odat 1k k Zrn · "'·- o coskyto'1ani verejn ých služieb
cís k, z rnL.: v~·: , \C: _::4 555 ID

iden t. kód dodatku:
Si M k arta s prid eleným tel.

č í sl om :

prc da~::u:

IC07uGPB04

Dátu m: 4. 8. 2015

851„844
0905871829

Orange Slovensko, a. s.
so sídl om .etodova 8, 821 08 Bratislava, I ČO : 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78 , I Č DPH: SK 20 20 31 O 78 ,
zapísaná v Obchodnom regi stri Okresného s · du Bratislava 1, od diel: Sa, vložka čís l o 1142/B
(ďalej len "Pod nik")

a
Ú ča stník (Osoba: právnická/ fyzická podnikatel' I fyzická n e p odni kateľ) : Právn ická osoba

Meno, priezvisko, titul /Obchodné meno / Názov:
Mesto Zlaté Moravce
Trvalý pobyt/ Sídlo/ Miesto podnikan ia (mesto I obec, u!ica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Zlaté Moravce 1, 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1
Čís l o a p l atn osť OP/ pasu:

-

Rodné číslo/ IČO:
00308676

1

.

Štátn

- - ~ l~R~_

o bčian

tvo:

·-

1 IČ DPH / DIČ:

-

;

Zastúpený:
Ing. Ostrihoňová Serafína
1

(ďalej len "Účastník")

Číslo a platnosť OPI pasu / preukazu p. na pobyt:

(pod s ratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďa lej len
"Dod atok"; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďa l ej ozn a čuje ako
"Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariaden ia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania
elektron ických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prípadne
iné osobitné podmienky využíva!'lia Služi eb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje,
výslovn e dohodnuté. (Podnik a Učastní k sa spoločne ďa l j označujú ako "strany")

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je
1.1

dohoda strán na aktivácii účastníckeho progťam u resp. zmene účastníckeho programu na účastn í cky
program (pokial' je v kolónke nižšie v tomto bod e uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezmenený; uveden ie predmetného symbo u v ktorejkoľvek kol ónke v Dodatku znamená, že stav určovaný
danou kolónkou zostáva nezmen~ný oproti sta u pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťa hu 
j úcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

1Kengura 30 eur

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

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne čísl o je uvedené v záhlaví tohto
Dodatku, resp. na tej SIM ',arte PodniKu, ktorá p očas platnosti tohto podatku nahradí (najmä z dôvodu
straty, krádeže, výmeny a pod .) Sl k rtu Podniku registrovanú na Učastníka , ktorej telefónne čís l o je
uvedené v záh laví toho Dodatku (ďal ej len "Slľ\i karta").

1.2

dohoda strán o predaji zariadenia ( ďal ej len "MT") (zmluvné strany a dohodli, že pokiaľ je v kolónke
"Výrobné číslo MT" uved .né "+++++", tento údaj sa nebu de uvádzať a že predmet kúpy ted a MT je jasne
a j ed noznačne určený svojim typom)

~T.=======

~bné číslo MT (IMEI)

Čís lo účas níka: 0004538294
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-,:"vy
; ~)

ú castník si je vedomý , že bežná maloobchodná (spotreiJitel'ská) cena MT bez zľavy z jeho spotreb ite i·s kej ce ny s DPH , za ktorú Podnik i1,1T zo svojho ma~ etk u predáva, pokia!' sa so záujemcom 0 kúpu f\ 1T
nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatku, je
'--11_6_0_,0_0_E_U_R
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _: c)

Ú častník si je vedomý, že MT je mu p ·edávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toh o
d ôvodu, že sa zaviazal uží ať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v z mys le ustanovení
tohto Dodatku po dobu dohodnutú v b de 2.. 3 tohto Dodatku.
1.3

dohoda strán o tom , že v rá mci osobitnej ponukovej akcie Podniku
Akciové mobilné telefón y pre doterajších zákazníkov
poskytne (resp . neposkytne viď nižšie ) Podnik Účastníkovi aj ďa lšie výhody a v prípad e, že Podnik tieto
ďalšie výhody Ú č stníkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinností strán spojených s poskytnutím ďa l ších výhod sú
uvedené v dokumente
1

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo

dň a 26.

l 7)

03 .2014

ktorý a ko Príloha č. 1 tohto Dodaik 1 tvorí je ho neoddelite ľnú súčasť. V prípade , že j ~ v predchádzajúcej
vete uvedená kolón ka vyplnená symbolom "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Ú častní kovi
v rámci tejto os ob itn~_Q()IJt.IKQl,'_ei_akc;e žiadne ďalš i e výh_Q9Y a zároveň, že súča st'Qu D odatku _n i_e~j~e_ _ __
Príloha č . 1 s obsahom podľa tohto bodu. Strany sa dohodli, že súč.a sťou Prílohy č . 1 môže byť aj úprava
iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

