Dodatok k Zmluve o poskytovan 1 verejn~!ch služieb
na poskytovanie služby lnternet na doma DSL
Čís l o zmluvy: A6244905

IO predajcu: ID070DSP01
Dátum: 1O. 9. 2014

Ident. kód dodatku:
Telefónne číslo (SN):

7695187
0373940355

Orange Slovensko, a. s .
•
•
•
so sídlom fv1etodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIC: 20 20 31 05 78, JC DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len "Podnik") a
Účastník (fyzická osoba nepodnikatel'

I právnická osob / fyzická osoba

podnikateľ): Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno I Názov:

Mesto Zlaté Moravce

-

Trvalý ioobyt /Sídlo I Miesto podnikania (mesto I obec. ulica, popisné čislo , PSČ, pošta):

Z!até Mo;avce 1; 1.Mája 2, 95301, ZI té Moravce ·1
1 -- -

Číslo a platnosť OP

·-·--·- - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - r·: ---·---·- - - -Statn<J

1 pasu:

··

·----··· - - - - - -----·-·---- -

občianstvo:

SR
IC DPH 1 DIC:

Rodné číslo/ IČO:

00308676

-·

Zastúpený:

Ing . Peter Lednár Csc.
Rodné

~-íslo a platnosť OP / pasu I preuk. povel. na pobyt:

číslo:

(J:.'le.1 skratkou "P na pob/ !" sa rozumie P:)Vr 'er.0 na pobyt cu t~ ne }

(a"alej len "Účastnik")
na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dod.itok k Zmluve a posky ovani ver~jných služ.<:b na poskytovanie sb i by Internet na oma DSL (ďal ?j len "Zmluv_."; tento
dodatok k Zrrluve sa ďal ej označuje tiež ako "Dodatok"), >.torej číslo je uvedené vyššie v tomto dod atku a na zGklade ktorej Po r..:k poskytuje Účastníkovi sJu; ou lnternd
na doma DSL (ďalej tie ž "S:užba") prostrednict om Odbernej jednotky, ~ torej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku, ktorým upravujú najmJ podmie. ky nájmu nižš·e
uveden ého zar adenia (ak je predmelom Dod.-itku jeho nájom) a podn .enky využívania ~1u : 1>y, pripadne :né asobit1 é podmienky využívania Sluo'by. ·< :1 '1 v t" le Dodatku
resp. dokumente. na ktorj text v tele Dodatku odkazllje. výslovne dohodnuté. Podn ik a Uča tnik sa spoločne ďalej ozn ačujú ako "strany" alebo "z~·.lu · •né wa~y". Strany
sa doho!'li . že pc!my p Jtivan é v Dod ntku m;(ú rovnaký význam. a ~ ý m2iu tieto pojmy ·1 zmysle Všeobecných pocirr ·- nck poskytav >0 ni3 v»rcjnej ei~~ trcn'c< i s'.;;by
Internet ;13 dum3 DSL ~ p o'o čn osti Oran:::ii: Slovensko, a. s. (ďa lej tiež a:..o ''Podmier.ky") ~r ; pad n v zmysle t<' a Zm!Jvy (v prípade ro7yc11„ .,,3 pr : r:r,c d ' tel o Zmluvy ~· ~ d
Padmienkamij, p kiaľ nie je v Dodatku výslovrn Btanovené inak alebo iny výmarn týchto pojmov nevyplýva priamo z jeho ustanoveni. Pojem "5;u . ba n a.~ . 1ŕr•a službu
prenaif m ;:mia zanadeni. V prípade , že je v Odbernej jednotke poskytovaná Služba orostrednictvorn viacerých Pripojení pojmom "Odberná jednotl·:i" .<:.1 pre účely tcr1ta
Dodatku rozumie to z Pripojení v Odbernej jednotke, ktorého SN je uvp•Jené v zó!llaví !tlŕ1to Dodatku , pokiaľ-,; i 6ho ustanovenia tohto Dod atk ~ ,1ev1·>lýva, že pre
dotknutý konkré'.1y prlpad sa Ú častn í k a Podnik dohodli inak.

1. 1

Cl. 1 Predmetom tohto Dodatku je
dohc " · •rcin na aktivácii služby resp. zmene služby aktivovanej v Od .rnej jednotke , ktorej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dod:.;tku (ďalej ten "Oť be rná
jednotka"; v prípade prekládky Pripojenia
po ažuje za Odbernú jednotku aj nová Odberná jednotka, do ktorej sa vykoná pref.l ádka Pripo;enia), na službu
1)

+++++
Pokiaľ je v kolónke ·vedený symbol"+++++" zastávajú služby aktivovai é v Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v zú ilaví tohto Dodatku, alebo služby,
ktorých aktivácia je dahocnutá pri<irno v tele Zmluvy, nezmenené ; uvedenie predmetn ého symbolu v ktore; ~oľvek kob n ke v Dodatku znamená , i e s ;:iv určovaný
danou kolóokau zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pok iaľ priama v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je vedené inak)

1.2

dohoda str ~n o tom, že Podnik poskytne po do ,u platnosti Dodatku llča Gtníkavi do n.' jmu zari.1denie uvedené v kolónke s indexom 2 (ďalej ~ a zari ajenie uvedená
nižšie v kolónke v tomto bode označuje tiež · ka "Zari adenie")
Modem

2)

Ži;:idny

pričom je úwstnik v pozícii nájomcu a Podnik Je p re najímateľom Zariadenia , ktorého nájom je pred metom tohto Dodatku. Pr dmetom n;.jmu poc.J tohto Doda!ku je
maxim álne j ·den kus Zariacenia. Ak je v kolónke s indexom 2 uvedený symbol "+++++" rozu mie sa tým , že redmetom tc> 1ta Dodatku nie je nájom Zariadenia
a ustanover. a tohto Dodatku týkajúce sa nájmu Zariadenia v tomto Dad '.l ~ku nenadobudnú platn osť ani účinnosť, a teda sa na Úč.J s tníka nc. vzf an„ jú.

1.3

dohoda strán o výške celkového
Ce ikové mesačné nájomné

1

mesačného nt jemného za _z_ar_i_~d_e_n_ie_·--~~~~~~~~~~~~~~----------------------j" 3 )
+++++

.

Podnik tý:'n to prenecháva ZariarJenie uvedené v bode 1.2 Úč .> stnikovi. aby ho v zmysle podm:en k stanovených v tomto Dodatku a v zmysle platných práv,1ych
predpisov už1val v súlade s technickým a užívateľským určením Zariadenia tj. používaním na sprístupnenie Služby. Podnik prenech iiva Zariaden·e ú č1 stnikovi
do n!ijmu za odplatu (nájomné) dohodnutú v tomto bode. Doba nájmu je zhodn<J s dobou platnosti tohto D_odatk u s tým, že povi nnosť pla i · ce lkové mesačné
nájomné nadobúda účinnosť až okamihom, v ktorom sú súčasne splnené nasledujúce dve podmienky: 'l Učastnikovi bolo Zariadenie odovzdané a 5úča~ne ii)
v Odbernej jedncitke je aktivovaná Slufä a (tj. boli vykonané úkony tvoriace v <mysle ustanovení Všeobecn~ ch podmienok po ·kvtovaria verejnej el ektronickej sl u ~by
Internet na doma DSL spoločnosti Orange Slovensko, a. s. aktiváciu Slu~byJ alebo uplynulo 15 dni odo dňa, v ktorý Podnik oznámil Účastníkovi, že bolo zriadené
Pripojenie Odbernej jednotky (tj . tieto ustanovenia nadobúdajú úči nnosť aj v prípade, že Pod ·k vykonal všetky potrebné úkony na začatie užívania Služby, avš:Jk
účastník ešte nevykonal všetky úkony, ktoré musí vykonať, aby sa preňho stala Služba v Odbernej jednotke dosl pná , napr. neaktivoval r,i Slvžbu ; skutočnosť,
či Účastník Službu skutočne užíva, teda nie je podmienkou pre existenciu povinnosti platiť celkové mesačné nájomné). Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania
Služby v súlade s právnymi predpismi a/ alebo ustanoveniami Zmluvy nemá za následok zánik povinnosti platiť celkové mesa čné nájomné. ú i:·astník je povinný
platiť pravid elne za každé mesačné obdobie (ktoré je zhodné sa zúčtovacím obdobím prideleným v zmysle Zmluvy Účastníkovi) po čas platnosti tohto Dodatku
celkové mesačné nájomné dohodnuté v tomto bode ( ďalej tie ž "Celkové mesačné nájomné") bez ohľadu na to, či v Odbernej jednotke s~utačne uživa Sl u2bu alebo
nie, pričom v prípade, že mu vznikne po ·nnosť platiť nájomné len počas časti zúčtovacieho obdobia, Úč„ stník je povinný uh rad iť pomernú časť Celk0vého
mesačného nájomného zodpovedajúcu časti zú čtovacieho obdobia. počas k orej bal povinný platiť nájomné.

Číslo účastníka: 0004538294
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1.4

dohoda strán o

~cm ,

ie v •árn:i osobitnej por;ukch j

~~.cie

P<>dr·ku

i;:;:;:;
~DSL: Výmena 24 me•':JLciá viaz.1,1os ť

---------------··- ···---------------

•, 4 ~

1
po 5kytne (resp. neposkytne viď n; šie) P . ~ ik Ú častníkovi aj ďalšie výhody a v prípade, že P0<.n k ti 010 ď; ; ie výhody Účastníkovi poskytne, je precmetom tohto
Dodatku tiež dohoda o f>rávach a po·1innosr-,ch str,'\n spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobne;sia úprdva pr<iv a povmnosti stran spojených s pos,ytnutim
ďalších vyhod je uvcl.l eri .i v dokumente
Bonusy ponuky "Vymen::i - 24

mesačná

víazanost"' zo

dňa

5)

28.05.2014

ktorý ;,b Príloha č. 1 tohto úod ;tku tvor; jeho neoddel iteľnú sú časť: V prí pade, že je v predcháciza,écP.j 'l'.'. te uved,,.ná i<o!'.'lr,ka vyplnená symbolom"+++...+" s!r~ ny
sa dobodli, že Podnik nepor-kytne Účastníkov; v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie ·žiac'ne d3lšie v~•!iady. Str3ny sa dohodli, že súčasťou Prílohy č. 1 môže b~·ť .
aj úprava iných práv a povinnosti strán vrátane práv a povinností upravených v tele DodatKu.

2.1

Čl. 2 Práva a povinnosti Podniku a Účastníka
Účastník je povinný platiť raz do mesiaca (za zúčtovacie obdobie) Celkové me ·i čné najomné vo výške ~od:a tohto Doc!atku na základe vyúčtovania alebo f ktúry
vystavenej Podnikom (ďalej faktúra aj vyúčtova n ·e len ako "faktúra") a v lehote uved~nej vo faktl;re, inak do 15 dni odo dňa vystavenra faktúry (súčasťou faktúry
môže byt' tiež vyúčtovanie ceny Služby a ďal ~ích plnení). V prípade, ie Podn:k o to U častn i ka pož»ida , je tent" povinný zaplatiť Celkové mesačné nájomné za prvé
zúčtovacie obdobie alebo za prvé dve zúčtovacie obdobia ná;mu v hotovosti na Obchodnom mieste, na kto·om s Podnikom Účastník uzatvorí tento Dodatok, a tc
vo for.me preddavku. Ustanovenie uvedené v pretlchádzajúcej vete obdobne platí pre prípad, ::?. Podn;I< pož:ada Účastníka o zaplatenie niektorej časti ceny S!ul t y
v hoJovosti na Obchodnom mi<·>te vo forme preddavku.

2.2

Strany sa dohodli, že v~h rad om na to, že Zariadenie Podn:k poskytol Účdstnikovi ďo n / 1u v sú•;i , :C>sti s dohodou strán o pé :·:{yiovani Služby Účastn1kovi
v Odbernej jednctke počas platnosti Zmluvy, v rozsahu," ktorom sa týk.a Od!Jarnej jeťnot~y. je ~Jča;.tnfk aur.3vnc:ný !Jž:vcť Zariadenie víilradne za úb1lrnn
sprístupňovania Služby poskytova l)ých mu Podnikom na základe Zmluvy v Odbernej jet•notke. Ub1~triik sa .za JciZi!je umožniť Podni:.°J na. iehc ži~d asť pri stup
k Zariad&niu za účah111 kor.troly, či :>a Zarirdenie uživa v súltld0 s ustanovenía mi°t::)/· to :Jodatk:• 2' I c_,lcb) µ!.Jtných ;,Jrávriych o::?dpísov.
. ·.

2.3

Strany
dohodP, že Účastník nie je oprávnený dať Zariadenie det podnájm:J bez prec'chiidzaj(1~eno p;rnmn~ho súrt -,su PD ; '.iku. Účastník 11ie je oµravn ený ;;10 ;_
predchádzajúceho pisomného súhlasu.Podniku ani inak právne nakladaf so Zariadením, najmä ľ'ie :e o~rávr ený dať ~o do zálohu alebo dať ho od; 1. tne alebo
bezodplatne do uživania tretej osobe . Učastník nie je opr<\vnený bez predch ~1dzajúceho súhlasu Poc1niku Zariad.;nie užívať mimo Odbernej jednotky nn; ho (aleb
jeho časť) odn i es ť z Odbernej je notky okrem prípadov predchádzania vzniku škody na Zari· d oní (napr. v ;;ripadP. rrírodných k8tastrof, hrozby zrútenia sa
nehnuteľnosti predchádzanie odcudzeniu a J?Od.), pričom ani v takomto prípade nie je bez predchádzaj~ ceh o súhl<>• u Podrn u Účastník opravnený vyvi ezť
Zariadenie za hranice Slovenskej republiky. Uča~ tník nie je oprávnený ani umožniť tre t" j oso e nakla°";,ť so Zariudením spôsobom, k orý je zak<i23ný Účastníkovi
v pred:hádz<:júcej vete. Účastník je oprá,,nený um0žniť be :><.!platné užívanie Zariaden·a trewj os:.ihe v Odb·err j jed!I \ka (ciíe však za jt>i hrónic<:1mi, napr. nie :e
povolené umožn iť užívanie Zar;adenia v inom byte, ako je byt t•1oriaci Odbernú jedmtku) v prípade. ::e tát?. osoba ži;a (býval v Odbernej jednotke. alebo ju ina!< t:w .b
užíva na základe zmluvy s Učastníkom alebo na základe toho, že je ;eho brizka osoba v zmysle § 1 l •3 Obcmnskeho 2akonnika v platnom zneni. Učastnik sa
zaväzuje, že bude chrániť Zariadenie pred odcu~ .enim, stratou, znilenim alebo poškodením a z pov~d á za to, že Zariadenie bude po skončení r. ájmu podťa toht'.l
Dodatku vrátené Podniku v stave, v akom bolo Učastnikovi odovzdané so zmenwti zoupovedajúcimi l:;ežnbmu opotrebeniu za čas užívania Účastníkom.

