a bone ju na 
vedomie Podnik jo oprávnený pre kat<Jé zariadenie. ktorého predal je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využtr na užlvama varajnej telefónneJ služby. Iechnicky 
obmedzil' motnosr vyu!ívania tohto zo•nadenla počas doby viazanosti podla tohto Dodatku (poklal ja v Dodatku stanovených voac dOb v1azanos.u tal< počas CGieJ 
doby, počas ktorej je Účaslnll< zaviazany podla tohto Dodatku užlvar služby v ~om otanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo ltruktúre) v tne1 •s10ti, ako )e vere1ná 
telefOnna slot' Podnoku (tzv blokovanie zarladema na sier l SIM-Iock) Účasinlk vyhlasUJ& te sa oboznámil so skutočnosrarnl uvodenýml v ~omto bode a s ICh 
vadomlm kupuJe tovar do svojho vtaslnlctva Vzhladom na uv-né nevzntl<ajú Účaslnfkovt z V)'Uie v tomto bode uv-ných d6vodov iladne prévne 1\án>ky VOČI 
Podniku. naJmA mu nevzntl<a (a) ptávtl reklamovar V)'Uie uvedené skutočnos~ na zakupenom tovare (b) pr;lvo potadovar z hora uv-ných dOvodov zJavu z kúpneJ 
ceny tovaru, (ej. prállo z hore uvedených dOvodov odstúpof od kúpneJ zmluvy (požadoval vrétenle celej kllpnej ceny zaplatenej za tovar). alebo aUkoiVek in6 pravne 
nároky 
Strany sa dohodli. le ol<amihom nadolludnuba pialnOSb Dodatl<u sa meni znenoe Zmluvy ako celku (pnOom strany sú so vedomé, te v zmysle ustanoveni Zmluvy vletJcy 
zmluvy o pnpoJ8nl, ktorých súčastou $U VP, predstavujú častlte)osleJ zmluvy o pnpoJ8nl medzi Učastnlkom a Podnokom, tj tvoria tasr ZmlUvy). a to lak, :te vtalky 
spovy. ktoré medzi atranaml vzniknú zco v<IIJClrTiných zmluvných vzl'ahoV exlstujúdcn ako aj m zmlúv uzavretých med.zJ nomo v bu<Júcnolll (to zn. vl•etky zmluvné vztahy 
vznoknuté na Zéklada Zmluvy (zmlúv o pripoJ8nl) a k nej (k nim) vyllOIOVaných dodatkov) a spory s nlmt súvisiace (vrétane spon>v o plalneef, výklad a zánok takeJtO 
Zmluvy (zmlúv o pnpoJanl)). sa n>zhodnu v n>zhod<:ovskom konani pred stálym rozhodcovským sUdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stélych 
n>Zhodoovských súdov vedeného Ministerstvom apravodhvosll Slovenskej republiky Týmto nlo jo dotknuté pr8vo žalobcu obré~r sa s návrhom na začabo konania na 
prislulný vteobocný súd Slovenskej rcopubllky podla zákona č 99/1963 Zb Občiansky audny poriadok v zneni neskor&lch pn>dplsov Strany sa dohodil. že u~onoonie 
platnosU Zmluvy a/alebo tohto Dodatku sa netýl<a uslolnovonltohto bodu, ktoré budú trvar 01 po ukonoonl platnos11 Zmluvy a/alebo Dodatku 
Strany sa dohodli, t~ v prlpade ak Podnik pozaslavl poskylova~'e Slu!oeb podla Zmluvy a tohto Dodatku. pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z 
dOvodov na strane Učasinlka a näsk>dne F'odnok na !Jadosr Učastnll<a uutl účtnky odstupenoa od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začnE! znova poskytovar 