1 .4

dohoda strán o
a) aktivácii služby
r

8)

I"+++++"

b) o deaktiváci i služby
'l)

"+++++"

c) o voľbe zvýhodneného čísla (resp. vi acerých zvýhodnených číse l ), ak sa Strany do hodli na aktivácii
(bonusovej) služby N eko n ečné volania na vybrané tel. čísl o v sieti Orange, alebo o voľbe Rodinných
TČ (podľa ich definície v Cenníku služieb), ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusov j služby
Nekonečno v rodine

d) o aktivácii M e sa č n ého predplatného vo výške
11)

+++++

e) o poskytnutí zvýhodnenia ( poki a ľ je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Ú častník
nezíska žiad ne zo zvýhodn en í uvedených v Príloh e Dodatku, ktoré sú podmi enené uvedením k ľúčo
vých slov resp . slovných sp ojení stanovených v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom
právo na ostatn é zvýh odnenia ta kouto podmienkou~p odmienené nie je týmto dotknuté)
1 ~)

"+++++n
1.5

dohoda strán, že Účastník je povinný u h radiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisi acich s kúpou koncového tele ko mu n ikačnéh o zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto člán ku za cenu so zľavou (ďa lej Jen
"Poplatok") vo výške DPH
-=--------------------------------~

8,00 EUR

13)

Čl. 2. Prava a povinnosti Podniku a Ú častníka
2 .1

Účastník je povinný zsiplatiť Podniku ~ú pn u cenu MT vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok
vo výške uvedenej v Cl. 1 bod e 1.5. Uča stník je povinný za p latiť Kúpnu cenu a Popl atok na základe faktúry vystaven ej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dní odo dňa vystaven ia faktúry, ak sa

Čís l o úča stn íka: 0004538294
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zrr.'.uvné s, 2ny ned1 .-: :11! rn s:-;' 'iv , ; : '.l:1p 18j c• 1y , spiátkach. V rríoade. ?G ~-- ~.1i ~: o tJ ú, ~, ., 'i;a
i:; ožiada, ~ ,j >n1, r'- ; ;,i:;ý zap.dL - ·:, Kľ• ::ir ,u enii ~JlT s DPH a I alebo Por í,i_c l: " r o~o·;c sli 1~2 ,J:·_ dajn , mi( ~ te. 11a k c .cm s .)odn'kc ·., Lč3 stn í k uz.utvorí tento Dodatok. a to vo forrr o preddavku:'-) piatí ,
ak sa zrniuvné strany nt-dohod ii na , o' ár::aní Kúpi 1ej ceny v splátkach .
2.2

Stra .y sa dohodii , ze Účastník je novinný po čas doby viaza nosti, ako je táto stanoven á v borle ".3 tohto
"lanku, ať na Sii\: karte aktivované a uzívať slui y (re p. službu) definované v ustanov niach písmen
a) a b) tohto bodu, pri čo m záväzky od ľa písmen a) a b) tohto bodu majú povahu alternatívny-h povinností teda platí, že pok iaľ sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v písmene a) Účastní k nie
je povinný zároveň pl niť v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa písmena b) a naopak (tj . ak má na
SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované ' lužby 1 vedené v písmene b) tohto bodu , nie je povinný
pl n iť svoj záväzok pod ľa písmena a ) tohto bodu).
a) Účastn ík sa zaväzuj , že v prípade, ak nebude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z úča„tn í ckych
programov Ideálnych paušálov S va , Delfín, Kengura a Panter, p očas doby viazanosti, ako je táto
stanovená v bode 2.3 tohto čl ánku , bude mať aktivovaný na SIM karte taký úča stnícky program (resp.
taký variant úča stníckeh o programu), u ktorého je výška mesa čného poplatku (s DPH) stanovená
prinajmenšom na sumu
4

/ 30,00 EUR

j1

)