2.4

Účastník nie je oprávnený bez výslovného súhlasu Podniku žiadnym spôsobom zasahovať do Zariadenia, akýmkoľvek spôsobom ho upravovať ani :ne~íť jeho
funkcionality. Účastník nie je opravnený akýmkoľvek spôsobom mechanicky, chemicky "<lebo inak zaJahovaf pcid vonkajši kryt Zaríad&nia, ani inak '1acušovat aleb'.l
ohrozovať hardware Zariadenia (vrtttane zasahov ožarovanim, vystavovaníri extrémnvm tepiotam, vnde a ir.•ím tekutinam) ar·.i ži<1dr,yrr cp·Ssnbom z<1s3hovať _
do soílwarového vybavenia Zaríadenia. Účasmí~je opráv11ený spôsobor-;1 :i<J to ur:c11ý1n a 'J.prisiu~nýcr1 rozhrar-.idch pripftjť~ľ ·k·Zariadenii1 "ttýst:..ipné zníiade~ln ·
Účastnika, avšak let1 aké výstupné zariadeni ~1 u9astníka. ktoré sG svcjim tJCelovýr,1 un;ením a tecbn!ckou c:1an.1i<terist:kou určené !"la u:!ivarii8 Slut by, pr:.::.Om tietv
výstupné zariadenia Účastníka musia zárove,i splňaľ všetky požiad.avi<y príslušných bezpečnostných, technických 3 inych právr.ych predpiso" p'atných v Siovenski:j
republike. Pokiaľ Zariadenie umožňuje pripojenie príslušenstva, je Ué3st~i!< oprávnený toto príslušenstvo pripojit len v prlpade, že táto možnosť je vysltivena
umožnená v návode k Zariadeniu a len spô~obom uvedeným v návode. Uca ~ :nik nie je 0prá11nený meniť softwarové vy aven<e, ktoré j , s·jčasťou Zariatleni;;, a jeho
konfiguráciu, ani ho n a hrádzať iným vybavením. Účastník je oprávnený v Zariadení nastavovať len tie p- rani etre a meniť len tie nasta w ;1ia, ktcrjch zn ena
a prenastavenie samotným Účastníkom bez predchádzajúceho súhlas•J Pm iku vyplyv;i vyslovene z ustanoven í r.ávodu ale ho priamo z 'lOd5taty veci ..101 i sú.; 1sť
pr .ívc:i Zari2derie u ž ívať.

2.5

IJčastn ik je povinn) Podnik informovať o krád..,;'.i, strate, mičení alebo poškodení ZariaJen ..; , !cbo k iu >':asii, a to bez Zb)~:>č.1.\l-.0 ddklasu na;ne~~ér v ~ k do lrcc:·,
prncovných dní odo dňa, v ktorý sa o takejto udalosti donedel. Pokiaľ je uvedená skutočn:>sť pred:n6'.om šetrenia org " nmi činnými v ~re stnom konaní, ;e Úča stník
povinný týmto orgánom oznámiť, že vl stnikom Za ':iden;a je: Podnik a doručiť Podniku oísomn<, potvrdeni~ o oznameni vyš:;ie uvedenej skutočn osii orgánom
činným v trestnom konaní. Účastník v prípade podľa tohto bodu nema pravo na be:p!atné nohmo.enie Zariadenia novým Zaria ením.

2.6

Strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde z akýchkoľvek dôvodov k nahradeniu Za ; ~ denia alebo jeho časti v Odbernej jednotke rovnakým druhom Zariadenia alebo
síce iným druhom Zariadenia, ktoré má však rovnakú alebo obdobnú funkciu resp. účel (napr. z dôvodu poruchy Zariadenia, alebo z dôvodu, že Zariadenie nie je
spôsobilé ďalej sprístupňovať Službu v dôsledku technickej zmeny poskytovania Služby) a strany pri tejto príležitosti neuza•;rú novú zmluvu (napr. vo forme dodatku
k Zmluve), predmetom ktorej by bol nájom nového zariadenia alebo zariadení, ktoré v Odbernej jednotke nahradia Zariadenie. platnosť tohto Dodatku nebude
dotknutá a strany akceptujú pokračovanie nájmu po dľa tohto Dodatku, keď pôvodné Z3riadenie bude nahradené novým Zariadením slúžiacim na obdobný účel,
pričom ustanovenia tohto D0<latku a z nich vyplývajúce práva a povinnosti zostanú nedotknuté. K nahradeniu Zariadenia dôjde okamihom podpisu preberacích
dokumentov, ktorým sa potvrdí odovzdanie nového zariadenia Učastnikovi.

2.7 Podnik je povinný udržiavať na svoje náklady Zariad en:e v prevádzkyschopnom stave. Za týmto účelom je Účastník povinný poskytnúť Podr.iku všetku potrebnú
súči nnosť vrátane umožnenia prístupu do Odbernej jednotky, a to aj v prípade, že nedošlo k žiadnej poruche al .bo potrebe inej opravy (napr. za účelom
predchádzania poruchém). Podnik je povinný udr iavať Zariadenie v prevádzkyschopnom sta':'e na s1cjo náklady len v prípade, že porucr.a alebo iná vad3, ktorá
bráni dohodnutému spôsobu užívania Zariadenia, nevznikla v dôsledku porušenia povinnosti Učastnika_. Ak vada vznikla v dôsledku poru;enia povinnosti Účastníka,
je tento povinný uhradiť Podniku náklady na odstránenie vady. Pokiaľ sa prejaví na Zariadení vada, je Učastník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto
skutočnosť Podniku. Podnik je oprávnený odstrániť jednoduchšie odstrániteľnú vadu aj tým spôsobom, že popíše na diaľku (telefonické vo!anie, mail alebo iný
vhodný spôsob) potrebné kroky vedúce k odstráneniu vady Účastníkovi , ktorý je povinný v rámci svojej povinnosti poskytovať potrebnú súčinnosť ti Io kroky
vykonať.

2.8

Strany sa dohodli, že Podnik je oprávnený kedykolvek meniť nastavenia, konfiguráciu ako aj celé alebo časť softwarového vybavenia Zariadenia rniim'l za účelom
predchádzania poruchám Zariadenia alebo poskytova~ia Služby, upgrade Služby alebo Zariadenia alebo zabráneniu zneužívania Zar 3deni3 alebo Služby či už
Účastníkom alebo treťou osobou, a to aj bez súhlasu UčastniK3 buď r.a diaľku prostredníctvom SietR alebo priamo zitsehom v Odbernej jednotke al3bo iným
spôsobom. Podnik je oprávnený kedykoľvek vykonať tiež iné zmeny na Zariadenl, poki<if nemajú za následok nemožnosť dohcc!nutého spôsobu užívania
Zariadenia. Účastník je povinný umožniť Podniku na jeho žiadosť prístup k Zariadeniu a je povinný poskytnúť Podniku všetku potrebnú súčinnosť za účelom
vykonania zmien podľa tohto bodu.

2.9

Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, ktorá sa po jej uplynutí bez ďal š ieho mení na dobu neurčitú, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak. Doba určita začína
podpisom Dodatku Stranami a konči posledným dňom doby viazanosti. Dob~ via:_
an
_o_s_t_i_je_d_o_h_o_d_n_u_t_á_n_a____________________~
6)

24

mesiacov a začína plynúť okamihom nadobudnutia platností tohto Dodatku. Pokiaľ je doba viaz3nosti dohodnutá na O mesiacov (tj. nie je dohodnutá žiadna doba
viazanosti) tento Dodatok sa uzatvára od počiatku na dobu neurčitú. V prípade, že sa Dodatok uzaviera na dobu určitú , okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku
sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy vo svojej časti tykajúcej sa Odbernej jednotky na dobu určitú zhodnú s dobou určitou dohodnutou pre platnosť Dodatku.
Okami hom, v ktorý uplynie doba určitá, na ktorú je tento Dodatok uzavretý, sa mení doba platnosti Zmluvy v časti tykajúcej sa Odbernej jednotky na dobu neurčitú.
Pre stanovenie konca doby viazanosti v niektorých prípadoch za roveň platia nasledovné špecifiká (pokiaľ sú splnené podmienky uvedené vo viacerých písmenách
tohto bodu, doba viazanosti sa predlžuje o súčet dôb uvedenýr.h v tých písmen-ách, ktorých podmienky boli splnené):
a) V prípade, ak tento Dodatok nadobudne platnosť v iný okamih, ako j e prvá sekunda prvého dňa celého zú čtovacieh o obdobia priraden.lho Účastníkovi, doba
viazanosti sa v t ·kom prípade predlžuje o dobu rovnajúcu sa svojou dl:!kou dobe medzi nad obudnutím platnosti Dodatku a prvým dňom nasledujúceho celého
zúčtovacieho obdobia.
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b)

c)

d)

v pr·~ e, ak ú C..1s~n i k uzat ·oril tento Do aiok v rámci režimu pre daja na d, ...:u .•lebo poci<lmového preJaja, doba vi izanost: S2· predlžuje o dobu 14 dni ,
tj. dcba viaz ností S d skonči o 14 dni n •ckôr, ako je u·1edené v tomto bode 2.9 Dorlatku.
v pripa.!e, že je v r~m ci Siul by poskytovana aj vemjná nlaso.;a telefónna služba, u tdefónn ych čisel, ktoré bo'.i v rámci pre-·1osit<ifnocti t.i:.13 prenesené
k PJdn ' u od iného po:lniku ( ď lej len "prenesené č ís la") sa do a viazanosti predlžu.u o dc1bu rovn a, · cu sa dÍžk dobe od nadobujnutia p ::itnosti Dada .u až
do prvej aktivác·e Služby s preneseným či ;lom, čiže o dobu, po ktorú vere"ná hlasová telefónna služba nebu de v rámci Služby v dôsledku e·· te ne d okončeného
prenosu čísla v sGvislosti s prenái:aným čís! m a! ťvna (v p. ip d,.,, že sa poskytuje služb<i ~renosu ineho identif <<i torn, a<o je tFJefo nne číslo, obdobne sa
predl:' ,e doba vi zanosti ako v pr:pade prenosu td eff nnd:a či sla , a to aj v pr ;pade, že v rámci Služby nie p poskytovaná h csovu td ·fónna služba); v prípade,
že nedô;de k a'.,t ácii Služby do 15 dni o<!o cifia oznámenia Podn ~u Učastnikovi , že Prpojenie jo !'.riadené, doba viazar o5ti sa predlžuje o dobu rovnajúcu sa
d t~ou dobe od nadobudnutia platnosti Dodatku do uplynut: a 15 dni odo dri a oznumen·a Podniku Učastnikovi, že Pdpc jonic je zriadené.
V príp.-de, ak v čase uzavrd ia Dodutku nie je zri;idcné Pr ·paj,_,nie Odbernej jednotky k Sieti, doba viazanosti sa predlžuje o dotou rovnajúcu sa svojou dÍ .kou
dobe od uzavretia D0<'. ntku do okamihu, v ktorý bo CJ súč.: sne zriadc n? Prípojer
Odbernej jedn otky k Sieti a v Odbernej jednotke ak!ivovan :i Slu , ba; v pripc.de,
že nedôjde k a~ ti vácii Slufäy do 15 dni odo dňa oznámenia Po"niku Učastníkovi, t e PriJ jenie je zriadené, doba viaz::mosti sa predižu·e o dobu rovn ajúcu sa
d:2kou do!::e od nndobudnutia latno ti Dodatku do uplynuti3 15 dni odo dňa oznamenia Podniku Účastníkovi , že Pripcjenie je zr:adené.

·„

2.10 S rany sa éohodli, 7e v pri~ „ de, ~k je predmetom tohto Dodatku :.j nájom Zr>riaden·a, po uplynu í coby urči tej Dodatok zosť va aj alej v latnos i vrátane jeho
u star.oveni o nájme Zariadenia, avšak dohodnutá doba plalnosr DodJlku sa od ck 1mihu u ynuli.:i doby určitej zmení na dobu n w rči tú, pričom platnosť Dodatku
bude môcť od tohto okamihu ukonC:ť kc ždá zo strán Dodatku výpoveďou. C?odatok pod
t eni výp_
ovede druhej strane w nikne okamihom u~ly nufä výpovednej
lehoty, ktorá 1a čne plyn úť vým d ňo·n zúčtovacie 'lo ob o ·;:i prideleneho Učastniko vi ( · lej len "z >'.tovacie obdobie") nasledujúceho po zúčto•1 com Ov lobi, paf. <;
ktoc ,r. 0 la vypov.:ď doru čená dru 0j strane. Výpovedná lehota upiyn:e ku koncu posledného dra ;.účtova<:ieho c;b dot." ~. kt!lré nnsledL.je po tom zúčtovacom
o t>Cobí, počn s ktorého bola výpoveď doručená druhej strane. V prípade, že predmetom tohto Dodatku. nie je näiom Zariadenia , Dod<,tok zanikne uplynutím doby
uré< „j ( :. ~nlynutím doby vil zu no ~li). Poč as d:->ily určitej, n3 ktorú je d ohoť. nutá pla ncc ľ Dodatku, je Uč stnik oprávnený ukončiť tl .>;cm Za n ider· ·a výpove ďou
(za obdct n) ch podmienok ako pri výpovedi počas doby n eurč; tej po uplynutí viazanosti) ' :ebo odstúpením od ča s ti Dodatku z dôvodov umo žň u,úc.: ch odstúpellie
od nájomnej zmluvy najomcom stan1>vených v ust,m ovenia ch ObCian :;keho z..:ikon.1íka, avťak toto ukon č~nie n<;mu Zariadenia sa nijéko nedotýka platnosti
a účinnosti cctatných usti:moveni Dodatku, ktoré sa priamo netýkajú náimu Zaria aenia a teda povinnosti Uča stnika , ktoré je pov:nny ~lniť počas doby viazan sti
resp. ~ u '.:as doby urči t ej ani samy tieto doby nie sil z ·\ nikom niljmu dotknuté a rD"mako práva na zvýhodnenie po d ľa Pr:ioi· y č. 1 tchto Dodal u (al< n;e je inde
výslovne dohodnuté inak), pokia ľ boli týmto Dodatkom dohodnuté, nie sú tiež zánikom nájmu dotkm; ó (v takomto prípade nie je dotknutá účinr.osť nn;mä ustanovení
uve den~-ch v čl : ku 1 bod ch 1.1, 1.4 a 1.5, v článku 2 bod ch 2. 'l , 2.11, 2.12, 2. 13, 2.14, 2. 16, 2.17, 2.20, 2.21 a poslednyrr troch vetách bodu 2.1 O a v článku 5
body 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 (okrem prJClj vety), 5.8 pisrn. b) až d) a body 5.9 až 5.13 a ustanovení Prílohy č. 1). V príp. d d odstúprn' J od ča.;ti Dodatku týkajúcej sa
nájmu Zar enia, n:i,om zanikne ku koncu zúčtovaci e ho obdobia, počas ktorého bolo doručené Pod iku oznámenie o odstú ení.