pozastavené Slu!by, pla~a ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom n>Zsahu tak. ako l<eby k pozastavenou poskylovania Slu1ieb pripadna k oclstúpenlu od Zmluvy a 
tOhto Dodalku nebolo doilo 

Zlal<l Morava!, dlla 03 10 2011 Zlaté Moravce. dlla 03 10 2011 

Učastnlk Za Orange Slovensko. a s 
Mesto Zlaté Moravce 
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve N Bcmusy ponuky "Akvizičná ponuka" zo dňa 03.10.2011 DS-SME 

Ovodn' u•tanovenla 
Obsahom lejlo prllohy je mobl1né zv)<hodnanie, ktoré v rémd ponukovej ake<e •Akvizočn6 ponuka· posky1UJ8 Podntk útastnlkoYI, ako OJ podmienky poal<y10Yanoa teJto 
ooobotnoj vyhody Zékladnou podmoenkou posl<y1ovanla zvyhodnonla je platnost Dodatku a tm skucoenosr. te názov terto prllohy (druhy. p<lpedM každý dal!í riadok 
nadposu) ako aj nizov ponukoVej akda, ako la tento uvadan)i v P"'aj vatAI tohto elénku. je .dlodny s názvom ponukoveJ akCie a Prllohy O. 1 uvadanym v tola Dodatku 
leglslatrvne skratky dohodnuté v leie l)odetku platia oJ pre ustanovanoa te~o p<llohy 
Podmienkou platnost• tAIJto prilohy ja slwtočnosr. fa ÚOastnlk a Podnik nedno uzavreli Zmluvu (plsomná zmluva o pnpc>j8nl. ktorej číslo JO uvedené v zéhtavl Dodatku) a 
Dodatok (dodatok k Zmluve. obSahom ktorého je najmá predaj koncového telekomunikačného zariadenta u cenu so ztavou) 

Podmienky poskytnutia zTavy z ceny MT v to kej výlko, aby bola konečn• kúpna cena vo výlko 0,50 EU~ 
Strany Dodatku sa dohodli, že. ak kupna cena (lj cena po uplatneni zlavy) MT ja v tela Dodatku dohodnutá vo vý!ke 0.50 EUR vrátane OPH, Účastnfk je povtnny 
splnlf okrem ostatných povonnostr uvedenych v tola Dodatku tiet nasladovn6 podmienky Základnou podmienkou posky1nutia .davy z ceny MT v tal<oj vý!ko, aby kupna 
cona dosiahla vý!ku uvodenu v predo::hédzajUC8j vaia. je okrem lak1u. !o UOastnlk má pridelené tCO, skutočnosr. 1e Účastnfk musi z.akúpil' v tom tatom okamihu 
mlnlm61ne dva konc;ové talekomunlkaOné zariadenia dohodnutej značky a typu (vid bod 2 tohto tténku) a zs tYmto účelom ~m~vnef dva dodatky k Zmluvo. obsahom 
ktOfých je závilzok UOastnlka zotrvať po dobu vlazanollto dohodnutu týchto dodatkoch, ako účastnflc Slufieb v rozsahu a kvalile dohodnutej v týchto dodatkoch (IadnY,., z 
nich je Dodatok). Pod~lenkami uvode"Ym' v predcMdzarucej vaio nie )e dotknuté povinnost úeastnfka splnof osta!M podmtenky uvedon6 v prodmetn)ich dodatkoch 
Strany sa dohodli, že UOastnlk ja povinný ku pil' okrem MT alte daiAfe konCOvé tAIIekomunlkatn4 zanadante (a za !Ymto utelom LJUvrior Podnikom stAinovony dodatok k 
Zmluva). a to také koncové letekomunJkac!ne unadanle, aby spotu s MT 1110r111 nlekton) z nasledovných dvojíc koncov)ich lelekomunlkatných zariadeni 
a Nokta C2 a Nokia C2 
b Nokia E52 a Nokla C2 
c Huawel EllpressCan:l 3G Gold Expms E870 a Nol<ia E52 
G Sony Ericsson )(pena X8 a Sony Ericsson Elm 
e Nokia C5 a NOikla C5 
l LG PSOO Opbmus One a Nokoa CS 
O HTC Wíldf ... a Nokoa C2 