(v prípade, že je v kolónke okr"'m sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníc
keho programu, Účastn í k neporu " í svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program
resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto
článku a. i v prípade, že výška me sačného poplatku uvedeného účastnícke ho programu bud nižšia
ako suma uvedená v kolónke; pokiaľ je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program alebo
viace1 o účas ti 1íckycl i-p1091a111ov alebo typ al ebo viac typov účasti 1íckycl 1pi ogramovbez-sumy;-B·~ča~s,...t--- - - ník je povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo
účastnícky program uvedeného typu, a to bez oh ľadu na výšku ich mesa "ných poplatkov) a teda že
počas tejto doby nebude r iať na SIM karte akti vovaný (ani nepožiada o zmenu účastnícke ho programu na) účastnícky prog am s nižším m esačným poplatkom , ako je výška mesačného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku po
uplatnení zliav, ktoré mu na základe a kejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podn ik). Aktivácia účastníckeho progra mu p od ľa prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo a spoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SI M karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou form ou na to stanovenou Podnikom) a jeho ná ledná c: kutočn á aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a ted a aj
podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.
b) Účastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych
programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, bude mať poča s doby viazanosti, ako
je táto stanovená v bode 2. 3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu aktivovaného
účastníckeho progr· mu, aktivovaného Mesačného predplatného a doplnkových služieb N ekonečné
volania na vybrané tel. čísl o v sieti Orange, Ne konečno v rodine, Poistenie faktúr, N ekonečné SMS,
Správy do všetkých sietí SR 70+ , Prenos Mesačného predplatného, za vš~tky štandardné balíky
služby Nekonečný intern et v mobile, za dopln ové balíky služby Nekon ečný internet v mobile Balík
Zákaznícka zóna , Balík OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesačného poplatku za doplnkové služby TV v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet,
Moja Európa, Moja Európa+, Môj Svet, Môj Svet+, Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, služby Zrýchlen ie prenosu
dát a Zdieľa m svoje dáta, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto úča st
nícke prog ramy, služby, balíky, oplnkové služby a za Mesačn é predplatné (vrátane DPH) je rovná
alebo vyššia ako
5

/ 30,00 EUR

j1 l

Povinnosť Účastn í ka pod ľa tohto písmena je splnená aj v prípade , že kombinácia služieb, z ktorej sa
ráta účet m esa čných poplatkov odľa predchádzajúcej vety, nebude poza ávať zo v; tkých balíkov,
služieb alebo iných plnení vym enovaných v predchádzajúcej vete. Pri plnení záväzku podľa tohto
bodu sa berie do úvahy výška mesačn ých poplatkov za M esačn é predplatné, účastnícke programy,
služby balíky resp. doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akej ko ľvek právnej
skutočnosti poskytne Podn ik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre
právne vzťa hy po d ľa tohto písm na , pokiaľ v tomto písmene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb pod a prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspo ~ žiadosť o aktivá ·u takéhoto

Číslo ú ča stníka: 0004538294
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2.3

Úcastnik sa zav;Jzuj e, že µ:J dobu

J24

'-------------------------~

mesiacov odo d ň a u za v re~ia tohto Dodatku (ďal ej tiež "d ba viazanosti")
a) zo' rvá v zmluvnor vzťah u s Pod. ikom pod ľa Zmlu y v zn ení tohto Dodatku nko L'.t častník Služieb
poskytovaných mu Po nikom prostredn íctvom SIM karty, po cel ú túto dobu bude bez prerušenia tieto
Služby vyuz ívať, a to v <-úlade s jeho záväzkami < zároveň n ed oručí Podniku výpo veď, odstúpenie od
zmluvy alebo iný úkon , k orého úče l om je ukončen i e Zmluvy a / al bo Dodatku pred uplynutím doby
viazanosti; za porušen ie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dô odov stanovených
zákonom č. 351/2011 Z . z. v platnom znení al bo z dôvodov stanovenýc pre ods úpenie od zmluvy
iným platným právn ym predpisom;
b) n požiada o vypojen ie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (poki a ľ mu takáto povinn osť ne yp!ýva zo Zm luvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočn é ho odkladu pokra čovať
v už ívan í Služieb prostredn íc vom inej SIM karty, ktorá nahrad í vypojenú resp. deaktivovanú SIM
kartu);
c) sa nedopustí takého kon ania, alebo, nedá svojím konaním žiaden tnký podnet a ani neumožní také
konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo o d stúpiť od _Zmluvy alebo právo vyp ove d ať
Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Uč s nika, ku ktorým sa zavi azal
v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe
-------'-'i-"-z=a
=--n~osti d_oča~_
_ľ.!~__9.Q rn_~dziť alebo prerušiť poskytovanie luži c_b~ _ ______________ _ _ ___ __ _ __
d) bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastnícke h o program u) alebo takú ombináciu _v bode 2.2 písmene b) uvedených lužieb (re p. iných produktov), že
nedôjde k poru" eniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto čl á n ku;
e) bude vča s a riadne uhrádz ť cenu za Služby a iné svoje pe ňaž né záväzky voči Podniku a súčasne
bude včas a riadne uh rádzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku , a to aj v prípade, ak
sa nejedná o pe ň až é záväzky voči Podniku , avšak Učastn í k je povin ý ich u h radi ť Podniku alebo
prostredníctvom Podniku tretej osobe .
2.4

V prípade telefónnych číse l , ktoré boli v rámci prenosite ľnosti čí la prenesené k P dniku od iného podniku (ďa l ej len "prenesené čísla") sa do doby viazanosti nezap oč ítava doba od nadobudnutia platnosti
Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným čís l om, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude
v dôsled u ešte nedokončen é ho prenosu čísla aktívna; d~ba viazanosti tak začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončení prenosu čísla. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu
predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnos i Dodatku; doba viazanosti tak začne p}ynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je však Učastník povinný plniť si povinnosti uveden é v čl. 2.3 a), c) a e)
po celú dobu pred za čatím viazanosti (odo dňa nadobud nutia platnosti Dodatku až do za čati a plynutia
doby viazan osti), ako aj po celú dobu viazanosti.