2 .11 účastník sa zaväzuje, že

,čas doby iazanosti bud , mať aktivovar ú" užívať v Odbr-rn ej je d noť e
komb :näciu ú ča stníckeho programu a doplnkovej slu:.oy tvoriacej sú č a~.ť Sluč by

ff inimáln

. na sledovný účastnic:\.y program, rn .p. nasledovnú

„
pričom v prípade, že je v ko:ónke uvedený konkrétny účastnícky progr ~ m Sluiby, je Účastník povinný mať v Odbernej Jednotke akti ;ovaný a ul fvar uv ~dený
účastnícky prog r~m (a ebo iný úč.e stnicky program. ktorého mesa(:ný pop alok je rovnaký ako uvedený úhstnic y prog ·~1 m) alet:o vy.Z i účas'nícky program
(vyšším ú častníckym prou amom sa rozumie účastnícky program s vyšším mesačným [}() latkom ako účastnícky pro;iram, s. ktc rým je vyM i ú častnícky prosram
porovnávaný). 8k je v kalónke uvedená kombinácia účastníckeho programu a doplnkovej služby tvoriacej súča ,ť " l :.by, je Učastni k povi r.ný mať aktivovaný
uveden · kombin ' c;u alebo vyšší účastnícky program , ktorého mesač .ý poplatok je vyšsi .:i ko .s účet mesa čného poplatl- u za ú ča s tn i cky progrnm a mesačného
poplatku za doplnkovú slu · bu, ktoré tvoria uvedenú kombináciu, alebo uw dený úča stní ck y pr gram a doplnkovú službu rovnakť:ho druhu, <i o je doplnková služba
uvedená v kolónke, ktorej mesaCný poplatok je vyšší oko mefK čný poplattJ< cJoplnkovuj ~lužby Lrveden P.j v kolónke. V prípade, ie Účastníkovi bude po.as doby
viazanosti alebo aj pred začiatkom jej plynutia poskytnutá zľava, v dôsledku ktorej sa mesačný poplatok doteraz y;šieho účastníckeh programu , ako je účastnícky
program uvedený v kolónke vy š~ie v tomto bode, zníži pcx.! úroveti mesa čn ého poplatku účastníckeho programu uvedeného v kolónke vyššie v tomto bode, užívanie
účastníckeho progr;imu, ktoré!- o mesačný poplatok sa takto v dôsledku zľavy zn fo l, v Odliernej jednotke počas dob viazanosti je porušr;nóm povinnosti podľa prvej
vety tohto bodu. A.ktiv'·cia úča<;tnickeho pr , ramu uveden ého v kol ónke v tomto bode (resp. kombinácie úča stníckeho programu a d o· lnkovej služby) v Odbern ej
jednotke alebo aspo ň žiadosť o aktiváciu takej to služby (služieb) v Odbernej jednotke (napr. uvedením v čl. 1 bode 1.1 D<:id.:itku alebo inou formou na to stanovenou
Podnikom) a jej následná skutočná aktivácia je podmienkou platn osti tohto Dodatku. 1/ prípade, že je v kolb nke okrem údajov p od ľa prvej vety u c dený aj názov
iného účastnickc. ho programu resp. kombinácie účastnick „ ho programu a doplnkov .j služby, pred ktorým je uvedené slovo "alebo", Úča st ník si môže zv0liť medzi
(Jčastníckymi progrllmami alebo ich kombináci mi oddelenými slovom "alebo". Ak bude uvedených v kolónke viac názvo ; úča s' n íckych programov alebo
doplnkových služieb al . bo kombin acii účastníckych progrumov a doplnkových služieb a medzi týmito názvami je cl.)VO "a" al1.:bo zn· mie nke"~" rozumie sa t~m
povinnosť m ať aktivované vše ky účastnícke programy ale~o doplnkové služby alebo kombinácie účastníckych programov a doplnkových služieb, ktoré sú spojené
spojkou "a" alebo zn ~m /,nkom "+".Za porušenie záväzku Učastnfka sa nepovažuje sítuóc:a, ak bude mať Učastnik v Odbernej jednotke aktivovanú počas doby
viazanosti namie ~to štandardnej vcrz·e účastníckeho pro~ramu, ktorý je oprávnený v zm y. h tohto bodu mať v Odbern :>; jednotke ak vov.mý, oso itnú verLiu tohto
úča stníckeh o programu (napr. s inými parametr, mi, predplatenými objemami, cenami a p<)d.), ktorú je oprávnený u i.ivať v zmysle iných ustanovení tohto Dodatku
(napr. ustan()Veni Prílohy č. 1 Dodatku). 1/ prípa e, žu podľa ustanove ~í tohto bodu nie je úč:istnik oprávnený u l ivať niektorý účastnícky program, ku ktorl mu sa
vzťahuje niektoré zo zvýhodn !!nÍ uvedených v Prílohe č . 1 k Dodatku , Učastnik v súvi lesti s Odbernou jednotkou (resp. Pripo;enim 0 -0bernej jednotky ozn ačeným
rovnakým SN, ako i- uvede11é v ziJ l••ví Dodatku, ak je v Odbernej jednotke viac Pri po;~ni) nemá pr..ivo na predmetné zvýhod nenie.

2.12 Ú č.d stník sa zaväzuje, že:
a)

b)

c)

d)
e)

po č<ts

doby viazanosti, na ktorú je dohodnutá p!.Jtnosf tohto Dodatku zotrvá v zniluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Doda .cu ako účastník
Služby poskytovanej mu Podnikom v Odbernej jednotke prostredníctvom Prípoje ia zriadeného v súlade s ust-moveniami Zmluvy a ! e od momentu aktivácie
Služl>y v Odbernej jednotke až do konca viazano&ti bude bez prerušen·a túto Služ u využí;ať, a to v súlade s jeho záv<1 kami a zároveň
čas doby urči ej
neu s.l{utočnl žia~ ~ n taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukon čenie platnosti Zmluvy a I alebo Dodatku pred uplynutím
doby určitej (boz ohľa du na skutočné právne mi sledky uvedenbho úkonu); za porušenie t Io po :nnosti sa nť'považuje odstúpenie od Zmluvy zo strany
Účastníka z dôvodov, na zéklade ktorých možno odstú pi ť od zmluvy o poskytovaní vereJ11ych služieb, podra zákona č. 351/2011 Z. z. v pl'-ltnom znení (resp.
zákona, ktorý r.o ·~• hradil), '1ni ocJstúpenie od Dodatku uzatvoreného v rámci režimu precJ;ija na diaľku alebo podomového pred<ija do 14 dni od doručenia
Zariadení.
počas doby viazanosti nepožiada o vyp ojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu Pripojenia Odbernej jednotky (po 1af mu t káto povinn o;-;ť alebo právo
nevyplýva zo z rn:u vy, pričom v takom prípade je po tom. čo táto povinnosť resp. právo :ra ikne, povinný bez zbyt0čn ého odkladu pokračovať v užívaní Služby
prostredníctvom toho istého Pripojenia v Odbernej jednotke alebo pros\rednictvom iného Pripojenia v inej Odbernej jednotke v pr!pade prekládky Pripojenia);
poi:as doby viazanosti sa nedopusti takého konan:a, alebo nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na z.,\klade ktorého by
Podniku vzniklo právo o d ~túpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Účastníka , ku ktorým
sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, na základe ktorého by bol Podnik oprávnený· mu počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť
poskyto•anie Sl l by;
bude n'ať poča s doby viazanosti v Odbernej jednotke aktivovanú Službu v takej štruktúre a I alebo rozs,1hu, že nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka
uvedeného v bode 2.11 tohto článku ;
bude včas a riadne uhrádzať cenu za Službu, najomné za prenajaté Zariadenie (ak je predmetom Dodatku ná;om Zariadenia) a ·né svoj~ peňažné záv.izky voči
Podniku a súčasne bude včas a riadne uh rádzať Podniku iné platby, ktoré je pov:nný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedna o peňažné záväzky voči
Podniku, avšak Účastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej oso be.

2.13 ú častnik si je vedomý, že v prípade, ak je doba viazanosti dohodnutá v bode 2.9 tol~to šl ónku dlhšia ako O mesiacov, že cenové zvýhodnenie poskytované
účastniko•ľ na základe tohto Dodatku je mu poskytované len z toho dôvodu, že sn Uča stník zaviazal užívať služby poskytované mu v Odbernej jednotke v zmysle
ustanovení tohto Dodatku po dobu viazanosti dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne zflväzkov uvedených v tomto čl · nku
v bode 2.12) vzhľadom na výšku zľavy zo štandardnej (cenníkovej) ceny Služby, by spôsobilo, že Podniku vznikla škoda. 1/ nadväznosti na ustanovenia
predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Účastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto
bode uvedených povinnosti nasledovne:
a) ak Úču stnik počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.9 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za Služby a ebo nájomné alebo
povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peň ažný záväzok voči Podniku alebo p o ; ir:nosť uhra d.ť včas a riadne Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť
Podn r-u (a to aj v prípade, ak sa nejedná o r~ňažný záväzok voči Podniku, avšak Uč astnik je povinný ho uhra diť Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

Číslo účastníka: 0004538294
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alebo
a · ú:..3~tnik pofas doby viazanos:i u•1edenčj v článku l toc!~ 2.9 Dodatku poruší swoju povinnosť ~otrvať ·" !.rnlu1,.nc ľ\ vz.ťt~ . 1 : Po„~• i<cn-; pc dfc 111 1uvy v zner~i
t h ! ~ Dodiltku a r>o rnlú dobu viazanosti u .' ivať bez preru; enia Službu v Odllem ej jednotke alebo Ui:astn ik p~rusi $vo;:i é·c,~ ;n 11 ~sľ l18 U S~Utc~n iť ~iadny :,<l.:ý
úkon , kl .rý by smeroval k ukončeniu alebo ú čelom ktorého by malo byť uko nčeni e pl atnosti Zmluvy a / ambo Dod3tku p ľť, d u pl;m• im doby viazanosti
(bez ohľa du na to, či skutofo e dôjri e k ukončt•n : u Dodatku ol<.bo Zmluvy),
Účas!n:k povinný uhradiť Pod n ku zmluvnú poku'.u vo vý '~ e

z

b)

3)

160,00 EUR

Právo 1.a z mluvnú poktitu podľa tohto bodu vzr.ikne Podr,:ku samotným paru: ,nim povinnosti U častnika, a to v ak, n· hu pcrn JM ra .povin nost, Učastnikcrn , o ričc;m
toto pr~vo ni<l je po dmien ~ né vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podr'ktJ (n.lpr. odstúpením od Zmluvy alebo pr<Jru: rn;m či obmedzením pc.;kytovania SlJi bv
v príp íl e porušenia povinnosti podľa bodu '.l._12 p ':.mena c) tohto článku). Vznikom näroku na n; 1hmdu škody nie je dotknu té právo Podniku na nár radu škody '
spô.-obor.ej rovnakým pn ui'.enim povi n nosti . U čal. nika. Zml Jvná pokuta je splatná v lehote uved„ neJ vo vyzve na jej zap lP. tenie, ina~ v lehc l.e 14 dn i odo dňa
doručenia výzv y Podniku U č.Jstn ik ovi.

2. 14 Účastník a Podnik sa dohodli, že ak pc ':as doby viazanosti dôjrle •' a zaklade žiadosti Účastn íka alebo z_ dôvodu j ho zavin enia k dočasnej d ea tivacii n " bo
obmedzeniu poskytovania Služby v Odb .rn ej jednotke - lebo SluJba vôbec n ezačne ýť poskytovaná , Učastn i k je povinný zaplatiť Podn ku za tti to dobu, počas
ktorej sa Služba neri oskytuje ale o posky tuj e obmedzene, cenu Službý v plnej výške, ako keby sa Služba riadne po• kytoval a.
2. 15 Podn ik je povinný splniť si všetky svoje po·,innosti, ktoré pre neho vyply'la,ú zo Zmlu vy a tohto Dodatku , najmä (i) odovzdať Účast1 1i k::wi Zať.adenie v súlade
s príslu šnými ustanoveniami Dodatku , a to v stave 5pôsobilom na do odn "~užíva ni e (pokiaľ j'l predmetom Do atku n<ijom 2' riaden ia); (ii) po<- ·. ytovať Učastníkovi
Službf podľa Zmluvy a tohto Dodatku.

2. 16 Účastník je povinný dodržiavať všetky svoje pov111no .ti , i<toré pre n .ho \typlýv.1jl! z ostat~ych ustanovení Zmluvy (tj. ust;inoveni ;:::.11'.uvy rnirr.o ~ohlo Dodatku) hlcvne
z ustanovení Poc miw10k, na:mä povinnosť pla tiť včas a riadr.e cenu ' ' po , k1i11uté alebo požddované Služby ako aj oUa tn l§. ~e:r'11 žr. & záva;ky voči Pc"! ~ .l<~i.
pov i nno3ť neužívdť Služt
v rozpore s ustanoven'arni Zmluvy, nezne ui;-.. 4 ' Si.J ~tA: ;;i pod.

2. 17 Strany ~a dohodli, že v prípade ak v ča e uzavretia tohtoD oda'.~ u nie je zriaden.:i Prt „enie Od bern ej jednotky k Sieti, je Učas:n ;k pcvinný µo< kytn ilť Podniku
v šetku suc: n nosť pt>lrebnú k zriadeniu Pripoje .ia Och<_m<j jednoiky. V pripadP, fo Pripojen'o Odb._mc:j jednotky k Sie': nebude zriad ~ né z dôv-~du, tc Učastník
od mitjtne zriadenie Pripojenia v Odb,,m, j j ·?notkc al ebo n(,po~~ytne všetku súčinnor.ť potrebnú k ~ri 3deniu Pripojen:,1 . lebo Pripojenie Odoc rnej j ednoU.:y k s eti
1wbu de zr' 0 den<l z in ého dôvodu na strane Uč3stn : a, v.:nikne Podniku v .. ' i LIČJ ,;:n ·kovi prá vo ra uhra denie zmluvnej pokuty vo vý~ke u v1Jd t>n~j v J<alórke v bo de
2. 13 tohto čl á nku.
2. 18 Ú čas'ník je povinný Pc r 'ku na svo;e nf klady a n. beZJ)()éenstvo 'lrjt ; ť Zdad rni e, ktorý p· ev al od Podniku, a to ~ . jneskôr do 15 dní ľtio c .a, v ktorý ~anikne
plalnosť Doda\ku. Rovnako ako v prípade podľa predchádza( cej • ety je Učastni k f.OVinný Podnik•J na svoje nakl, <iy á neb ezp1• če nstvo a v rnvnak1j iehote, ako je
uvedene v predchádzajúcej vete, vratiť Zariadenie v pri ~de, l o zanikrce nájomný vzťah tyk •júci sa Zar , dcnia založený tým to Dodl'ltkom, a :o aj v príp ~d e,
že Dodatok re~'P· jeho česť netýka:úc..i sa néjmu zostane v platn osti aj po zániku niljmu. V prip;ic e podľa prc dchadz.-júcich viet tohto bodu je Úča stn 1k povinný
doručiť Zariadenie na miesto stanovené Podn ikom, inak do ktorejk rvek preva dZKy Podniku alebo jeho obchodného zástupcu , ktorá má charakter Obci o dn ~h o
m :e3 a Podniku. Učastn ík je povinný vrátiť Zariad enie v stave, v akom ho prevzal (vrátane prísluše11stva a všetkých oddelit eľn ych časti, ako aj krabice resp. iného
obalu v ktorom mu bolo Zariadenie odovzdané) s prihliadnutím na dohodnutý spôsob užívania Zariadenia a dobu užívania v racaného Zariadenia. v priJ"3dc,
že Účastník nevr:<ti ria dne (tj. v stave podľa predchádzajúcej vety) alebo včas Zariad enie, ktoré jo pov'nný vrátiť v zmysle tohto bodu, je povinný uhradiť Podniku
·
zmluvnú pokutu vo výške
+++++
Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku vol i Učastnikovi aj v prípade, ak tento vr.Hi Zariadenie poilkooené, čo aj Je,-, čiastočne r:efunkčné , lebo
v st0ve, ktorý nezodpoveda be nému opotrebovaniu. Ak bude Z.:iriadeni •) poškcx!ené alebo ak ktorákofvek časť Zaii oderna , ktorú IJčastník prevzal, nebud, vr ~t;r ,j,
Pod n'k môže o dmi t'lnuť prevziať celé Zariadenie. V takom prípade sa povalu) nr;prv vzcité Zariadenie za. nevrátené a POlJnik je opr'1vnený vyúčtovať zmluvnú
pokutu pod ľa tohto bodu. Podnik môl n rozhodnúť, :_e preberie poši<oden.} Zar:<d e: ·e a v takom prípade Ufa -tnik bude povinr.y zap!atie náhradu škody
za po,~ koct ené Zariadenie vo výške oprávnene požadovanej Podr ikorn (Za škodu sa povúu;ú tiež v<e!ky n ~ kl.:dy, k:úré Poc'1iku vzn;kn•j v ~ú·1;:;Jos!i
so z be:pečov.mírn opravy poSkoden~j časti Zariadenia ako~; n.?ldady·ci a nahradenie Za r~'t'enié' resp. jc h0 časti no\ýrn Zari<.rlen ím).
p o•ením zrnluvm'j pokuiy
pod ľa tohto bodu nezaniká povinnosť U častnika vratiť Zariadenie, ktoré je nac' lej Jj po 2 1p ,,teni zmluvnej poKuty vo lastn ,ctve Podniku. ?rávo na zn lu'lnú pokui'.r
pod fJ tohto bodu Podniku vznikne aj v pripade , ak mu vzniklo tiež právo na zmlu vnú pukutu pod ľa bodu 2.13 tohto člán u, v tabm pripilde mj Podnik právo ·
na zaplatenie oboch zmluvných pokút. Vzni!-om práva na zmluvnú pokul~ podľa tchto bodu nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody Učast n!kom. V príp.:.dezóníku platnosti Dodiltku, nezanikne platno sť ustanovení tohto bodu a t}ch ustan<.w eni Dod tku, na f oré sa v ustanoveniach tohto bodu odkazu:(' v rozs;-;lw tc,hto
odkazu, kým Účastnik nes ní ~ ' etky svoje povinnosti podľa tohto b1;du.