h HTC Oe$1ra HO a Noi<Ja C5 
l. Samsung Galaxy S a Samsung galaxy 1\t:e 
l Apple IPhone ~ t 6GB Black a Nokta C5 
k Sa!IIS<Jng Galaxy Tab 1 o 1 a Nokta ~3 
t Samsung Gatall)' Tab 10 1 a Samsung galaxy 1\t:e 
m Samsung Wave ll a Nokla C2 
n BlackBeny 9780 a Nokia C2 
o Nokla C7 a Nokla C5 
p HTC OaSJra S a Nokla CS 
Strany ao dohodli, ža v prlpada, te Účastnlk nesplni podmoenku zakuptt zárove~ dvo kona>vé lelokomunlkatné zanadanta podra prodch6ózaru<>ch ustanoveni tooto 
Clánku a nadOjde ku kúpe dr\Jh6ho koncovéoo telekomunokaonôho zariadenia (a uz.avrebu prfslu!nóhO dodatku k Zmluve - dalej tJež "Párovy dodatok") popn kupe MT (a 
uzavret! tohto Dodatku), JO UOastnO.. povinný na výzvu Podntku tomuto uhradtt zmluvnu pokutu vo vý!ke uvecsenej v Cl 2 bode 2 S teta Dodatku Za nasplnenoe 
podmienky apoj806 so vznikom právll Podnoku na zmluvnu pokutu podra prodchédzaJÚCOJ vety sa považuje be! podpos Dodatku a Paroveho dodatku a následné 
stornovanie Párov6ho dodatku prod jeho podposom zo slnlny Podniku 
Strany sa dohodn, fa cena koncového telekomunikačnéhO zariadenia, ktoré je povlllný ÚOastnlk zakupof popn MT na zéklado Párov6ho dodatku je uvedená v 
pr1alutnom Párovom dodatku a sútat k.úpnaj ceny podra Dodatku a ceny po ~•ptatnenr zravy podfa PárovéhO dodatku re 1,00 EUR vrátane DPH 

3G PauUiy 
Strany sa dohodli, fa ak má Učastnlk v okamihu, v kto,Y nadobudne platnosr Dodatok. aktlvovallY na SIM i<arta 3G Pau!ál 150, 3G Pau!ál 250 .otebo 3G PauAál 500 
(dalej spotu ako •30 paulály"J alebo o aktiváciu niektoréhO z nich útestnlk najneskôr v de~ podpiSu Dodatku Účastnlkom po!oada a tento utastn,lcky program mu bude 
na záklode terto 1iadosll skutotne. na S tM kalte ak1lvovany, následne poča5 doby platnos~ Dodatku nte je možné na SIM karte aJdJVOvar ÚOastnfkllvi iný ako ntekto,Y z 
3G Paulálov Ostatné povonnosr Učaslnrtca (najmA povinnost clodd.at mlnlmatnu vý!ku mesačného poplatku, ktoré je uvedená v tele Dodatku) uvedené v Dodatku tým 
nie su dotknuté 

66% minul naviac: k Blznla pauiUiom ""' 2 at 2• maalacov 
Strany sa dohodli, fa v prípade, ie ÚC~stnlk ma v okam>hu. v kto,Y nadobudne platnoor Dodatok, aktivovaný na SIM kalte n•ekto,Y z úOastnlcllych programov Boznts 
pau!ály - Blznts Svat 150 večar, Btzni!; Svat 150 da~. Blznos Svet 300 nonstop alebo BozntS Svai 1000 nonstop (dalej aJ ako ·program"), alebo ak naJnoskOr do okamihu 
podpisu tohto Dodatku požiadal o aktov>ldu niektorého z Programov (podla pism a) tohto bodu v modJfikovanl!j vaiZll, ktonl spočlva v poskytnUtf benafitov)ich minút). a 
Pod,.k mu na SIM kartAI na základe h>jto tladosb Program skutočno akbVUJe mé Učaslllfk ~vo na oos~ovan•e Programu počas ntll1e defnovanej rozhodnej doby 
(da loj aj ako .. Rozhodné doba•), za podmJeno~ stanovených v tomto ttánku· 

a) Účastnfcky pmgram· 