2.5

Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. í bode 1.2 Dodatku, ktorej
výška sa rovná rozdielu medzi spotre biteľskou (trhovou) cen_ou T a v zmysle tohto Dod atku poskytnutou zľavo u zo spotreb ite ľskej ceny, len z toho dôvodu, že sa Učastn' k zaviazal u ž ívať služby poskytované
mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dob dohodnutú v tomto Dodatku,
p ričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvede1 ých v čl án ku 2 v bod e 2.2, 2.3 alebo 2.4)
vzh ľad o m na výšku zľa vy zo spotrebiteľskej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku
(poki aľ j e s ú časťou Dodatku takáto príloha), by spôsobilo, že Podniku vzn ikla škoda (minimálne v rozsahu z ľavy ~o spotre it l'skej ceny MT). V nadväznosti na ustanovenia predchá 'zajúcej vety sa Strany
dohodli, že U ča stn í k je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zrnl u nú pokutu v prípade
porušenia nižš· e v omto b de uvedených povinností nasledovne :

a) ak Účastní počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dod atku poruší voju povinnos včas
a ri ad ne uhradiť cenu za Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný sv j e ň ažn ý záväzok voči
Podni ku alebo povinnosť uh radiť včas a riadne Podniku inú platbu , ktorq je povinný pl atiť Podniku (a to
aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči Podniku, avšak U častn í k je povinný ho uhrad iť
Pod niku alebo prostredníctvom Podniku),

Čís l o účastníka: 0004 38294
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a lt;::.J

b ) ·1 L\;dS J .' 1,, )....,_,s , · _ - ~· via.t dn s' i uv~ den ej v čl c'.i :. u 2 bod_ 2.3 Deda: : 'J pu L.ší svo~u pcvi nost
,. .,;._ ''.:„ľ v zrn '. tť'.T -, , . vZL afl •1 _ Po vn'kom porll'a Zmluvy v z. ení ~c 1t0 Do·J tku a po ceľ Jotu vi aza.o ,ti u ?.í vať t) E..Z r:::orušenia Služ' y prostredníctvom SHV1 karty <lebo Ú ča stn í k poruší svoju p ovi n no sť
ned ručiť Podniku výpoveď, odstúpen ie od zmluvy a ebo iný úkon, ktorého úče l o je uko . če ni e platnosti Zm!uvy 21 / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazan osti (za porušení tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) toh o Dodatku nepovažuje odstúpen ie od zm luvy
z dôvodov tan ovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom zn e. í alebo z dôvodov pre odstú penie
od zmluvy stanovených iným platným právnym predpi om),
je Ú ča stn ík povinný uhra iť Podn iku zmluvnú pokutu vo výške

l17l

1159,00 EUR

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa vý"'ka zmluvnej pokuty počas doby viazanosti postupne znižuje,
platí toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca
doby viazanosti) predstav je rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotreb iteľskou ) cenou MT bez
zľavy z jeho spotreb:te ľskej c ny s DPH a Kúpnou cenou tj . kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal
MT Účastníkovi .
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v pr ~d ch á dzajúcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku
textu v ko lónke tvoriacej účasť tohto bodu), je nižši a, ako šesťr:ásobok sumy, uvedenej v čl ánku 2
v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku, Podniku vzn ikn~ v prípade, že Učastník poruší svoju zmluvnú povinno sť po ľa písmena a) alebo b) tohto bodu, voči Učas tn í kovi právo na uhraden ie zmluvnej pokuty vo
výške rovnajúcej sa š esťnásobk u su my uvedenej v člán ku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodať u a Účast- - ----n11-n.ík„j=e iúto-zmluvnú-pokatu Pod11ika povir11 1ý zaplatil', p1il;rn11 v takrn n ptípade-sa 11eapli kaje su1 11a z111luv
nej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu. V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na
zmluvnú pokutu podľa pr dchádzajúcej vety tohto bodu a zá rove ň
v kolónke tvoriacej súčasť tohto
bodu je stanovené, · e vý"ka zmluvnej pokuty sa bude postupne podľa pravidiel uve ených v texte obsiahnutom v kolónke znižovať v závislosti od toho koľko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto
Dodatku do okami hu poruš nia zmluvnej povinnosti , platí, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto
stanovená v predchádzajú cej vete, sa bude znižovať v závislosti od toho ko ľko celých mesiacov uplynulo
od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, a to podľa rovnakých pravidiel,
ako sú pravidlá stanoven é pre znižovan ie výšky zmluvnej poku y uvedené v texte v kolónke tvoriacej
súčasť tohto bodu.
Právo na zml uvnú pokutu podľa tohto _bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka,
a to v okamihu porušenia povinnosti Učastníkom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskytovania Služieb v prípade paru '" enia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto čl ánku).