z

2. 19 Ukonče nie nájmu (napr. na základe jednostranného aleb o dvojstranného ravneho úkonu) má za následok stratu platnosti iba tých ustanovení tohto Dodatk u, k oré
sa týlrnjú nájmu a nemá vplyv na plat„ wť a úči nnosť ostatných časti Dodatku, najmä r.ie na kitno"ť a účinnosť ustJnovení uvedených v čl .' nk u 1 bodoch 1. 1, 1.4
a 1. , v článku 2 bodoch 2.9, 2.11, 2.12, 2. 13, 2. 14, 2. 16, 2, 17, 2.20, 2.21 a posie ných troch vetách bodu 2. 1 O a v článku 5 bcxly 5. 1, 5.3, 5.5, 5.ô, 5.7 (okr&m prvej
vety), 5.8 písm. b) až d) a body 5.9 až 5.13 a ustanovení Prílohy č. 1.

2.20 Strany sa dohodli, že, pokiaľ Účastník a Podnik uzavreli alebo v budúcnosti uzavrú zmluvu, na z;'J klade ktorej sa Podnik zaviaže poskytovať Učastnikovi akúkoľvek
zľavu z cien Slu2ieb alebo cien Zariadení, _ktoré mu prenajíma, alebo cien akýchkoľve ' iných produktov či iných plnení, ktoré mu Podnik poskyt ~je, ta to zľava sa
nevzťahuje na cenu Služby poskytovanej Učastnikovi prostredn íctvom Odbernej je9notky (pripojenia) alebo v súvislosti s ňou , ani na výšku celkového mesačného
nájomného. Ustanovenia predchádzajúcej vety platia obdobne aj pre prípady, keď Učastn 'k ovi vzn:klo ;;lebo v bud úcnosti vznikne právo na poskytovar-'e akej" cl: ek
takejto zľavy na základe j ednostranného právneho úkonu Podniku. Ustanovenia tohto bodu možno zme niť len výslovnou písomnou dohooou medzi Podnil,om
a Účastníkom o vylúče ní platnosti tohto bodu.
2.21 Strany s·1 dohodli, že z technických dôvodov nie je Účastník oprávnený požiadať o takú zmenu Zmluvy, dôsledkom ktorej by bola zmena účastn íckeho programu,
zmena rýchlosti prenosu dót alebo premiestnenie Pripojenia, jeho koncového bodu Siete alebo roz hrania koncového bodu Sie !e (prekladka alebo premiestne 1 ·e
Pripojenia), a to po dobu od podpisu tohto Dod atku do dňa nasledu;•keho po dni, v ktorý mu bude doručená informácia, že je oprávnený tak urobiť (ďalej tiež "Dc ba
F"). Podnik je oprávnený počas Doby F o mí btnuť žiadosť Učastnika o vykonane zmeny pod l~ predchádzajúcej vety aj bez uvedenia dôvodu alebo predÍžiť dobu
na vykonanie zmeny podľa predchádzajúcej vety o dobu trvajúcu odo dŕía doručenia ž iadosti Učastníka do uplynutia posledného dňa Doby F.
2 .22 V prípade porušenia niektorej z povinnosti Účastnikl uvedenej v bode 2.12 (pc k1 ľ je dohodnutá d:iba viazanosti dlhšia ako O mesiaco v-) toh!o článku odlišnej
od povinnosti uvedených v písmenách a) a b) bodu 2.13 lohto článku, ako aj v prípade porušenia niektorej z povinnosti uvedených v bodoch 2.1 (pokiaľ je
predmetom Dodatku nájom Zariadenia), 2.2 (pokiaľ je predmetom Dodatku n3jom Zariad enia), 2.3 (pokiaľ je predmetom Dodatku nájom Zariadenia), 2.4 ( ol<ia ľ je·
predmetom Dodatku nájom Zariadenia) alebo 2.17 (pokiaľ Pripojenie , ktor ~h o SN je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, nebolo v okamihu uzavretia Dodatku
zriadené) tohto článku je Účastník povinný uhradiť Podniku z mluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty podľa bodu 2. 13 tohto čl<lnku.

3.1

Čl. 3 Identifikačné údaje pre realizáciu obchodného prípadu a splnomocnenie
(v prípade, že predmetom Dodatku je nájom Zariadenia a Zariadenie nebolo Učastníkovi odovzdané pri podpise Dodatku)
Adre sa miesta doručenia Zariad enia:
10)

+++++
V prípade, že v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu nie je uvedená žiadna adresa, rozumie sa adresou miesta doručenia Zariadenia adresa trvalého
pobytu /s ídla /miesta podnikania uved ená v záhlaví Dodatku .

3.2

Tel efónny kontakt dohodnutý za účelom kontaktovania Účastníka pri doručovaní Zariadenia, ktorého nájom je predmetom tohto Dodatku:
11)

+++++
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3.3

Úča >'.n'li

tyml:> ,,pl 10111„c11uj e na.-led ovnú o~ obu na prevzatie ZarirnJenia . ktcréhn n.:ijom je predmetom tohto Dodatku, and podpísanie prebcrncich dokumentov:
12)

+++++

4.1

Čl. 4 Ustanovenia o doručení a právnych dôsledkoch nedoručenia Zariadenia
V priµaľ , a< je Pripojen ie Od -ernej je dnot~ y v oL mihu uzavretia tohto Dade.tku zriadené, Zari 3de11 e o !ovzdá Podnik Ú ~a stn i kovi okamžite po po pi e Dod : tku,
čo je Účastn ík rovinný potvro: r svojim podpisom preberacích d umentov (t ílklo oJ ovzdať Z,lľ:ad „nie je Podnik oprávnený aj v iných pr ipa och, keď tak urči).
V µripacc, že Zariadenie U častnikovi Podnik neodovzdal na Obchodnom miest ' Podn:ku okamžite po podpise Dodatku. v zmysle pr edchádzajúcej vety, Podnik sa
za podm:enky poskytnutia všetkej potreb ne; súčinnosti zo strany Učastníka za vl.izuje zabezpe l: ť doručenie Zariadenia Uča stnikovi na m.esto doručen'a, ktorým je
adresa miest;; doručenia Zariade1 ·.1 uvedená v bode 3.1 člá nk u 3 D ' Jtku ( ďal ej sa adresa, na ktorú j Podn.k povinný Z LÍ.J ,:pečiť doručeni e Zariadenie, oznafuje
ako "moesto doruče nia"). Podnik sa zaväzuje a hezp ečiľ doručenie Zc1riat!enia na m esto doručerľa v leliote tridsiatich pracovných dni n, &1.-,dL1júcich po dni, v ktorý
,žné doručo.nie Zariadenia
nadobudne pl atnosť tento Dodatok (v pri~n de, že sa tak Učastník s osobou zabe7p c:čujúco u doručenie Zariadenie dohodne, je
uskutočn' ť aj po uplynutí te;to lehoty, av5ak tak áto dohoda. po': iaľ r edô,de k sa71otnemu riadnem doručeniu a prevzatiu Zaria enia vn\ tan e ·adneho podpisu
prebere ~ ich doku:n entov na to oprávn" 11ou osobou, nem.:i vplyv na vznik zánik a zmenu pr <Jv a povinnosti str.~n. ktore sú uvedené nižšie v tamto bode prír .• dne
ďalších
doch, ktorých obsah sa týka prúv a povinnosti pri:.ľna nlcbo ncpriRmo spojených s doručovan · m Za iader ia aL bo s následkami nedoručenia Zariad ei ;,).
Účastn ik je povinný poskytnúť Podniku <lko aj iným osob, m vy' onavaj ticm1 úkt.-ny v ramci wocesu doru čova n b Zariadenia Ú ča$tníkovi všetku súčinnosť potrP. nú
na riadne doruče nie Zariadenia (najmä ale nielen neodn ·etne prevzi a ť adne r'od ané Zariadenie, podpíše v ~ ripa de riaún <>ho doru čen ;:i Zariad nia preberacie
dokumen~f. nebude vypájať mimo nočn ých ho din bez relevantn ého dôvodu z prevádzky telefó nnu stan:cu, kl orej čislo j e uvedené v c:t.;r ku 3 bode 3.2 Dodatku,
n<eb ude sa vyh} bať prichádzajúcim volan·am na pr edme nú telefónnu stanicu tj; bude vykon áv ť viietky G ony 'trnbn ~ na nadviaz:anie spc4enia v prípade
prichádzajúce. o hovoru na uvedenú telefónnu stanicu, zabez ;t i prítomnosť Učastnika alebo nim pod .i čtá nh1 J bodu 3.3 Dodatku splnomocnenej osoby v mieste
doručen. 3, ak ·a dchodne termín d Clnrčenia Zariade ·a s Potir .l<om a' : t.~> iným su ,ektom, ktorý za Podnik Uč a•t nil< ovi dar čuje Zar de n·e , prostredníctvom
tel<Jfonického vclani na telefónne čislo uvedené v článku 3 bod . 3.2 Dodatku alebo iným spô sobc ni).

4.2

Ak sa nepodarí doručiť Zariadenie Úča tniko i do de siatich pra~o· ných dní od uplynuti.1 dňa, v ktorý bol uzavr '.ý tento Dodatok, (leh o a v difäe tridsa ť p ra covný ~ h
dní na doručenie Zariadenia Podnikcm na mi e~to do ručen · .1 f ďalej ozna -.uje tiež ako "Lehota na dcidan ; ."), zan:ka povinn osť Podniku doručiť Zariadenie na rP: f' ·to
doručen ia po ra predchádzajúcich ustanovení tohto článku (Podn ik je však <>i nacfä lej oprávnt>ný (n:-1 však pa~ ·nný) doruč:ť Zariadenie na miesto doručonia s(
al ebo proctre tJníctvom inej o~oby) a zároveň zar kne platnosť tohto Doď:.i !ku v ča ~ti týka;úcej sa n ·;mu Zariacenia (v prip1de, že co b.~ 'qzanosti bola dohodnutá
v tom!a Dodall<u na D n·esiacov zanikne márny m uplynutím Leh ,ty na dod anie celý Dodatok; ak je doba V• Zať osti v tomto Dod.itku dohodnu'.á na dcb·u dlhšiu ako
je D mes· cov, zánikom časti Dodatku týkajúcej sa nájmu ie je dotknutá ď iiia pl 3\nosť a účinno" ť ustanovení Dod. tku , ktoré priamo nesúvi•,ia s r" ' jmom, ako sú
n apr. ustanovenia uvedené v článku 1bodoct11.1,1.4 a 1.5, v ď án ku 2 bodoch 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 a posledných troch vel~ch bodu
2.1 D a v čl.lnku 5 body 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5. 7 (okrem prvej vety), 5.8 p i- m . b) až d) a body 5.9 až 5.13 a ustanovenia Pr;lohy č. 1 ). V pripadr . ak Podnik d oručí
Zariadenie Úč• stníkovi po uplynutí Lehoty na dodan e a Účastn i~ ho r revezme (a riadne podpí~ e prc bemcie dokun· •nty), zanikne účinnosť predchád zajúcich
ust noveoi tohto hodu a platnosť a úči nn osť Dodatku resp. časti Dod 8 t~u l~i< ), úcej sa nájmu Z,ľiac! nia buäe nedo.knul i (rozväzovaci a padm:enka úči n osti
predchádz<júw:h ustanovení tohto bodu).

5.1

Dc:i.1 atok nadL budne pla nosť v deň, v ktorom ho podpíšu on~ Stra ny. Účinno >ť nadobudne Dodatok t: ~ž v deň, v ktorý bude podpísaný ob dvomi Stranami
s výnimkou tých ustanovení, u ktor~ch neskoršia úfin no sť vyplýva z iných u: !anovení Dodatku :;kbo zo sa otnej podstaty veci.

5.2

Úbstn ík v;h , ';Uj „ ž e nemá žiad ne finančné závcizky voči Podniku, ktoré v deň, k eď bude podpisov ť tento Dod,i tok, b; boli po lehote ich splatnosti. Úč, slník
potvrdzu1e, že Zmluva , ku ktorej sa uzatvára tento Dadetok, j a platná V pri pud~ . ak je medzi stranami toh to Dodat ~u uzavreté ak.1lm ľvek n.'1jomná zmluva (n, priklc; d
vo form ~ dodatku k Zmluve), v zmysle ktorej Podnik Učastnikovi v súvislosti s posky1ovan im Služby v Odbernej je<lnotke prenajíma to isté Zariade~ e, ktoré je
predmetom nájmu podľa tohto Dodatku, al ~bo v zmysle ktorej Pod :k p1enajíma v súvislosti s pc kytovaním Služby v Odbernej jednotke Účastníkovi síce iné
Zmiurfonie ale ., Zariadenie rovn a~ého druhu, ako je Zariadenie ľVcdené v tom to Dodatku, prii: Jm má byť v zmysl e tej to zn ,h..vy užívané uv edené zariadeni
v Od >rnej jednotke na užívanie Slul by prostredníctvom toho ist.Jho Pr oc: r-ni..1 ka z ~· ria denie (tj. tol 10 PripG,enia, k'.orého SN je uvedc-nG v záh avi tohto DG{Jatku),
v t, .k;•chto príp:ic ; "h sa str, y Dod; lku dohodli , že okam:hom , v ktorom nad . bL.d ne ic!alno.sť t ~n to Dodatok, zanikne latnosť takej o n<l,o mnej zmluvy a tu!o bude
n a r<. don.i týmto Dodatkom. V prípnd~, ale ;ev zmy„ le c1to nd.'omn uj zmluvy prr·najimané zariaden:e odlišné od ZN iadcnia po dľa tohto Dodatku, nie je zánikom
nái mnej zmluvy dotknutá povinn o~ť UC. stnika vrát,ť Podniku predm etné zariar.enie po =,:;n iku platnosti predmetmJj n~·j om Mj zmluvy v stav!') , v akom mu boli
odovzdané s prihli, dnulím no bežné opotrebenie, ;_ni povinnosť uh md: ť ll.lhradu · sady alebo akékol'vek sankcie dohodnuté pre prípade esplnc,n ia tejto po,~1 mc s '.i.
v prioade. že näjomná zmluva bola súča ' ťou zmluvnér.-0 dokumentu. ktorj okrem nájomného v~t0hu ri c:šil tid int'.! viťa hy medzi Podnikom a Účastníkom sú ;i si a ~<>
sp : kylú aním Služieb v Odbernej j . dn ke (napr. zl'avy z cien Slufäy 31„ bo poskytovanie iných zv}·hodneni). zan"m n i ~len n~.jomn · zmluva ale celý tento
zmluvny !1~1l; um e ri t (n:i pr. dodatok k Zmluvo), ktorého súčasť uje né:ornn.í z mluva, pokial' nie je výslovne dohodnuté inak.