l) Blznts Svat 250 večer prestavuje účastnícky program B=•• Svot t 50 voter J110d,fikovany oproti jehO !tandardner podobe podla C8'11nlka slutJeb takym 
spOaobom, te namiesto 150 pradplatenYch mlnut obsahure 250 pnadplalenych monut. teda počet baneľrtov)ich mtnul ,.. 100. cenov6 a in6 podmienky vyutlvanoa 
tlčastnlcllellO programu Btznis Svfrt 250 ve6er sa v ďaf&om 1pravujú podmJBnkaml pre irOaslnicky program Bllllls SVet 150 večer V rérT>CJ tohto Programu re 
Ro.dlodnll doba vyutivan•a Banalitu v tn.anl 2 caiYch zučtovaclch obdobi, nastadUJiloch po uz.atvorenl Dodatku 
H) BIZ.niS Svet 250 de~ prestavure úOastnlcky program BizniS Svat 150 defl modifikovan)' oproti )OhO !tandan:lnl!j podoba podfa Cannlka stut.lb tatcym 5j)O&obom, 
fa namiesto 1 50 pred plat en )ich ml'lllt obsahuje 250 predplalenych monut. teda potat banefitovych mtnút je 1 OO, cenové a Iné podm•enky vyutfvanfa utastnlckahO 
programu BIZnis Svet 250 de~ sa v da&lm spraVUJÚ podmienkami pra účestntcky program BanJS Svet 150 daň V rámc:i tohto Programu JO RoziJOdnj doba vyutfvanJa 
Benafitu v trvanl 2 oelych zútiovacich obdobi, nasledujúcich PO uz.atvorenl Dodatku 
hl) Blzn11 Svet 500 nonstop prestavuje Učastnlcky program Biznis Sv&t 300 nonstop modifikovaný oproti jeho ttandardnej podobe podla Cunnlka slubab takym 
spc)sobom, 1e namiesto 300 predplalen)ich minUl obsahuje 500 prodplatan)ich mfnUt, teda počet banafitových mlnJ)t J8 200, cenové a •né podmtenky využtvanta 
učastnlcileho programu BJZnJS Svet 500 nonstop sa v dattom spravuju podmtenkam• pra úOastnlcky program Bants Svot 300 nonstop V remo tohto Programu jo 
Rozhodné doba vyuZfvanla Benefitu v tivanf 6 cet)ich .UOtovac:~ch obdobi, nasloduJUclch po uzaii/Orenl Dodatku 
tv) BJZnts Svet 1800 nonstop prestavuJe učastnfcky program Blzn•s Svet 1000 nonstop mod1fikovany opro~ jehO $tandan:ln8J podoba podfa Connfka stutlob takym 
spc)oobom. te namiesto 1000 prodptatonych minul obsahuJO 1600 predptaton~ch minul, teda počal banafrtových minút fo 800, cenové a iné podm1onky vyu1fvanta 
útastnlckeho programu Biznis Svet 1800 nonstop sa v dal&om spraVUJÚ podmlenl<aml pro účastnlcky program Biznis Svet 1000 nonstop V rámci tohto Programu je 
Rozhodné doba vyu!fvania Benefitu v trvanl24 oel)ich .Učtovaclch obdobi, nasladujUclch po uzatvorenl Dodatku. 

b) Benefitov6 minúty maju rovnaký charakter ako prodplatené mfnuty 
Podmienky Beneflt~ sa počas celo) Ro:thodnej doby riadia Programom, aktlvovaným na SIM karto v okamihu, v klo,Y nadobudne platnost Dodatok , resp Programom, o 
akbvéc•u ktorého UOastnlk požiadal najneskôr do okamihu podPJSU tohto Dodatku a Podnik mu ne SIM karte tento skutočno aktivoval bez ohradu na prlpadnO 
~eskor!iu zmenu Programu na 1ný P"''J""" počas RozhodneJ doby 
UOastnlk m• pravo na vyu1i~e Benefitu počas Rozhodnej doby v t"'anl prlsl<dnéhO poétu celých za sebou lduCich zúčtovaclch obdobi (podla bo:xlu 1 tohto ttánku). 