n

2.6

Účastník súhlasí s tým , že ak poča s doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo
z dôvodov jeho zavin enia k dočasnej deaktivácii jemu pridelen j SIM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Zmluvy, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov
používať tieto Služby sa mu n ezapočíta do doby viazanosti. Táto k utočnosť nezbavuje Učastníka jeho
povinnosti za platiť Podniku za túto dobu cenu Služieb , pokiaľ mu táto povi n nosť v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2.7

Podnik je povinný s plniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku,
najmä (i) predať Účastníkovi MT za dohodn';!tú Kúpnu cenu a previ esť na Účastníka vlastn ícke právo
k MT a odovzd ať mu ho za predpokladu, že Učastník splní všetky pod~ienky potrebné pre vznik nároku
na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) p os kytovať u · astníkovi Služby podľa Zmluvy
a tohto Dodatku .

2.8

V prípade, ak má v okam ihu uzavierania tohto Dodatku Účastník v s , i losti so SIM kartou aktivovanú
službu Náhradný telefón a teda j v platnosti Dodal k k Zmluve poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripoj en í aktivácii služby Náhradný telefón),
v záhlaví ktor, ho je uvedené to isté telefónne číslo ako v záh la í ohto Dodatku, (ďalej len "Dodatok
o NT"), uzavretím tohto Dodatku zan iká platnosť Dodatku o NT (a doch ádza k ok mžítej deaktivácii službyNáhradný telefón aktivovanej a užívanej na základe Dodatku o ]'JT zo SIM ka rty). V prípade zániku
Dodatku o T po d ľa predchádzajúcej vety, môže (ale nemusí) Uča stní k v súvislosti so SIM kartou
požiadať o novú a tiváciu služby Náhra dný telefón , pričom v takom prí pade je povinný uzavri eť nový
Dodatok k Zm lu e o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telef n. V prípade zániku

Číslo ú ča stníka: 0004538294
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Dod·Lu ::; r 'T poj ľa prvej vety tohto br ':iu b'Jd(. 1 1 · : · L .o s kc ~o c .".- • ·: \'i .Jo.-t! oj uk, ·,1ostí uvedcn ýc.
": J. u .'i ýcr1 r-ísme n"- -:;f1 tohto UOC; J za rľ. ' ~ ,_ \'Li·á . r '~ ~ .-{'! o - ,, l é1Vnyc ' , S l <J VOV Utede1 1ých '
v n2."•::..C-:lv, :~1 ~ '1 písmenách tohto b o~ u :
a) Ak s:: r cjedná o prípad podl'a pí smer 1a d) alebo e) tohto bod'..1 a Úšastník 11 na základe Dodatku o NT
zakúp'.! koncové tele: omuníkačn é zariadenie, j ~ povinný uh ra d iť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT
sumu vo výške zostávaj úcich neuhradených mesačn ých poplatkov za službu Náh radn ý telefón
(vrá tane DPH) do konca pôvod ne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj . sumu rovnajúcej "'a
s účinu výšky mesa wného poplatku za službu Náhradný te'efón a počtu m es ačných poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustar oveniami Dod atku o NT uhrad iť do . one doby viazaností podl'a Dodatku o NT,
av: ak ;.;,oré v dôsl dku zániku Dodatku o NT dos·ar n uhrad il).
b) k sa nejedná o prípad pod l'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánik m Dodatku o NT
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové tel e komuni ka čn é zariadenie a sú časne požiadal o novú
aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podpísal príslušný nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o d kť vácii slu7by Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je
uvedené tel efónne č ís l o SIM karty, alebo poz adal o aktiváciu takého účastníckeh o programu, ktorého
s účasťou je služba Náhradný telefón, a tento ú častnícky program
u bude aj skutočn e na SIM karte
aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zl'avu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa
výške mesačných poplatkov, ktoré mu bolí vyúčtované a k oré uhrad í! v súvislostí s aktívácí u a užívaním lužby Náhradný telefón na základe Dodatku o NT, p i čom Učastníkoví nevznikne povin n osť
u h ra d iť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón , ktoré bol na
zákl ad Dodatku o NT povinný uh radiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazaností
(zánikom Dodatku o NT zan iká tiež právo na kú pu kone vého telekomu ni kačného zariadenia za cenu
so zľavou , ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).
-----~7- Atcsa nejedná o prípad pod ľa písmena d) alebo e) to t rto-bm:tua- účastttít< pred záttikorn Dodatt<u o ľ\J T
nezakúpil na základ e Dodatku o NT koncové e l ekomuníkačn é zariadenie a sú časne nepožiadal
o novú aktiváciu služby Náhradný t lefón v ~ ú vís !ostí so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných ~lužieb o a kť vácií služb / Náhradný telefón, v ktorého záhl aví je
uved ené telefónne čís l o SIM karty, Učastníkoví zán ikom platností Dodatku o NT nevznikne právo na
zlavu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu an i mu evznikne povinnosť u hrad iť zostávajúce
n evyú čtované me ačné poplatky za službu Náhradný t 'iefón , ktoré bol na základe Dodatku o NT
povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazaností (zánikom Dodatku
o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomuni kačn é ho zariadenia za cen u so zl'avou, ktoré
mu vyplývalo z jeho ustanovení).
d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je n? SIM karte ktivovaný taký účastnícky program, ktoréh o súčas
ťou je služba Náhradný telefón a Učastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu,
ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočn e na
SIM karte aktivovaný, Účastníkovi zánikom platnos i Dodatku o T nevznikne právo na zl'avu, ako
v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, an i mu nevznikne pov i nno sť uhrad iť zostávajúce nevyúčto
vané mesačné poplatky za službu Náhrad ný telefón, ktoré bol na zákla e Dodatku o NT povinný
uhra d iť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazan ostí .
e) Ak v o amíhu uzavretia Dodatku jen? SIM karte aktivovaný taký ú- astnícky program , ktorého súčas
ťou je lužba Náhradný telefón a Uča tník požiadal o a ťvá cíu takého účastníckeho programu,
ktorého súčasťou nie je služba Náhradný telefón , a tento C1 častnícky program mu bude aj skutočne na
SI M karte aktivovaný a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT
koncové telekomunikačné zariadenie, Účastníkovi zánikom platností Dodatku o NT nevznikne právo
na zl'avu, ako v prípade podľa písmena b) tohto b du, ani mu nevznikne pov i nnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ·toré bol na základe Dodatku o NT
povin ný uhrad iť do konca pôvodne v Dodatku o NT d hod nutej doby viazanosti.
0