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

0

5.3

St1.1ny ' " c. hodli, L ,1k Účastník prod pcdp.som tohto Do latku uzavr 1k ZrnlJvo s P· il11ikom iny dodatok t~k<>ill ci sa !()j i<.tcj Odb •rnej ;.:dn o.ky, at•o je uve dw .l
v tom to D1d ať u, a ktorého obsahom bolo poskytnutie zvýhod enia ( , pr. zfa.>ty z c _ny Sluzby) Uč;istnikovi a účas. 1e j" obsolhom !ohto do datku povinnosť
Úč~s'.n ika c,:ívať P<:J dohodnutú dobu Slu! bu v dohodnutom rozs;ihu a 1, lebo štru ktúre v Odbernej jednotke (ď8 1 (~j aj ako "skorší dodato k"), p h tno~ ľ skori ielrn
dodatku bez ďalšieho zanikne, a to ku dňu nadobudnutia pl tno. ti toh :o De latku . K uvedt:nélT'l J dňu Úfaistnilwvi bez 1hn dy zaniká aj pr 10 na po;!<ytm,:ie
akýchkoľvek zvýhvdn ·~ ní, ktor',
„ 1 na základe skoršieho dodatku.

5.4

Zmluvné strany sa dohodli, že Podnik j" oprávnený účtov, ť Ce.~ové mes;:ičné n ,omné y zmysle tohto Dodatku a Účastní k je po,·nrly ho platiť až od okamihu, k< ď
i) n .u bolo Zariadcn c doručené a súča~ n c ii) m6.:c v Odbernej jcdnr, kc u~ ivať Sl bu. Učastnik l.erie na vcdoni:e, že je oprávnený vy ž ivať Zariadenie na účel
stanoveny v tomto Dodatku až od momentu uvedené:ho v predchádz júcej vete.

5.5

Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom platnosti Dodatku nie je d otknľ t á s<imotnj platn osť Zmluvy, a to ani v časti týkajúcej sa Odbernej jednotky (týmto nie sú
doti-nuté zm.::ny dLby platnosti Zmluvy súvisiace so zánikom Dodatku).

5.6

Zánikom platnosti Zmluvy v rozsahu, v ktorom sa táto týka Odbernej jednotky (v prípade, že je v Odbernej jednot<e poskytovaná Služba prostredníctvom v;acerých
Pripoj en', v rozs:: iu týkajúcom sa Pripojenia, ktorého SN je uvedené v zat·lavi tohto Dodatku), automaticky zaniká aj platnosť tohto DodCJtku, vrátane j oho
ustan oveni o nájn e Zari adení.

5.7

Strany c~ dohodli, že r, latnosť Dodatku ~.konči pred uplynutím de>by, n ktorú bol uzavretý v zmysle článku 2 bodu 2.9 tohto Dod atku, okr em spôsoc ov popisan:fch
v článku 2 bodoch 2.9 a 2.1 O Dodatku tiež na základe dohody strán alebo v ríi:;ad e, ak je doba viazanosti dohadnui · v ustanoven:ach článku 2 bodu 2.9 na o
nw'iilcov, na základe odstúpenia od neho niektorou zo strán z dôvodu stanoveného v§ 663 až 684 Občianskeho Zakonniku v platnom znení. Trvanie Dodatku
skonči pmc uplynutím doby, na ktorú bal uzavretý v zmysle článh u 2 bod'! 2.9 tohto Dodatku, tiež na základe oótúpenia v iných prípadoch, v ktorých to vyplyva
z ustano~eni Dodatku alebo platných právnych pr _dpisov. V prípade , že Uča stnik poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle člán k u 2 bodu 2.13 tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku (s výnimkou platn M ti ustanovení uvedených v čl nku 2 bode
2 . 18 Dl>datku a ďal ~ich ustanovení, z clldrakteru ktorých je zrejme, že ich atnosť má pretrvuť aj po zániku pl !nosti Dodatku) ok2mihom uhradenia zmluvnej poku'.y
(v prípade úhrady bankovým prevodom ok<Jmihom pripisai;ia celej sumy zmluvnej pokuty na Podnikom urč'lný účet). Strany sa dohodli , že v prípade, že obs1:1 hom
Prílohy č. 1 je poskytnutie zľavy aL bo iného zvýhodnenia Učastnikovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takým spôsobom, že Podni ~u voči nemu vznikne
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle Dod„tku (tato ustanoveni e sa týka aj pokuty podľa článku 2 bodu 2.18 Dodu ku), zaniknú všetky práva Úča stníka
na poskytovanie týchto zliav a 1 alebo iných zvýhod není, paki3ľ nie je v ustanoveniach Prilohy č. 1 výslovne uv •dené n iečo iné. V prípade podľa predchádza;úcej
vety je vš o• Podnik opróvnený (nie však povinný) poskytovať ti eto zľavy alebo i é: zvýhodneni,1 ďalej v plnom alebo či Jstočnom rozsahu, a to aj napriek zániku
práva Účas tníka na icll poskytov.Jnie.

5.8

Strany sa dohodli, že Podnik je o rávnený odstúpiť od Dodatku v pripade, že
a)
b)
c)
d)

Účastnik nezapla til splatné Celkové mesačné najomné v celom dohodnutom rozscihu alebo dohodnutým spôsobom ani do troch mesiacov odo dňa splatnosti,
hoci bol na to Podnikom upozornený;
Účastnik porušil niektorú zo svojich povinností uvedených v čl. 2.2, 2.3, 2.4. 2.5,2.7, 2.12 písmenách a), b) ad) alebo v čl. 2.16;
Účastn ik porušil svoju povinnosť podľa bodu 5.12 toh to článku strpieť výmenu Zariadenia alebo jeho časti alebo poru šil svoju povi nnosť podl'a bodu 5.12 tohto
článku poskytnúť Podniku všt>!ku potrebnú súčinnosť na vykon nie výmeny;
Účastník porušil svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť pre zriaden:, Pripo:enia Odbernej jednotky k Sit•!i v zmysle bodu 2.17 Dodatku.
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Ten:o Dodalo~ je neo ddeliteľn u súčasťo!J Zrduvy. Dodatok sa vyh IO •ľjc vo dv.ich ro11 c,pisoch, ;io jednom pre

ú

,1stn ik a Podnik.

5.1 O Učas t ni k '. y hlasuje, .le pr uzavretim t·Jhto Dodatku bol poc!robne oboznámený s i;r ::vami. ktoró z eho VY> Y Jctjú pre Úč .1s tníka. ako aj so v ~ '.kými in dmi , 1tr:.uni
a/ al„ bo povinnosťa mi, ktoré sa poLl'a m.llo za• nzal splniť, a ioú časne , ž, bol v ~!nom rozsahu upo r m , n; na íslJšné dô., !edky, ak tieto ~od mi-,nky a/ ;;lebo
pov.nnosti nespln í ale!:Jo poru~ í.
dohodli a sú si ved omé toho, l eu' :moveru. to r to Dod: :ku nezavazujú Podnik k tern u, aby po cd ú dobu jeho platno , ti zo bez e čil mo2 n o3ľ ui í vt.ť Slu- b u
na zákl' e Zmluvy p:o stredníctvom toho Zariaden·a, ktoré tvn rí predmet nájmu v okamihu vzniku pl atnosti tohto Dod ll,u. V prípade, že by z dôvodu akýchkoľve k
zmien Sid e alebo inej infraštruktúry alebo zariadení potrebrlých na ) Slo:ytovanie Služby pm stalo byť možné užívať S!utbu, vznikne stav ncspôsobilos!i ZariadeniiJ
na doh odnuté ut i .anie resp. sa Zariadení sl ne ne 1potreb:tefným v zmysle§ 679 ods. 1 Obči anskeho zákonníka v pl~ tnom zmm i lun v vt ed y, ak Podnik
nepo n ú~ne ( Jfastníkovi možnosť výmen1 Zariad . nia za in é zariade.nie umožňujúce pokračovať v uzívrní Služby v roz5 ~ hu porovnatc·lnom ro : sahu Služby ~ž ivar 1< j
prostrednictvom pôvodného Zariadenia pred zn:c nou Siete lr· bo inej infrn štruktliry , Ie J zariadení potre' ných na;:: skytovanie Sl .iby.

5.11 S trm11

5.12 Str;m y sa dohodli na tom, že v prípade, ak Podnik vyzve Účastni ku r 3 vym enu Zariadenia za iné zariade e sp ô~ obilé vyko n,1\/,1ť rov .i kú re sp. ol· ~o bnú funkciu.
z t<,ho d ô;~du , že V? hľacl om a pl nované alebo vykonané t«ehnické alebD iné zmeny zariaden í, iného vybavenia alebo k chnických (príp. iných) charakteristík S •:te
potrebných na poskytov(mie Služby by u l lvani~ Služ y alebo ich Čd sti prostrľd n í = tvom Zariac .nia tvoriaceho pôvodr:ý ;.redmet ndjn u v dohodnutej kval;'. e bc !o
technicky ale o z injch dóvo lov nemožné, sú Učastnik a Podn.k povinní u sk utočni ť vým,;nu Zari;:tdon·a za_iné zar ::idenie dodané Podnikom , ktoré je sp ' sobilé
umožňo;o ť užívanie S uZby v po rovnate ľnom rozsa h ako pôvodné Zariadem „ Výmenu vykoná Podn !< a. Učastn i k j e povinný túto \f\>m enu strp; ť a poskytnúť
Pod n„ u vš..tku potr . br„·1 st..tinn osť. Náklady na vým enu znáša Po< !ni k, pr :čom však tento < ľ 'l je pov:nný U ča >tníkcvi uhraC: iť .i klady spojené s poskytovan:m
súčin n e· ti potrebnej na vykonanie vým eny (napr. zabezpr: ~ ~ nie v ••i upu co Odbernej jednotky, prítomnosti Uča stníka počas vímeny a pod.) alebo náhradu inej uj y,
ktorá Ú čas '.n íkovi z nikne v dfoledku výmeny ( apr. z dôvo du nemožnosti uživé> ť Služby počas výmeny). V~m enou Zar'adenia po dľa tohto bod u nezanika 'ú
povinnosti Úč .•!'lr ·xa pod.'a článku 2 a osL1tnjch ustanovení Doda!ku.
'

5.13 Strany sa doh odli, že v prip3de ak Podnik poza"taví po-.kytov.1_nie Služby podľa Zmluvy a tohto Dod<:tku, prí 3dne ak Podnik od ; tupí od Zmluvy a tohto Dodatku

„-

dôvoť.~v na stran e
stnika a nasled ne PrJCh k na ~i Y' t.,· ť U fo .tmt:a z ru;í účink/ odst0penia od Zmluvy a tohto D··clatku pripadne 1ačn 0 znova poskytovať
poza, u ;·nú Sluzbu, platia us tanovenia Zmluvy a tohto Dod:.i ku 'J pl nom ro7.sahu tak, ako keby k pc>zastaveniu posL11ova 11ia Služby pripa ť! ne k odstúpeniu
od ZrP uvy a tohto Dod atku nebolo došlo.

z

5.14 B e z ()h/G du na ostatné ustanovenia t<,hto Dod<>t<u la tí , že v r r:pade, a k sa na tento Dod ·tok vzťahuje rež m po...,inného zvc rnjňova nia ?ml(iv po dl'd §Sa zákona
č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor äci ~m a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení nesktirších predpisov, tento Dodatok nac;ibudne rícinn o~ť
dŕ om n1sl ·d u;ú cim po dn i jeho zverej . · '1 v ' \ la J" $ ustrnov ,n·ami § 47a Občian. k!'.'ho zákonníka, ak s:.i zmluvné ·lran:1 ne<!ohodli na odl ožení účim . o~1 i
ni ektorých jeho ustan o •eni. Týmto ustanovenim n e sú dotknuté o lkladacie air.bo rozv jzovacie podmienky, ak sú doho dnuté v tom to D !:itku.

5.15 V p rí1.. de, že v niEie v tomto bode uvedenej kolónke je uve<1ené t :lelón ne č íslo pridelené SIM k rte. v s•jvislosti s ktorou sú plnené po·Jmie 1 ky dohodnuté
prlslu;nom ustanovení Prilohy č. 1 Dodatku, ktoré odkazujú na tento bod , na >tanú právne účinky ~,edené v predrn"ltrw m u r;!a rlO~eni prilohy é. 1 Dodatl<u:
13 )

0905777788

5.16 V prípade, ak vyjadril Ú ča stník svoj súhlas označením položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom tohto Dcda'.ku, strany Zmlu vy
sa dohod , že vše\ky spory, ktoré medzi stranami vzn:knú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich, ako aj zo z m l ~v uzavretých medzi nimi v budúcnosti
(t o zn. v \ky zmluvné vzťahy vzn'knuté na základe Zmluvy a k nej v1h otovený ·'1 dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o plotnosť, 'IY lad a zánik te''o
Zmluvy), . a rozho dnú v rozhodcovskom konaní pred st;1lym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu ~tA lych rozhodcovsk.ých súdov ·
vedeného Ministerstvom spravodlivostí Slovenskej republiky. Tým to nie je do tknuté rávo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslufoý všeobecný
s ú d Slovenskej republiky podľa zákona č. ~J J/1 9 53 Zb. Ob čia n s ky súdny poria dok v znení neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že u ~ončenie platnosti Zmluvy
alebo dodatku k nej sa netýka ustanovení tohto bodu, ktoré budú trva ť ~j po ukončení plntností Zmluvy alebo dod atku k nej.

0 Súhlasím s dohodou
Topoľča n y , dň a

O Nesúhlasím s dohodou

1 O. 9. 2014

~b-C-4~

••• „ ••.•.•..•••• . .. „ ••• . · ••.. „ •••••••••••••••••• „ •• • •• ••••• „ •••••••••

Pod is a p e čiatka ú č astníka

································································· ·········
Jozef Ž a tko

sp ol očnosť Orange Sb ven-;ko, a.s.'

peči atka, poílpis
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Príloha
Bon

1.

2.

1.

l~Y

č.