počnúc pn.ým celým zUčtovacfm obd<>blm po nadobudnutl platnosti a úc!lnnosb Dodatku V prfpade, ak bezprostredne PO nadobudnutf platnos.tl Dodatku nasleduje 
Clastotné (noe celé) zUčtovacie obdobe, Podnik je o~vnen)i (nfo v$ak poVInný) poskytova( Beneftt aj počas tohto čiastočného .Uttovadaho obdobia Bonafit je v 
prfslu~nom zučtovacom obdobi možn<l vyu1ivar po p<evotanl predplatan)ich mtnUt ktoré obsahuje Program, a (ak také srtuácla nastane) po prevolanl prfpedných 
Prenosnych mfnut v nlmcJ Programu 
t;Jčastnlk mOže Benafit vyutlt do kona• RozhodneJ doby len epOaobom stanovenym ndJte v tomto článku; Beneftt, ktory Učast nfk do lejto doby MVyu2lJ8. prepadne a 
UOaatnlk nebude maf nérok na vráton.10 )Oho nomtnélnej hodnoty Benefit an• )8ho Oasr a ani hodnotu Benelitu noe JO motné vr.IIJ( Utastnlkovt ako prC9Iatok ani 
vyplallr v holDY!>•~ alebo t>ezholovoslni'm prevodom pella1nych prostnedkov . 
V prlpade, fa Učastnlk počas Rozhodnej doby po!lada o deakWéciu Programu, v dOsledku toho nebude na SIM kalte aktJVovan~ niektorý Programov, Učastnlk stnlca 
právo na vyu!JtJe Bensi'Jtu a.lebo jeho zostáva)Ucaj tastl Pl'llvo útastnfl<a na B-f>t tie! zanikne, ek z 1n)ich dOVodov prestane byt na SIM kartAI ruktorý z Programov 
aktivovaný alebo ak bude Učastníkov. prerušene alebo obmedzon6 posky10Vanoe služoeb prostrodnictvom SIM karty Právo Účastníka na Bene~t v týchlo prípadoch 
zan•kna k okamihu p<aru$anla alebo obmedzenoa poskytovama slut>eb alebo ku koncu zúčtova<:Jeho obdoboa, počas ktorého po118dal i.lčastnlk o aktlväou tnôhO 
účastnfckaho programu. ako noekto<6ho z Programov V p<tpade po ukončen• doOasného preruienla alebo obmedzenia posky1ovanla stut>eb prostradnictvom SIM karty, 
• toet v prlpede opätovnej aktiváCJO ""'ktoréhO z Programov, Učastnfk m6 opitovne právo na zvýhodnenoa posky10Yan6 mu v rámci Benor~u. avtltk u2 Iba počas doby, 
ktoré ZO$(jva do uplynuba pc)vodner Rozhodnej doby posky1ovanta Benofltu 
Učastnlk J8 op<avnený poOas platností Dodatku Z/11enlt Program tba tak, te mesetn)i poplatok za novozvolený Program bude po zmene vyUl alebo taký tsty, ako 
mesatny poplatok za dolera)tf Prograrn. akbvovany v tase nadobudnullil platnosti Dodatku. inak stnlca nárok na Benarrt podla bodu 5 tohto tlánku 
Zmluvne strany sa dohodli. te p<áva a povmnosti vyptyvajúoe z tohto Dodatku je možné písomne preVlesr na •n6ho utastnlka Iba s prodchádzajúdm ploomnym 
suhlasom Podniku, pričom p<áva a pov1nnostJ sa na novéhO účastntka prevádzaju len v tom rozsahu, aký bol priznaný pc)vodnému učastnlkovi, a len na obdobie, ktoré v 
Oase prevodu os[jva do uplynutia rozhodnej dolly 

Bezplatn' volania na vybran6 tislo na G mesiacov 
Strany se dohodli, te, v prfpada, ak t)Oastn fk bude maf v okamihu Vl niku platnosti tohto Dodatku aktivovany na SIM karla •l nlakto,Y z uOa"tnfckych programov 
kategórie Volania svojim Vybraná hodina• . Vlkond+, V oter a vlkon<t<, OaM alebo Nonstop< a s(JOasne aj ll) nlekto,Y z úOastnickych programov katog6ne Volania do 
v$atkych stati: Volania do v$8tk)ich s~9tí SO•, Volania do vietk)ich sieti 1 OO+ Volania do všetkych slelo 200+, Volania do v$atk)ich sieti 400+ (dalej v tomto tlénku 
jednotlivo ako "Program" a spolotna Ilko •p rogramy"] alebo o akbvllciu obOCh Programov sUOasne poZtaela najneskôr zárove~ s podpisom Ocodatku a pofadované 