2.9

V prípade porušenia niektorej z povinností Ú častní ka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3
toh o člá n ku , ktoré sú vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, poča s doby viazaností je Úča stník
povinný ut rad iť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rovn aj · cej sa výške zml uvnej pokuty dohodn utej
v bode 2.5 tohto čl"' n ku. Povínno ťamí, s porušením ktorých j spojen ý vznik práva Podniku voči Úča st
níkovi na uhradenie mluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú:
a) Povinnosť Ú častníka počas doby viazanosti n pož' adať vypojení z prevádzky, alebo o dočasnú
deaktívácíu SIM karty (pokíal' mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zm luvy, pričom v takom prípade je
ovin ný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá
nahradí vypojenú resp . deaktivovanú SIM kartu);

íslo

účastníka:

0004538294
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c) , O' : n nosť Ú častn íka nedopus iť S é1 počas doby vi azan ostí tl:..;ého ko ania , na základe ktorého by
Podniku v súlade s us anov ,niam i platných právnych pred isov a / al ebo Zmluvy vzniklo právo odstúp iť ocJ Zmluvy alebo právo vypovedať Zml uvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo
ctrany Úča stn í a, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve;
d) Povin nosť Ú~ astníka ned opustiť sa ~ čas doby viazaností takého kon ania , na základe ktorého by
Podni k bol oprávnený v súlade s ustan oveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy ú ·:astníko i p čas doby viazanosti dočasne ob m edziť alebo preruš iť poskytovanie Služieb;
e) Povin nosť Ú častníka neumožniť po čas do.by vi azaností tretej osobe ta ké konan ie, na základe ktorého
by v prípa e, že by tak konal samotný Uča stník, Podniku vzn iklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo
právo vy poved ať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Účastníka , ku
ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve;
f) Povi1 n osť Účastn í ka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého
by bol Podnik v prípade, že by tak konal samotný Účastní k , oprávnený v dobe viazanosti dočasne
o bmedziť alebo p rerušiť poskytovanie Služieb.
Úča tník je zárove ň povinný uhrad iť Podniku náhradu škody, k'orej výška presahuje výšku dohodnutej
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta je pla~n á v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote
14 dní o d ňa d oruče n ia výzvy Podniku Uča stníkovi.
2. 1O R fer n čn é
- - ---- ·--r+++++'"

čís l o

- Paušál pre blízkeho:

- -- -============~--

Ak je v kolónke ~amie sto R eferen čn ého čí 1 - Paušál pre blízkeho uvedený symbol "+++++'',
n evzťahujú sa na Učastn í ka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blízho.
2.1 1 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený za podmienok ,uvedených v tomto bode aktivovať si počas
doby viazanosti službu Prestávka, ktorá spoč íva v tom , že u ·astn ík počas doby, počas ktorej je služba
Prestávka na SIM karte aktivovaná , (ďalej v tomto bode tie.7 "Doba po, kytovania") nie je povinný p l n iť
svoju povinnosť mať na SIM karte aktivovaný taký úča stnícky prog ram (resp. taký variant účastníckeho
programu) alebo takú kombiná,ciu v bode 2.2 pí men e b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto čl ánku , pričom sa súčasne o Dobu
poskytovania predÍži doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka
nie sú dotknuté ostatné povinnosti Účastníka podľa toh o 9odatku ani pod ľa iných ustanovení Zmluvy
alebo iných zm l(1v stanovujúcích práva a povinností r:iedzi Učastníkom a Podnikom. Doba poskytovania
môže byť maximálne 6 celých zúčtovacích obd obí a U častn ík si ju môže a~tivovať len na celé zúčtovacie
obdobie resp. viac celých zúčtova cí ch obdob í. Službu Prestávka môže Učastn ík využívať aj viac krát
po ča s doby viazanosti , avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích období.
P očas Doby poskytovania môže byt' na SIM karte ~ ktivova ný a kýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky
p rog ram, ktorého podm ien ky užívania sú v prípade SIM karty plnené. Službu Prestávka je možné aktivovať len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter (d'alej v tomto bode tiež a o "Vybrané programy"). Službu Prestávka možno na SIM karte aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie
o bdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je mi nimálne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia
aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie však povinný - aktivovať službu
Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prípade, že
bude ku dň u deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný ú častn ícky program resp. kombinácia
s lu ·ieb, ktoré sú v rozpore s ustanoven ím bodu 2.2 tohto článku , Podnik je oprávnený aktivovať na SIM
kartu ten účastnícky program resp . tú kombináciu slu ~i eb , ktorá ala na SIM karte aktivovaná v poslednom oka m·hu pred aktiváciou služby Prestávka. A. tivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne
k prvému dňu zúčtovaci e ho obdobia nasledujúceho po doru čen í žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu
služby Prestávka. V prípade, ž sa Podnik a Účastní k vo red dohodnú na presnej dÍžke Doby poskytovania, služ a Pre távka sa deaktivuje ku dňu , v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuj e službu
Pre táv a tiež keď uplynie ·ieste celé zúčtovacie obdobie využíva ní tejto služby počas doby viazanosti.
2.12 Refere n ~né

č ís l o

-

Da rčeková

Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
19)

+++++

Č ís l o ú ča stní ka : 0004538294
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3. 1

Ú častní k vyh lasuje, že nemá žiad ne fi nančn é zc'!".äzky vr či Podnik 1, ktoré v deň, keď bude podpisovať
tento Dod atok, by boli po lohote ich splatnosti. U ča st ník potvrdz je, že Zmluva, ku ktorej ::,a uzatvára
tento Dodatok, je platná. V prípade , :2e v súvislosti so SIM ka rtou bol medzi Ú ča stn í k o m a Podnikom
uzavretý iný dodatok v rá mci niektorej ponukovej akci e Podniku, 9bsahom ktorého by bol predaj
zariadenia za cenu so zl'avou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Učastníkovi a záväzok Ú ča stníka
p ln iť podm ienky poskytnutia zľavy a ďa l š ie povi nnosti Úča stníka uved ené v predmetnom odatku prostredníctvom SIM karty (ďa l ej tiež "Predchádzaj úcí dodatok" ) a tento Predchádzajúci dodai ok je pl atný
v deň , v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa doh odii, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom
uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, ak je predmetom Predchádzaj úceho dod atku poskytnutie služby
pod názvom Zvýhodnené SMS v roami ngu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ,- om je platný aj Dodatok.

3.2

Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku í bode 1.2. V prípade,
že ide o prenos čís l a sa Strany dohodli , že Podnik za bezpeč í dodanie MT na stranami doh odn utom
m ieste Účastníkovi, ktorý je pov_inný splneni e tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom
oprávnenej osoby konajúcej za Učastníka).

3. 3

Dodatok nadobudne p l atnosť a účinnosť v d eň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďa l ej
nedohodli na odložP.ní účinnosti niektorých ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami
Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť a ú či nn osť v deň, v ktorom ho podp íše oprávnený zástupca
Podniku až po Účastn íkovi . Tento Dodatok sa u .atvá_@__Q(3 dobu u rčit9, a to na dobu viaza n osti_(.Jvege_ri_ld__~--~
v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených č í sel, ako aj v prípade, ak Učastník uzatvoril Dodatok v rá mci
režimu predaja na dial'ku , sa Dodatok ·zatvá ra na dobu určitú odo d ň a nadobudnutia platnosti Dodatku
až do uplynutia viaza osti definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených
č ísel je až do momentu aktivácie SIM karty od ložená úči n nosť tých ustanovení Dodatku, ktorých
vykonanie nie je možné bez toho, aby bola akti".ovaná SI M karta, a to v zmysle Podmienok prenos iteľnosti te lefónneho čísl a - Prijímajúci podnik. Ak U častní k uzatvoril tento Dodatok v rámci režim u predaja
na diaľku, všetky ustanovenia Dodatku , ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastn í k ovi,
na;mä ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú
ú či n nosť až uplynutím doby 14 dní po dni nadobud nutia platnosti Dodatku, čím môže dôj sť k posu nu
momentu začiatku poskytovania jednotlivých os o ~itn ých zvýhodn ení. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja
na dial'ku, neod delitel'nou súčasťou Dod atku sú aj podmienky predaja na d i aľku a Účastník podpisom
Dodatku vyjad ruje s nimi súh las.