1 Dodatku k Zmluve

ponuky "Výmena - 24 mes8čná viozanost"
zo dňa 20. 8. 2014

G2

Čl. 1. Úvodné ustanovenia
Obsahom 1-„ to prilohy je oscbit11e · , j hodnenie, ktoré v ra mri pr ukrN cJ nkc:e "Vý'Titira - 24 rr.esa{n á '~ az ··on-· ,t"' poskytu;~ Podr.·i< Úéa· tn '>ovi, ako „ j podrr .nky
poskytovan l l<!t , osot·: :: i~j yYhc 'y.
klacln· ll p<~ 1rn ien ·. •J po.-ky o•;ania zvyhodner a je .'!n· sť Dodat~t J a 1, ž ckt t;>čnr qť, že n:\;::_ tPjto pril 0 hy (druhy, r r pctdne
k aidý uai~í ( Jtl oi< nadpisu) ak •j n.iza• ponuko·. ej akcie, ako je tento t ., cde 1ý v iorvej vete toh . > član<u , je zho.!ny s 1iizvom ~ o n Jkov'"Í af:t ic u Prilohy č. 1
uveden'fm v te. e Dod ~ <u. Legislatí'. n e •-.kratky éoilodnuté v lťl e Dod 1'.ku r t.ith aj pre ustano venia t~)o prilohy.

z,

Podmionko•J ~latr1<J.>ti lt;jto príle>l1y je sf:t ':i~n o ;ť, ž<, Ú častni k a Pod riik ri d. e Ul avreli Z Iu ; u a O.~ !a!Jk.
Čl. 2. Zv yhodneníe "Zl'ava z mesačné ho poplatk u za doplnkovú službu Neobm edzené dáta"
strany so ctchodľ , že v Odbf>fnt'j jednotke bude út:, «tníkovi aktivovara doplnko :i Iu: , a Neobn.:;d; e!li: data a sú 'sr c ; e Úč:;str.ík z :s ·~ ava v súvislo sti s OclbN r; . u
je l'.l n o~ :, J ~v prip~ !P, že ~ e v Oťbr.; rn -~ 1:! j r"~ tke "' . ~ <.>n) ct1 vi a:; Pr poj ni. v r. ·1v:sJo: ~i s Pripojqniir, ~ 1 ~ r ..:' ~
J j,..,, u , :~~h 1ŕ; v., ti l ~v í t~,:a Ot / ť Uu ) nad ~~
rovnojúcu s,>dobil viazanosti dohodnukj v tel·3 t· 1to Dodatku 100% zľavu z výšky mhsal'flóho poplatku 7. • dOf o, ľ k OJÚ _,l1Jžru Ni: obmedzené d ~ ta.

2.

P o 1 n :o..; je t.'V -Jvn 1 i {. e v;.Jk · ,v·nn)) µo~n:~čove. ť v po ;kytt"J~1 "1 i zv ~ rn .: r~·- !"
d o by r ·.~ii:yt--; .;a nh Z\Yhodne nia prúvny ná m :<.

3.

N ár-t i\ Úí"1,tf';ka -, zvýhodnemc podľa ti+,•-i . lánku :;·mikne v pr;p.'.ldtl, že Ú čas tníkovi bude po~a,,; d - ~ / 1 <ne· i v Odburrt"i j •. dr 1'.ke prerušené alebo obr~ di · ;>
>o ;. . / ".} ./ t :e slu žby In cinet na don_, L~L . ~ ; šak F Ol!n .r:j ·J O ~h1Vn r1ý (nie \/;ak povinný) f..:Oskytovať Úl; ,: ..Jn J:t -.·i
Jr.~c tn~ zvýhc d 1enie v Odbt.rn _j ; ~ ct n . ·:,~ aj
v prí , .1<J•, : emir Účastnika 11 J jeho p<J<>kyto „ n·e ZJ ~n e v zmysle tť'j to v .ty.

4.

p 0 u~ ty .J:í d ty v ~ anosti , ä~ :J /~ t:.}to dv 1··:. 1utá v ~ -:L Dodatku, bude U častnik p ov~nný
cenn í!o:o ~ý rr ~· s:ičný µop!atok, pok i.:1ľ sa r Mi nevzťa'HJ)C iná zfav<i z jeho vj'šk:;.

1.

·1

po -1r tohto článku 3J po ~J<:oo Cení .. A·y viu7. m o::;r ú:' -:.1r ~~· ík v.... nk nem ·J n 1 ~·rec~Í2 enie

r•·

"l'U' za u~ ivani e ~ 01 n~c vt j ~l~i'- by N.„at r :e' Ll!r. -... d.;la d an ~u d r j

ČL 3. Zvýhodneni . "Zl'avy z m esačnýc h poplatkov za účastnícke programy Bahk DSL a B iznis DSL intern et"
Stra "y !',;) dohm':i, ž. po dobu rovn<:L.cu ~a dcbe viaz.•nu<.li dohodnutej v tele tor o Dodatku má Úč s•ník v ~D \'i losli s Oc'b<:rn-U je ~ c lkou (v prípdde, že je
v o~~ bem{~; ·!not:e ;..:nadených 1/ -i c Píipo~ er1i, v --:· '.1visl D _.ti s Pripo)nnim, k torór) ...:iN je uved ~ nó v záU:-iví tel::! Dc-:• ..~t~ J) prU110 na Z ľ:J 1u z ", ; ky mt.:„· čn)ich PCJ- ~ · :-:ev
za u..!ívaniJ Učastni c~yc h f rogramc v Baľ ;1, SL 1 Bi_n is ~SL inlr.!rn~t vo ·.yške rc.?C:d u r .:d...:1 vy;knu r,_ (...,;,, -·:1.;'C pa 'atkov za 1cío t.éan nícl<o ioJra my pot fn
c c nika <-'t ..tt:y 1 •ern •,l n dom.J DSL a sumt.u 11,99 • (U ·,, ·tnik t•. d'1bude p1w nný plu !'ť mv;ačný pr 0 1 ~ t;;.h ' " úC., · t 1icky r ror;11rn B ..l1 k D~ L ako aj Z é1 u ·:i; tnícky
program f 'T1i& DSL i ernt.l vo vYŠ~.~ 11, . 'l €, µ :.o m n: _. -;nfoý pnpl<.>!ck v tcJo výške je pov·nný pl a!iť 'lj v ;:rí pať : akP·k,,r.. ._:, mlt"n/ '!} ~ky mes~čného p!.lf;lat<u
v c ·~ íku sl ,.by lntJrn .... t na ·101na DSL). V pri .J.1•\ le UčJ slnl , ;Jkal i:--o čas toh J istého Z\J čtovaL1 ehv obLuhi 3 v s 1islos~l s Pri ~ · /:nim , s ktorym ziskol sú{;a·}n }
z výho d .r . ;., pod a loh! bodu, t.<Jž z•,yl ,odn<.·r '' pC'G d článku 4 tf.jlo pr lohy, má predno sť zvy horinnnie uv,orj<.mé v čij nku 4 k,to Pr :lohy, pri čom poča s súb„ hu pr.lv
na ti otc '"" zvynodnenia sa ;,: ; hodnenie s n; :".•c1n "Zl'av/ z l!' esač1 /Lh poplatkov ~a úča stnicke prC'!Jťm~ / fJ ·t1~ D"L a Bizn·s DSL internet", ktor ; h podmierú y
sú uvf.-..~ „r·j v t· rn ~ o c.ilnku, nepn• 1tu>~ -

2.

p 0 u lynut; c~b y v:azanosli, r.i\o ju t · to d c>h o d~ut„ v tele Dodatku, bude Úf; ;tn:k povinný i !at:t' za ul i vanie L; f--· stnicky~h 1 o;; ran ~ iv Ba ľk DSL a Bozr..:S DSL in terw ..
t !a ndardné c: nnikové mesačné poplatky, poki;;f .- il na niekterý z n;ch n evzťahu!e iná zra•:a z jeho v~--,ky.

3.

Podnit.. je q :t 1;nL ~ J ( , v~ak p<\/inný) pokrJč-ivať v posk1tov.rní zv:rhocllí·~- , ~ "' tohto č! 'lr. ku ~j ><> sko črni do;_,y vi,1z G ,o~ti, Ú : r tr .·k v š-<~ 110má na >rcJ 'k nie
doby p:c-:.,-1 .ar> 1 zvyhc Jnenia pr avny nárok.

4.

N á rok Ui..t tr ·;;a na zvýhodner ·e !JOdl'a tGhto du „ku zanikr <' v príp <:!" že Ú častníkovi bu de p fas dvby Vl-l2c
Odb·.·m cj ; . dno'.ke preru ~cné alubo obrne ._, ·poskytovm .;L siu2t:y lnt'.rnet na do 3 DSL , avš;,,k Podnik je oprMnený (nie však ~10vinný) poskytov a ť Ú častn .kovi predmetné zv\ h')dn.'n:e v Odb• rn ej jednO:~e aj
v pripa ~ c , že l'árnk Uč~stn íka naj ho poskytovc)rnc zam ne v l mysle tejto vety.

1.

„„,,_; /

čl. 4. Zvýhod n enie "20% zl'ava z me s ač ný ch poplatk ov za účastnícke progr· my Batik DSL a e i nis DSL internet"
Strany sa éO! . .._ , ~ : ú <- ,stník zír,>:a právo na n;c .t·irú zo ::: av :l:lc°(,finovaný1 '1 v bode 2 tohto čiánku v prípa de, ;ik (musia byť r, plnc ~ ; v$ ut~ y podmier ky uvc d0 é
ni _šie v b :T.' bo.~L):
a)
Úf.n-:;tn ~ a Podr ik uzavreli v r red uzavrel;m oh~ D n.datku ;:-ll lebo t: účasne s jc,h o uzavreím akciový d a c~ dt>k (<!'t. 1 j ť r: ž v t~ 'n1o c.: nr: u "Akc=ový dodatc ".. : ")
k zn•iJ c o J'c'"kytov:ir.í ven ; n ~ ch služieb (ď<' ' · 'j v !omto l:J.~ . ku ť ež "In ~ Zmluva"), k\orej su c.Bťou s ·,
0.-Ject ľ 1. rJ" 1ľ : nky pes ytov 1n ,1 verejnj ch
ei 8 ktrcr"·kých komunik · éných t:l užieb prostr ed11ictvr.m vem1nej mobiln~j <.et0 s o riločnosti Ornt' J" S lovu.„ ~o. a. s„ na z;'.l!,!ad ktorého Pocn<k ú·a--tn'ko'i
;.i- .... (!„11 za .-· . .u ·o zľ.1v ;Ju mc:·Jný telef.Jn (ale bo iné _aria d .nie) at~r:; rnu 1 0$k .o! '•ľ vu z ceny :..-.Iu · =~ 1lt:L.o in ,~ :tv~ :i .tin .;r e , p1 1 : · · 1 .:i Úč<J::;tn ik z._ 1·.r :iz il,
! e po d·JOU viaz· nos\i doh dm1U v Akciov0m clo d ;;l~.IJ zotrvá v užívaní L .1brb poskyt, van ý<. h rr u n zákl· .ie hw.j Zm.uvy pro;;11ednidvom Sl ~. karty (ď 1I j
v tomt i:i<lnku t' .ž "Z Sl\1 k" rta"), i<.torej tel ek r>ne či slo je uv<0dené v Akciovom dodatku, a to v roz a hu a / alei:o 5truktú re 1fahod1 utej v Akc ovom dodatf. ; ;
b) doba ,,- ~zar.~,,1; dnhml nuta v Akciovom dodatku J\l m nimálLP 15 mesiac v a Účastník je podl'a Akcie vého " "" " :ku pov:nný mať akti /OVDný počas doby
viazane~!. na z SIM karte minim<ilro taký úča .tnicky program ale bo súbor služieb uvedených v príslu 'nom usl<rnovení Akr· ov&ho doda ť u, i e, o mesačný
poplatck rE~p. súče t m~s c:čných po platkov za a ivovaný sú ber s~Jt. , b ;e vyšší alebo rovný 5,Q'l C;
c)
ku 1•1iu uzavretiJ tohto Do atku a' o aj k prvému dňu nasleduvn ho zúčtcv2 ·' ~ ho obc!ohia (v prí pade, že ku criu uza· ro h Dod n t~ u nebo o zriadené Pri po~ ' nie
Odl,i,;rn ci ~- dnot!r.y, ku dňu uzavretia tohto Dodatku ako ~1j ku dňu akťvó ci - služieb, ktorých sa tj ~ a Zl'~va pcr~ .a toh to Cl mku, v Odbern "1j i- n;ltke) je Akciový
dodala~ >'l cltný a účinný a ku dňu uzevrdia toh t-i Do t! ~tku ani k prvéwu dtiu n .i ~l<:dovného zúčtova cie ho obd bia (v prípade, fo ku ťňu uzavrťtia Dodatku nt't ll lo
zria~ené Pripr je 1· J Odbf; rn c:j jednotV, y, ku dňu uz:ivretia tohto Dodo.ku ani ku dňu aktivacie siufä:b, ktorých sa týka Zl'a\a P' cl a lot Io článku, v Odbernej
jedne,:. e) c-šte n ·uplynula doba v:aza o·;ti doh01Jnutá v A~ciovom dlld;itku;
d) v d~ 1 uz\1Viehll tuhto D od ,t~i<u a pot, r> zvyšnf'j ča ~.:i zl1čtovu cf~ho o bdo ~ · ~ . po C,1~:; Ytorého bd U.!3vretý tento Dcť .:it ok t 0J na Z .c- 1;;1 ·,_rt e a.ktivova1 ý niekt! rý
z úi;„s'.n 'r kych progr mov lie álnych pau ~., lov Sua, Dr ľ.n , Kemp r;:i <iebo Pani •r alet;o tJkú verz· úč , ;trrit kt.h o prograrr J V'.'OW , za ktorú je (;i;<,; tník pov:n iý
pl atiť vy'.ši mesačný popl,1tok ako 4 ,9 €(ďalej v cm1•0 čl á nku tiež "Programy") · lebo Učastn :k o je! o aktiváciu na Z SIM ~ rte r ~. nc :;kôr v d e ň uza retia
Dodatku pžb d, I a tento účastnícky program mu t, ude na zaklade tejlo žiadosti skutočne na Z SIM karte aH;vov·1ný.
e) v článku 5 bode 5.15 te!a Dodatku je v kolónke s indoxom uvet!c né te 9íónne čí slo pridelené Z SIM k rte, r · čom tol n i.>lé č> lo n·'b !o použité za účelo m
zí<;kania Zl'avy na zál<l.idt> iného doc atlw k Zm luve v súvi slosti s inou Odbernou jecnotkou (pti<i aľ bob Z SJ '.1 karta vyu2itá na zi:;kat e z!avy obdobnej, at<o je
~l'ava, z ceny iných t lužiub, ako su slu~by poskyto 1ané na základe Zmluvy, považuje sa podmi n a pod.d dru t j č,,, sti vety toht'l písmena z a splnenú);
f)
účastnik zis.kal na zak!ade pr:sl L1o n~ 8h uslanov„ ní tej to Prilohy č. 1 Dodatku pr<ivo na zrn ' enú v~·~\u m<! ,ačr. ~h o poplatku za úča ~tn: "ke programy slu.1.by
lntf'm et na éom DSL s tizvami Bali< DSL a Biznis DSL internet vo vj ~ke (platí pre ob. va úč :3s tni ck e f"'Ol~ ramy) 11,99 €;
g)
Učastnl< neziskal n:i zaklade iné
clod- tku k Zmluve rovnakú zľn',IJ , ako je Zľava, alt:bo otdobnú zľavu (ti. ;!f 1vu v rc'./nakt. vy-::ke. z ceny rovm; kej sl ~by,
za rrwnakých alebo obd ob ných podrr" enok), ako je Zľava , z m es ačnét10 poplatku za úča stnícky program S.>lík DSL a Biznis DSL internet; za rov akú alebo
obdobnú zľavu , ako je Zľava, sa pre úfoly tohto pí. .na a písmena e) tohto bodu nepovažuje rovn <rká alebo m "obná zľ;iva , ,>ko je Zľava, poskytnutá
na zál<larlo. akciového dod(ltku k Zn:luv e. ktorý zan.kol najneskôr v deň uzavretia tohto Dodatku.
J

v·-.