Programy mu ~udú na základo teJto !Iados~ skutočne Podntkom alrtlvované, vznikne Učastnfkovl pnlvo na banoflt definovaný v tomto článku (dalej len ·sonafit") 
V prfpado. ak Učastnlk splni podm18nk:f stanovené v tomto ttanku, mé právo na Benaflt, spočlvajúc• v bazplatn)ich volaniach na nim zvolané JlOasltnicke telefónne cllslo 
(dalej aJ oko "benefitové tetolónne tislo•) v inej slovenskej mobilnej alobo pevnej sfob ako JO soar Podniku alebo na úOastnlcke tolo16nno Ola lo FunFcin, pritom banelitové 
telefónne tislo je uvodené v tt. 1 _4 a) tEJia Dodatku, v Inom dokumonta podpfsanom Stranami, alebo je Inak dohodnuté medzí Stnlnami 
ÚOastnlk mé právo na využfvanle volanf v ramc:i Benefitu (dalej aj ako "benafitov' volania•) potas Oasov toho batika Volania SVOjim. ktorý Účastnfk \')lu!fva na SIM kalte 

-· ·-· ·· ··---· ·--·- ~ --·-··- . .... ·- - ·-· 
Strany sa dohodil, te (l) ak mé ÚOastnf <v okamihu, v ktory nadobudne poatnost Dodatok, ai<tlvovany na SIM K8rte nJBKtory z vyoranycn, Poontl<om urtenycn NaSOv)ich 
učastn fcllych progra~. (f) ktoré mé vo svOJGJ al<tw!tnej obchodneJ ponuke Podnik a suOasna fii) ktorého ~ka mesačnéhO poplatku Je m'"'"'""" 5,90 EUR s OPH, 
alebo o Jaho aktNác:~u UOastnfl< najneskôr v de~ podpiSU Dodatku Utasllllkom po1oada a !ento Učastnk:ky program mu bude na základe tejto tladolltl skutočno na SIM 
l<arle aktiVovaný, JO následne oprávneny zvolil' Sl jodno SN (SIM l<arto) v rämd predplalen&J služby Prima (dalej aj ako Pnma SN"), v suvlslos.l l s ktorym mu bude 
posky10Van6 nrHI8 deflnované zvynoctroente (dalej aj ako .. Banef~"), aviak ton v pri pada, ak Pnma Učastnlk riadne a včas udeli suhlas s návmom (jtastn•l<a na akt~ciu 
osobitného Pnma vanantu (dalej aj ako ,.Prima Snov vananr) na zvolenom Pťll'll8 SN účastnlka podfa tohto tlllnku. 
Benerrt spočfva v mo!nosb uskutočllovu,... naol>madzen)ich votani zo StM !<arty útastnlka na Pnma SN poOas rozhodnej doby Za rozhodnu dobu 118 POva!ure obdoboe 
v kiOrom mé utastnflc akbvovaný vybmny útMtnlcky program podla tohto tlllnku a siltasne obooboe, v ktorom )8 na Pnma SN aktiVOvaný osobnn~ Pnma Snov profil 
PodNk je oprávneny rozhodnú!' o ukont:8nl platnosti posky1ovanoa zv)ihodnenoa podla tohto elénku prilohy 
Počet vola nl. resp d(tka volanl zo SIM karty ÚOastnlka na Prima SN nte 1e obmedzená av$ak v pn pado, te rozsah vyu1Jvanoa služby úOastnlkom J<• taky. to ohrozuJe 
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elel<tronlciUl komun•kaenu slel' Pod01~:u , alebo v jeho dOsledku m6hl poklesnút kva~tauvne alebo kvat~Utallvoe parametre poskylovanla slu:tJeb ostatným učastofkom , 
mOže bY.f takYto rozaah llbvanla považovaný za znetivanl8 služby a Podrčlc je opnlvnený vykonar opalreNa na dočaan6 obmedzenie alebo pte"'J!enie poskylovan18 
služieb Učastnll<ovl 
Osobitné \'OfZI8 zvýhod~ bude pc•skylované aj Učealnfl<ovl Pnma (dalej aJ ako .. P~ma Učastnl~") p~ volaniach na SN Účastnllta, .., predpokladu, te P~ Učestnik 
udeli súhlas potladavke Učastnlka, kiOIOU Účastnlk llada Prima Učestnlka o súhlas 80 zmenou platného pnofilu na SIM karta Prima Učaalnllta na Prima Snov vartant 
Pra vznik nérol<u na Benofit ja poCrabn~ tuhlas Očastnlka Prima SN, na ktorého )a p<edmeln6 Prima SN registrované v 1nfonnaCných systémoch l~odnlku V pif pado, ak 
Účastník potlacfa ním 2\'!)leného Prima účaslnlka o ud<llenle sOhlasu so zmenou pnoffiu na Prima SIM karte Pnma úeaslnlka a Pnma učastník na1naskllr do 48 hodin od 
obdrtanla tejto tladostl Učaslníka ud<olí sOhlas, nésledne Podnik Pnma účastnikov! akl•vu)a na )oho Pnma SIM karta Prima Snov variant s nasledovnými <Výhodneniaml 
(dalej aj ako .. Prima Benefit") 
- motnosr uskutoC/Iovanla neobmedmných volanl z Pnma SIM karty Učastnlka na SN Učastnlka počas rozhodnej doby, 
• osobitná tarlfikécla volant do sprístupnených ••et/ SR - 0,12 EUR/min, 
• ooobitn8 larifikácia zasielania SMS do spr!stupnených aieU SR - 0,06 EUR/SMS 
V pr!pade, ak ÚQstnlk aj Prima účastnlk su jedna a lá lsta osoba (ptávnW alebo fyzlci<á). potladanle o zmenu pnofrlu na Pnma SN na novy Pn01a Snov vananL ako 8J 
následné odsuhlasenle so tl8dost'ou, p<ebehne v rámci jedného ukonu . 
V pr!pada, ale Prima účastnllt neudeU v lehoCe podla bodu 5 súhlas so :badosťou UCaslnlka alebo ak v uvedeneJ lehote odmlelne ude~ť takýto súhlas, nárok na 
poskylovaNS Benefitu enl na pc13~vaníe Pnrna Benefitu nevzn1kne 
Učastnlk je Ollf8vneny zvolil' sl (resp. p<Wacf<l! o) nove Pti/118 SN Jedenknit za zutlovaoo obdoboe POčas rozhodf!e) doby Ustanoven~& o udefo.,.nl Sllhlasu P~ 
účastnlka platia v tomto ptlpade obdobne • 
V prlpade, ale Prma útastnlk vyjadri riadne a včas suhlas a potladavkou Učaslnlka na zmenu na P~ Snov variant, následno od zaC18tkU naslecluJiloeho z.Učlovacooho 
obdobia pečas celej rozhodnej doby bude Účastl>lkovl poskylovaný Benefit, a Pnma úCastnlkovl bude poskytovany Prima benefil Poskytovan"' Bonef~u a Pnma 
Benefitu je ll1otná len súčasne, n10 jo možná poskytovar Iba jeden z benefitov SpOsob a forma iladosij Účastnika o udelenia silhlasu so zmE>nOU, resp. aktiv3clou 
Prima Snov vartantu na Prima SN PrltT>a úeaslnlka, ako aj samotné udelenie s~hlasu Prima úCsstnlka s takouto zmenou profilu, jo stanovená Podnikom V pripade, ak 
Prima uC&stnlk udeluje auhlas formoiJ SMS alebo prostrednfctvom IVR elebo Zdkaznlcl<ej linky 905, ma sa za to, te súhlas udelila osoba, 1<1!0111 je reglslrovaným 
úbslnlltom služby Prima v zmysle ragistmenej liatiny služby Prima . • 
Pri uzatvorenr Oodalku bude do textu Dodatku Podnikom nadeftnované Prima SN, na ktorom UCaslnik potaou)o zmanu prontu ne Prima Snov vanant v prlpade, ak 
Prima lleestnllc neudell v lehote podla bodu 5 súhlas so !ladostou Účastnika, alebo ak v uvedenej lehote odmlelne ucfelif takýto Sllhlas, nán)k na poskytovan"' 
Benefitu ani na poakylovanie Prima BonefiiU nevznikne Účastnfk je násJecfne op,.vneny navrhnut' nov6 Prima SN, pritom pre vznik nérol<u na oba beneflly l" potrebné 
vykonanie úkonov, PO(rebnycn pns vzník oboch benefitov podla lohto Wnw 

SpoloW uat.onovenla 
Za ileestnlcke eísta ektlvne v "eiJ Podn~ku sa povatu)U pre ilCely tohto Dodalfw aktlvne tolel'ónne Clsla pndelené Podn1w 1 zanovel\ pnradené jednoelivym učastnlkom 
vera)ných telefónnych slutleb na za klade platneJ zmluvy o pnpoJenl uzavratej medzi účastníkom a Podnikom, letO/ll sú jednolltvymlllčastnlkmi vyu;!ívané v sie~ Podn1ku 
pričom za účastnlcl<e e1sta sa nepova:lujú najma knltke čísla , e/sla poutlvaná na pos~ytovanre osobitných služieb uvedené v COinnlkoc:l1 slu:tJeb Podniku. aucf10tel<lové 
ersJa a Iné ersta, kto" nie su p~radované účastnlkom na zaklede Atandardnýcll zmlUv o pripofanl. 