.

2.

v prípade splr,0n;'1 v četkych podn,ienok pod ľa

odu 1 tohto čl ank u Úča s tr1ik zi ska v súvislosti s Odb„ rn!Ju jednotkou právo na 20Yo zľavu z výšky rnesačn~ho
poplalku za uži'lanie účastnickeho programu Balík OSL, ako ie táto o. odnutá v prislušný~h ustanoveniach tejto Pri!ohy č. 1 Dodatku a zť1roveri Účastník ZÍ6ka
v s úvislosti s Odben ou jedno! ·ou právo na 20% zľavu z_o zniženej výšky mesačného poplatku za účastnicky program Biznis DSL internet, ako je táto stanovená
v príslušných ust., noveniach tejto Prilohy č. 1 Dodatku. Dalej P zľavy uvedené v predchádza;ticich dvocl1 vetách označ· JÚ v tomto článku ako "Zľava" ; pokiaľ so
v tom:o čl nnku pred bodom 2 použil pojem "Z ľ3 va" rozumie sa tým tiež Zfavn.
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3.

v
a)

prir.:;ade , že Úf,1stn:k z:·, .a prá vo na L..:ravu pod~u predch ad2d~~ t:ich U3tar. JVf:ní t..s~1to ťJ mku. doba po. ky1nv&n in 21 vy sa ur\.~ n s.!efJo _,11e.
Ak v deň uzavru ;a Dcdc '.·„ u n · 'Jali t:; ·· ~ st n: ,.ovi J:'f :>•:•rednictvnm Odbernej je :Jnc ·:.y oskylt' ·an é sl•Jžty na záhldde Zm 1vy, c, . J poskytov,n·a zr vy je:
aa) šPsť cdých :rúčto ccí. Ii ot " bi 1nJled , .ie ch po zé1čtovacom obdobi , počas kt-·ého tc'o zr:adei é> Prip ol' 1ľ ~O t ernej j~dnot~:y, a ča:ť zúčlovar ·cr:J
o dol :a nasledu:úca po zriadení Pripojenia Odbernc'j jedno fty, <1k v okamihu uzavretia Dotb:k je na Z SIM k. rte aktivovaný ni ektorý úča:;!nícky program
ldeáln ho p[!u; ·iu Sova a!obo taká verzia L1 :.:istn k..k.ehJ pro -.ramu V 'OW, Z') ~ tor··1 ~ ~ ú-Sas~ník p-0vinnj pbť mt; sač ný popla•ck. H ~rý je " 1 ""' i a. :o ~ . S B €
a nižš í i:ko 15 ,00 ( ;
<•b) daväť celych < lič1 o ·acid1 období na.~ l ed ujúcich po zúéto acom obdv bi, ~ .r ;; k!on' ho hulo r;rnJtiné Pript ;unie Odbern ej j el' nol ky, a fo sť zLtto•JaCJcho
ou dol~n r 1slcdujúca po zriadení Pnpoje n!.1 O!lllernej jednotky, ak v <l . m.hu uzavrcti;i m!atku je na Z SIM karte aktivo 1aný niektory účast11 ôcky pr· 0ram
ldf'ulneho pau~,1lu Delfin al< bo t.i~ó verli d úč-.:;tníckeho pr ra mu WO ;V, za ktrrú je úča -tn ík povínny p t.i·. ť mesačný po;J atok, ktorý j (; , y'. ·, , 1 ~ 0 14,99 €
a nižší ako 25,00 €;
ac) dvanásť cel) : h zúčtovacir abd- i nasledujúc· ·h po zúčto•acom období,
ča s ktord10 bolo zriac ené Pii;:iojei· ·e Odl: 'Cnej ;e dno ky, a i' st' zú i~:oiaci"~'c
obdobia nasleduj úca po zriadení Pripojenia Odbernej jednotky, ak v okamihu uzavretia D:;dn!ku j . na Z Sir 1 karte akt:vt ;any niekto,Y úča ~tn 'cky pm;i r~m
Ideálneho paui\.>lu Ken Jura alebo taká verzia ú h stlľ<,k eho p'ogramu '.'10'.V, za kt'.lrú ,ie úč a stník pov·nný r•I t:l' me. ačnj p<:~la ok, ktorí ; 8 -.,l ·;_;i a ·o
2·~. 9 9 €a r. E i ako 35,00 €;
ad) o: · m n.' sť cel:,;d 1 zúf~ovac'ch období naslt;du, ~cich po zúčtova c<,rn c,· dobí , počas klm e.ho bc o zľ nder é Pripo:enie Odbernej jednviky, a ča~ť zúčlo 1acieho
obdcbia na lec u;úca po zriadení Pripo:rn·d Odto-Jrnej jl>dno ky, ak v c··:n nu uzavrL~ÍJ Dodatku ;e na Z SIM lo-ar'fl aktivovaný niektorý účastcfr;y pr' ·.iran
J·' e..llnsho pauš;'ilu Pant•_r a . bo tak } v. rz ;:i úča ~ ick<:ho programu ';!OV'/, :z::i !orú '. - úč;'ls!ní' povinný platiť n c> ačný po la!0' , ktorý jo v ~.' i ako 34,99 €;
,„~ ) dvad .;aťšt\ri c ;·• zu ~tova w;h období na;.hdu,ucich o zľ:čto acom ob ' t i, 1: >čas kle ·ého ·010 _riadené Prip ·enie Odbern· _jeľ. :ky, a La:.:·
zUotovac eho
Ob. ·1 na:· •,,d, _.ic u po 21 " Jeni Pripo'•; nia Od bernej jt.lnotl<y, ,_.,vok: n' r 'J uzavretia Dor! !ku je 11
SIM karte ,-<ť 11 ovaľý ,,, kLrý
% tn icky program lde.llnd10 p:iu ~ 1lu Kt r , 1r·· a1e·10 t·,ká verz'3 úč· ~:ri íc k. ho proyr. n.J WOV/, n kle ú je C ad nik r >v n ný r ~utiť n :e sačný fop:a:<,k , · : Jrý
vyiU ako 24 ,99 €,a .Jk h,'n o Dod ·t;i k
u;wre'.ý v c bdobi od 25. 10 . ::o 13 do 31. 1. 20 14;

,„

z

:e

b)

:->f) dvadsaF,tyri ce '. ých :.:účto; ac ich obd ~l bí nasl" du)cich po zúčtovacom cl d ~ !:» , r >čas ktorého bolo ;_rh den é Pr;pc·enie Odbern ji. dnc tky, a čas ť
zúčtovac:eho obdol a na' l 'c°UJÚC'-' po zri.1deni Pripojenia Odbernej ;ednotky, -: v ,-:,a:. h.1 U ' ii retia Dod<Jtku je na Z SIM karte· ktivc. v .1n~ niú' · j
účastnícky program ldéálneho pou.;alu Panter a tento Dodatok bol uzavretý v ot>Liobi od 25. '10. 2 01:3 do 31. 1. 2014;
Ak v de ň uzavretia Dodatku boli Účastn ír.0·1i pos'.redn :ctvorn Odb •n ej jednotky pos~ 1 t ov ~n é s:iuhy na z<lhl.>de Zn.luvy. doba Pt·'.f.ytov-n:a . -.vyj•_.
ba) šesť celých zú č1ov„ cích 'bdobi nó>slc .u>j,;h f:'J 1učtovacom období, poG.1.s k'. '" ·i .> bol uz .; Tdý t"oto D ll'.bto~ . ak v oka n·ihu uza ·!ľ~ :ia C 1;,tku : ~
na Z SI M karte ak 'vovaný niektorý é1častnicky pr ,9r3m Ide, !neho paušálu Sov<l c.tebo ta:<á v _rz·a úča .n lck ~ho prcsr..:mu WOW, 7a kt cn) j'l úi: , .tnik
povinný platiť m .saf,-,ý popt.1lok , ~ lo,Y :e ·1yi:: ~ í ako 4 ,99 € a ni~r ' n '. 1 1i::,ro €;
bb) deväť ce!ých zúc tovack h období na " lecuj ľicich ro zcl'ovacom ot dG í, počas ktor( n bol ·~:wret; tento Doc;atok, ak v okamihu i •"' iv:eťci Ded -' 'je
na Z SIM karte ak ivovaný niel--torý účastn ícky program lde:llneho paušálu Del' 'n ~ ld} t ·ká v1,rzia úča 0 tníckeho pro ramu .'OW, za kLrú je L :ac'r ~
povinný platiť nll•s·, i:.. y poplat k, ktorý je vy;; ·, a o 14,9'1 €a ni:.: ;; ako 25,0Q €;
bc) dvan á~ť c .lých zúi:tovacích obf.lobi n ;:i<, ·d1;u-::·ch po -cúčtovacc c t ., bi, poča ~ ·c rd io bol uzavretý l<nto Dodatok, k v ol<.arr ·hu , 311 rc ~: ..c DoJJ"'.u · J
na Z SIM karte a livovaný n'el<. rý úč, ste ·_ky program ldcá:n eho p ' ::;; ~ Kengura al< bo t i ká vc ·zia úča stnírke ho progrrt'TIU \VOW, i:a ' tv<:: i" úč ,:,:,:,;k
povinný at:'.' mesci čný r i:-latok, k!o'Ý je! ·.ryšší J<o 24,99 E a n.L5í oko 'l!),l'(l ( ;
bd) osc mná 5ť cd • th l'~ '.:tov:) cich obdotí ncisl..:du,úci<:h po 1 účlovacom období. po ';n ; kt()r ~ ho bol uzavrc '.ý te Io Doť B tok. ak v ok&mihu c 'd : 1etia Dod )lku je
na z SIM karte aktivovaný 1.iekt rý (1 časlníck ; pro~ram ldeillneho pau ~:.J u Pw 1t"' ;;lebo tBk·· verz .i úéastni ck<'ho programu W OW, z ; ktorú ;e li·: "1sln»;
p~• i nný platiť mesaCný po,c atuk, · !orý ju vyšší ako 34,99 €;
L·a) dvad sat'Styri celých zú čtovacích ob dobí nasledujúci~h po zúčtovacom <l cbí , r oč as ktor~ l>o bol uw vretj tonto D Cťl alok , <ik v o~ a mihu uzavre ť , Dodatw j ,
n~ Z SIM karte aktivovaný n ~ktorý · častní cky program lclen:neho pauš<ilu Kt'n ura alebo l '.<á verzia úču slníckeho pr09r,• mu VIOW, 7 a ktc;rú:, c) čo c.•ni k
povinný platiť mesačný pop 3tok, ktorý je vy~š i ako 24,99 €, a ak tento Dod a l<'~ bc uzaw etý v období od 25. 1 O. 2013 do 31. 1. 2014;
bf) dvadsaťštyri ce ych z účtovacích období nasl ' ~ ._:1c :· ch PJ zúčtovacc 'TI cbdJbi, pa č;:n ktorého bc : uzavr 'lý t"nto Dotl•tok, ak v okam:hu uzavre• Dodatku ;;,
na z Sl .1 karte "ktivovaný ··~'<to,Y účas l r ícf:y program Id e 'nr'ho p u51 1u Panter a li'nto C'ndatc . o! uz:iv11. tý v období t>j 25. 1 O. 2013 do 31. 1. 2C14;

4.

Právo na poskytovan;<, Z!c1vy z · r. ·C;ne pred uplynut:m doby uvedenej v bode 3 v pri; ,,c-:, j Ú·. <\ník nebude mať aspoň na jednej zo IM .riet, pr ' ,;,-de; ·'.vo,
k'.o rých u::iva služby na ~ ~ kla e Inej Zmluvy, a"tivo·1ar.j 1<ätr rý z Pro~ram ov okr<-m takej ~IM karty. ktc>rá sa nezapoč'!ava n cdLi Sl:'.l · arty, na ktor) c:, je
~l.. tivovaný nie, to,Y z Prog„ Jmov podľa naslec.;vných ·;c: ne, '• i tejto V8l y (tj. v prípade , ak " ' budP. na Z Sľ .1 k..11te óklivovaný nibk•orj z PrcJrnmr v av;:H záro•r ľi
bude niek rý z Pro:;nmov ak•:vcvcmý n;i in" j Sllvl kart8, prostr„ c níctvom ktcrc, užíva Učč: ~tn'k c · J~ ~y na z. ~t.1d e Z1r•uvy a ktorá; rtgi-'lro·1..,ná na ·· ·'ac'.n -:a
a ktorá s,a započ!ta 'a medzi Sl\.i k ;ty, na k c..rých Je - ~~tivovdný niekturý z r rr.r. · ·1 J...oct·a ~ a ·.... Jo ~ nYch Ll:!.~!tmcv ní tBjto vety, prd •o na Zl'a-iu ne.úr~- ne), µ 1 ~.: „ 1
medz: S J~,1 karty, na kto,Ych je ak!ivovaný Pro<: wm , ·a ne· capočítavaj ú Sl "'1 k rty, na ktci jch j"l s ce -,l<tivovaný ;··c 1 •rY z ProJr mov, a-. 5ak v súv'sk -;ti
s prr drr: _\ 1r ti SIM l<artou Účastn ~\.(ovi vzn'. o p „i;.iVO 11 . 2C· ~ 7' -wu z 'l<j3. y 1 l .5ačn} -:h p·;plé! tt ov za u: ivan'.':' P: .... ·~ rarnov (a toto prdvo -::t: Ie tri j), ak _._ 11 „~ 1
1
z pod"!lienJ.. pre vzn11.c tej~o 20% z":avy jo ~p l ncni „ podrri e110 -: pre v:.mik r;r J '.f\1 nu zr.1vu air.bo na inú obdobnú 21avu; po zániku práva na ~~c dm .:tn ú zľavu v ' ú slo;,,,tf
s pre. mJtnou S l..1 kartou sa táto SIM karta zaČll" v príp:adc, ,:e je na nej 1lktivov Jr.ý n::iktcrý z Proqramov, započ ita a ľ rn Jc:l<i SIM k, ·ty, na ktorých i-' , .ktivcv,rný
nicktorý z Programov poúl'a úvodných uslanoveni lLjto Vt ty. Obdobne zanik1 n 11, mk U ·. 1:.tni!<a na poskytovani e Zl'avy rw-ed uplynutím dot>y uv• danej v čL n· · 1 3
v r rí ade, že Ú ča stnikovi Poc11 ik preruší poskyto vanie služieb na v.~ ·t~ých SIM k::irt· h, n:i ktnr;id1je n.<llVOVL'lý ni€'k·torý z ProGramov, Podnh; je"'''' ~ oprav1 .:ny
(nie vš k povinný) pokračovm' v po~kytovaní Zf3vu _aj v prii:- ,ée p.'ldfa t<,;to vety. Prťt vo na r'n ky1ovanie Zfavy Zilnikne okum.lmm z .i 11\ u tohto Dodatku. N;irok
na Zľavu zanikne v pripacte, 2e práva a povinnosti U,'..<3!d ka z tohto Dodatku pr .;lú Mlec o ...,1 preveJú ;ia iny subjekt, avšak Potlnii< je opr,llfl'K ný (r -~ \ Šdk pv :; r1ný)
v t.:1komto prípade po •;kytn úť Z ľavu aj novérnu subjekt·•. k'orý nadl>bud r.e do'.knulé práva a r ovir:nosti Uč .>'.nika.