Strany sa dohodli, la v ptipacfo dočasného prerutenla poakytova01a slub8b v zmysle pr!slutnycll ustanoveni Zmluvy sa pečas doby dočasného pmru!enl8 poskylovanl8 
slutJob nep<eryAuje ani nespočlva plynutie doby, po kiOnl sa ma polkytovar kiOrékofvek zvýhodnenie uvedené v Dodatku V pripada, ak je doba poskytovania 
zvýhodnenia stanovené na dobu plab,osU Dodatku 1 v dOsledku dočasného proru&enla posky1.ovan1a služieb sa doba platnosU Dodatku predl21. doba poskytovania 
zvýhodnenia sa nopradltuja a zostava v dllke rovnajlicej "" pllvodno dohodnutej doba platnos u baz jaj predlženie v dOsledku p<eruAanla poskytovt~nla slutleb. 
Strany oa dohodli, te v pr!pade prevodu SIM karty na Inu osobu (za prevod sa povatujo aj prl~d. ked zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budu nahradené ln)iml 
zmlu~l dokumentmi medzi Podnl~;.om a novym Učastnlkom Slutieb. ptltom pr,va a z>lvizl<y Účastnlka vzfahujúca sa na SIM kartu prevowne novy učastnlk, 
ktorému bude tle1 prfdolené SIM kattil) prjvo UC&slnika na JeOnoUivé zvýhodnenia podla te~o prliohy neptachédz.a na nov6ho účastnlka a pnrvodom zaniká Podnik 
vlak mOže jednostranne rozhodnuť o tom, že pravo k niektorému zo zvýhodnen• podla tejto prllohy novému účaslnikovl pc13kytne, pnčom v lak.omto prlpade sa 
posky1.ovanle predmetného zvýhodne"l8 spravuJ8 p<llluinýml ustanoveniami tejto prllohy, ak sa Pod01'k a nový uCastnfk nodohodnli nak v pnpade, Ze sa v súlade s 
pnscfclládzajúoou vetou prevedie nJak1C)f'é zvyhodnenta na nov6ho Učastnlka prevedte oa len joho novyte<panä ~r 
Strany sa dohodh, te v pr!pade, te z akýchkolllek dOvodov dôjde ~ zmene UIČ\Ovaoeno obdobia pndeleOiého Učastnlkovl (napr zmena prvého a posladnáho dlla 
zUčlovaaeho obdo!Q) alebo k zmene osoby oprjvnenej na utlvanle Neklorého m zvýhodnenr uvedených v te1to prllohe ,. .Podnill opnlvncný •k,.bl dobu 
poskytovania zvýhodnenia alebo zma.nor dlntu 1ných lehOt sllvoslack:h s poskytnlitlm zvýhodnon~a v prospech alebo v neprospech Učaslnlka rt•sP. osoby, na ktoru 
prajde p"vo na utfvanle zvýhodnenia, av!ak m8Jiimélno v mz.sahu 31 dni u každého zo zvyhodne(ll 
Strany sa t)'mto dohodli, že •l po ukončeni plalnOSII Dodatku naďalej trvajú Ile u•tanovenla, 7 l<torycll znen1a. zmyslu alebo povahy 18 zro1mé, l.e bet.o ustanoven"' sa 
vzfahuJÚ na obdobia po u~onCalll pta~'IOSti Dodatku 
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