5.

o uplynutí doby poskytovania Zľavy je Účastník po ·i nný pi<\ ti ť 2 1 úč a : tnicky program Balík DSL resp. úč:i · n'cky progra'TI Biznis DSL in ternet me sačný r op13 : 0 ,:
vo výške podľa ostatnych ustanovení Zmluvy.

1.

Strany rn dohodli, že v prípade, ak sú splnené n:l.~:o u·: .. <, "
dmienky zi; ka Úča ~ \11 í k na dobu 24 mesiacov od podp. ·u Doda ku právo na 100% z .1vu z vyó,ky
jomnéh za Za<iadenie prenajiman : 1ru Pod ,· om 1;a zbkl.ide tohto Dodalku (P<>dnik je oprťivne nj - nie vš<Jk povinný - predifä' dobu iskytovan·a t• ,to zra,y ,
a to ·1ž m dobu, ktorá skonči najneskôr ~esľ mesiacov po uµlynuti doby v·azan sti p lľa tchto Dod. tku).

2.

Právo na zľ.t /U prnf. a bodu 1 toh ~o čl ~ nku Úča stníko ·1 i v~nikne a trvá, al.-; boli SJ:. 'nt..r.ú \t ~l· tky naslE dovné poCmi n?cy:
a)
Úča !ník má na zá~ia de tohto Dodalku prena:até od Podcoiku zariadenio využívm n n" užívonie ~ luž by Internet na doma DSL ,
b) Ná;omné za Zariadenie doh odnuté v Doť.atku jo; vo V'{~ke 0,99 €

Čl. 5. Zvýhod nunie "1 00% zľava z výšky nájomncho za zariadenie"

n:

c)

3.
1.

Účaslr1 .k nezí"kal v súvislosti s Odbernou Jednc!kou, ktorej SN je uvedené v z· hl· vi l .b Dodatku, zv~hodnenie s názvom "20% zľava z me ~.ičnjch pq;l,,tkov
za účastnícke programy Balík DSL a Biznis DSL internet" uvedené v čl. 4 tPj:o P1í ohy.

Po uplynulí doby poskytovania zľavy podľa bod u 1 tohto článku, je Úi:ostník povinný pli)tiť n á:om ľ'é v plnej výške, ako bola tá to dohodnutá v te!e Dod:;tku.

Čl. 6. Zvýhodnenie "Zľava z mesačného poplatku za účastnícky program Internet na doma DSL Mini"
Strany sa dohodli, že po dobu rovnajúcu sa dobe viazanosti dohodnutej v tele to .:o Dodatku ma Účastník v súvislosti s Ocbern•Ju jednotkou (v prípade, že 'e
v Odbernej jednotke zriadených v:ac Pripo;eni, v súvislosti s Pripojením, ktorého SN je uvedené v záhl3vi tela Dodatku) právo na zľavu z vý"ky mesačnéh o popl.:itku
za užívanie účastn íckeho programu Internet na doma DSL Mini vo výške rozdielu medzi výi'.l:cu mesačnéh
pbtku za lento úča stnícky pmgram
dľa Cennika
s už by Internet na doma DSL a cu mou 6,99 €(Účastník teda bude po-.:nný olatiľ mesačný pop.Cl o>c za ú ča ·:tn ic:ky program Internet na doma DSL JVť ni vo v>,'.ke
',99 €,pričom mesačný poplatok v tejto výške je povinný platiť aj v prípade akejkoľvek zmeny výšky mesačn é,ho poplatku v Cenníku slul.by Internet na doma DSL).

2.

Po uplynutí doby viazanosti, ako je túto dohodnuta v td e Dod atku, bude Účastn í k povinný plat: ť za už: ;anie účastníckeh o programu Internet na doma DSL M.ni
štandardné cenníkové mesačné poplatky, pokia ľ sa na niektorý z nich nevzťah uje iná z ľava z jeho výšky. Pc:dn'k je oprávnený (nie však povinny) pokračovať
v poskytovaní zvýhodnenia podľa tohto člán u aj po skončení doby vi3zanosti, Učastnik však nt'má na predlženie do y poskytovania zvýhodnenia právny nárok.

3.

N.írok Účastníka na zvýl1odnenie podľa tohto č 5nku B mkne v príp.ide, že Účastnikovi tude počas do~y viazanosti v Odbernej jednotke prerušené a!i::ho obmedzené
f>')Skytovanie služby Internet na doma DSL. avšak Podn k je oprá•.rnený (nie vš:J k povinný) p o3 kytova ť Uča :;tníkovi predmetné zvyhodnenie v Odbernej jednotke aj
v prípade, že nárok Úča&tnika na jeho po!.>kytovanie z nikne v zmysle tejto vr.ty.

4.

v prí~1ade, fo Účastník ~ íska zľavu podľa tohto članku, nr·vznikne mu právo na zvýhodn ' nie podľa článku 4 te,to prikihy (zvýhodnenie pod nadpisom "2 0 ~', 7rava

zrn e ;ační ch poplatkov z 1 účc1 ~tnicke progr, my B ľk DSL a Biznis DSL internet"), a to ani v prípade, že b;• boli i n~ k .. plnené· šetky podmi eoľ y pre vw.i( nárc\tu
na predme é zvýhodnenie.
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Čl. 7. Spoločne ustanovenia
1.

Stra ny sa de hod i. l ev pr ~pad u dnčas né h ) prc ruf. t? nia p1 ~ki; tcvania slu žieb v zmysle Všeoi·ccn'.}ch pc~frr· e nok poEky tovania vere·nej elektr _nick ~j slu2by lntern~t
na r!r.m 3 DSL ~pri! o-':no .:) t i Orar. :;;e ~-\.)Yen ::.~
a. s. ·!c.:-- ) "ných u~ t" nc „e ni Zmlu vy sa ~ cČé:s doby do~1 sn éh ~~ ;: ru :2n" ] poc; k}iO ./-.l ľ. ·3 služi E.b ner ren.! ~-'"'~J ar.i
1

nesr.léí1.i l f1iynutie doby, ~-Q • torú f.a má p u:,kytovať' torek rvek zv;·hodrn,n·e u v~ der. 0 v D.JJ.iJtku. V pr:p~ de, ak Jv do t p-o sk y1 ovania · \i } hodnen:a stanov ... ná
na dc~ J rovrtajúcu : 3 dobe v· a zano~ti Dada!' u a v dLo.edku d"~asr. át u prerušenia pos ~ }1ov nia , J~ieb ~a d~ i·a viazanosti Dodatku predÍži, doba po.,kytovan; 1
zvY tiL.. Jn ia c:.. a n er- re d l ž u~e ~ zc~tav ... v d!žke r!J r s;ú cej sa pôvodr:P. det ·~·Jn utej .i:be \.. a;;:anost; bt<" Z jej ,.:r 1 že n • ~ v ť .=::tl "" d~ u ~ ren„ ~ r.-n ia r oskytov :. 1·d ~! J.J".ieb.

2.

3.

z

Strany "' dohol'ii, že v ~ rí p2 Je prevodu Odber„ ej j11dno!ky (a: ebo Prip jen:ci ) na ir '1 osot. (za prevvd sa považ .- aj príp d, keď zan · c
lt.va .:i buc„ nahraC: .na
inými zml. vn~mi dob mcn tmi medzi Pod;..:kom a noJým účastni;,om služby Intern et na doma DSL, pričom pr ·va a záväzky Účastníka vz.ťa h ui úce sa na Odbernú
jednotku prevezme nový úča stník ) právo Učastníka r 1 jednotJ,vé zv) hodnenia podtJ tejto pr:lohy neprnchádza rn mw tho účastníka a pro vodorn zari ~ á. Po-Jr, ·;, v< ~
môže jedr :s' r.lnne rozt-- dnúť o t~;m, že pravo kr -d orému .o zvýhcdnení p i r!ia tej'.o pri!Jhy no·; ~ mu ú ča: tr>kovi pn~ '{)' n, prič< m v tako1\!O~ ripad" sa
[:')SkJ~ovanie µredmetnL:ho zv; hvlnenia s,..· avuje prí:-:H ušn}·mi ustnnov1:1niarr.· t <to prilcny, ~-~:-a P dn>: a nový ú ~a s tn: "~ nedohodnú · n a~ c V prípade, že s:1 v „ ::~aJe
s pr edcr..\-izajl.c:ou ·1etou prevedie n·P.ktoré zv i hodncn ie na r.ového ú( astn:ka, prevedie sa len j"ho nevyčerpané ča!'ť.
Stra ny sa d::ihor:!li. ·ev prípade, ze z a kých koľve k dôvc dov dôjde k zmu 1e ZL Č .v:ic ~ti o ob•l obia prideleného Ú ~u str. 'k01. i (napr. zmena prvého a pr,- .le:Jľ „ h o <Vi a
obr1otiia) ti fL!bo k zmene o-:- "'h; oprá ne111Jj na ·žívanie n:'3k!oréľ .o zo z :1~ hodn'-.n í uv ...rfaných v tejto prí..Jh e, je Pct!n-k oprávnenY skrátiť dobu
r :>skytovan::l zv i hodner ·a alebo zn • "'liť dižku iných ,;hr! súvi: iacich s poskytnu!im zvýhodn !'nia v prosp ech a ero v ne rosp<;ch Účaé tnika rPsp _o'.;oby, na ktorú
prejde právo na užívanie zvyhodner.:a, avšr.k max'm5'n „ v rozr.::ihu 31 dni u každého zo zvýhodnení.

zú č tovac:z ho

4.

Stran} sa dohodli, :.:.e v ľ p;...;de, ak v Od 1ernej J ~d notke btiC; na z á:O~ k. ie __ ad._ sti Úč.a<.. :r ;ka do;-uče:o r.1~; Pt.-dr "\U pn.č s pl :1!n osti tohto Doé "t ~.l< u ak:tivo;,. 1n)' n nie'>t.J
účastníckeho programu, r ktorým je spojené právo na ni•:Jktoré zo zvýh o.ť neni podľa teit::i pr:I hy ( ď.;l 0 j tiež "Prvé zvýhodnenie"), rnektt>rý z úf.l~'n ckych pr'gramov,
- i<inrj m je spojen,; iné zvjhodnen:e po-il'a t•",!o p•' 1ol •y (ďalej tiež "Iné z-. ýhcd n ~r.:e") a "k kl<J- 1 al<livác:; .• ·-"" ' "Ča'.: i!;, J p<>3ky'. vania Iného 21ýh1 .ir s„:,, p " ~n
;e oprá vn«ný (nie JŠ3k f>OJ:n ný) a• ti11ovať Úča stník ovi po ;•1ť : 'n í Pf'J • ho _v~ '1o<'n enia v Odcc rne.j jednotke Iné - výhoth er ·e a po:. ~yiovať mu ho po ZVy:ÍLJÚCU ča sť
doby posk; tova n .i Iného ~" j t1odnen·a.

5.

Strany sa tymto dr '. tod:i, že J p u\ ~~ č r:ní plntnosti Do ... i ť-<u n;.,· fa .qj trv:1!ú tie u. • n0 "e' ·3, z .t01 ;ch zner :a, z1rystu a ;)bo po „ hy je z tt·~ lé,. ·. L1..t1 l . ~ l~ n·:r,er ._3
sa vzťaht na o dob;e po ukončení platnosti Dodatku.

6.

Strany sa ! .hoJ,i, Ž(. PcOr : _„ • ..:vr e ný ner osk flOVfi ~· ~ on~:-:c : e: . zo ...:i1;nr Jn n! L ťJ~ '. Jný .h v De i. t!<u po ch 1u met lzi .ric m uza retia r·odc tk ~ J a k, nt:om
zúčtovac:e ho obt: obía, poča s ktorého bol uzavretý Do c~ atck (re ~p . okar:·liho·n oktivácie služby Intern et llil doma os:„ pn kial v ok amihu u;:avretia Dod.:itku e ·1e m · :)!o
zriat!ene P„ pojenie, UNého S l je uv„ cl. •ľ. v 2ánlavi D. dJtku), •.ľ v pr'p, d e. , že t ;o P< dľa pr :sl~ ;n~ .:h L ;!nn:weni Do(;„tku vzn,._lo pr ·:o ú ·. ~n ka nar · ~ ;~rn„.1nie
z výhodnen'.1 poč;)~ h.l dohy. Účastník nemä pr,tvo r ~1 a kť rcr·..rck n?hradu 2 ,1 nu p o:-;,h~ tovanie zvYho ... 18n d po:; t1 r:re chád;:ajllcej ve ty. Doba posk; tovan !
zvýhodn c. ;a fa v pr ír>~de, že Po:l1ľ k využi~e r.vr~ e právo FOd ľa t.Jhto b ~ . u nepo ~· ~:ytovať zv~ h -~ n er< .. nepreC!žuje o dt hu pot.as kto ej net r io zvy: ..Jdn sn:a
poskyto'1 é.

7_

Str.my sa cohcJ :· , ie v prípc' d·" ak je v tej ie' ej Odb<;rnej i ·dnc,tk .. zriaJ ných 'v ""H> pr' i; ;eni r ružt;f Internet na d ~n·a Dfl, L•~.t a nov nia t :o> •, )h j . ktor~
sa vzťar ' · ·, k Odc'lrn<j jednot< ' sa v2ťc.hujú len k. :lnP<lU ripr.1 niu z pi:p( , ~ ni ?ria ~ „ n ýc v t j iste j O„ lJ, rn( jedn otke, a to k tomu pr' p ,J~E.niu, klLrérr J t<il J
Podnikom p ľ .ielen 6 č. <)r-.lné o! načc ni e uv c d~·n é v 2 1:J.„w í t . la Dr Jatku v ~ oló nke názv ·n " S ľJ". Ust ~ novei•''".1 r r~ c~ ch.i t ~-:::.; ú cej vety la ť~. r.r·ki~1 z in;.n 0
us'anover'8 tejto pr :lohy nevyplý\ a, že pre dotknutý k a ~ '"" !ny prip;»d sa Ú č:i ~ ' r. \ a Poo• :; dohodli in~ !< _

8.

Strm y sa d:ifi o<~ii, 2e v prípaje, .ik ( <: astníkovi budP z ak<''iokofV!'k clóvo,'u pr rn """né altt ll ' ' imedze·i P. r, ·.ky'nv. nie Slu_by na obd oi ;o trvajú-:e v:ac "' " 31 dni
l ? 1.ren / ' n·1, je l'cdnik opr{1w -:r. y (nie : Jk po,1nný) uk : ;, ,„ poskytova1
ktoréhckol'. ú alet.o aj v'' o' <ýd1 , j l . ; dn"ní uvu lených v tL. ! i Pr .lr'he.

:ú

·„
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