3.4

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiaľ táto nebol a uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu
určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom okamihom zániku Dodatku sa mení doba platn osti
Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platn osť Zmluvy.

3.5

Zmluvné strany sa dohodli, že p l atnosť Dodatku skonč í pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý
v zmysle bodu 3.3 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán.
V prípade, že Účastník poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voči nemu znikne právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty pod ľa ustanoven í tohto Dodatku, zanikn e p l atnosť Dodatku okamihom
uhradenia zmluvnej pokuty (v prípad úh r dy bankovým prevodom okamihom pripísania celej su my
zmluvnej pokuty na Podnikom rčený ú čet) . Zmluvné str~ny sa dohodli, že v prípade, že obsahom
Prílohy č. 1 je poskytnutie zľavy alebo iného zvýhodneni a Učastníkovi , okamihom porušenia povi nnosti
Účastníka takým spôsobom, že Podniku voči ne~u vznikn e právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa
ustanovení tohto Dodatku, zan iknú všetky práva U ča tníka na poskytovanie týchto zliav a J alebo iných
zvýhodnení, pokial' nie je v ustanoveniach Prílohy č . í výslovn e uvedené niečo iné.

3. 6

T ento Dodatok je neodde l iteľn ou súča ťou Zmluvy. Dod atok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po
j ednom pre Účastníka a Podn ik.

3.7

Strany sa dohodli , že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovan ie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku,
prípadne ak Podnik odstúpi d Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Účastníka a následne
Podnik na žiadosť Účastníka zru ší úči nky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne za čn e znova
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3. S

Ú farh 'k vyh lasuje , že rred uzavrct:m 1 ht . ~ -.!: 'J t oi podrohne obozn ámený r,r · ·ami, ktoré z neh
·:yplývajú ~ko j so všetkými podrr <?nkami a / al ;bo povinnosťa m i, ktoré sa podľa neho zavia al ·pln iť,
a ú ča s n e , že bol v plnom rozsahu upozorner, ~· na píÍslu-né dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo
povinnosti nesplní alebo poruší.

3.9

Strany a dohodli, že v prípade, že Účastn ík z akýchkoľvek dôvodov stratí právo na užívani ú častníc
ke ho programu (resp . j ho vari' ntu), ktorý má n Sif\11 karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného úč~stníckeho programu, j Podni k opr avn ný aktivovať _mu na SIM karte iný účastnícky prograr , ktorý s p lňa podmi enky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastník požiad a o aktiváciu iného
účastníckeho programu pred zmenou pod ľa predch ádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za
vykonaný včas, pokial' nebude z technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný
vykonať požadovanú zmenu vzhl'adom na. rátkosť ča su medzi doručením žiadosti a okamihom , v ktorom
má dôj sť k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty práva na poskytovanie dotknutého úča tníckeho programu.

3.1 O Účastník s vojím podpisom berie na vedomie, že v súvislo ti s prijatím nového zákona č. 351/2011 Z. z.
boli k 1. 1. 2012 vydané nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických kom unikač
ných služieb prostredníctvom verejn ej mobilnej iete spol očnosti Orange Slovensko, a. s.
3.11

Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tom to bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutočnosťou o ozn ámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé
zariadenie, ktorého predaj je predmetom ohto Dodatku a ktoré možno využiť na u - ívanie verejnej
te lefónnej služby, technicky obme Oziť 1 Ožľi'' sť vyuzívania tohto zariadenia počas doby v1azan sfípoaía
tohto Dodatku (poki aľ je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej doby, počas ktorej je
Účastník zaviazaný podľa tohto Dodatku u ž ívať služby v ňom stan ovené v dohodnutom rozsahu a/ alebo
štruktúre) v inej sieti, ako je verejná telefónna ieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na s i eť/ SIM-lock).
Účastník vyhlasuje, že sa obozn ámil o sku točno „ ťa mi uvedenýn:ii v tomto bode a s ich vedomím kupuje
tovar do svojho vlastníctva. Vzhl'adom na uvedené nevznikajú Učastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dôvodov žiadne právn nároky vo "i Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie
uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požad ovať z hore uvedených dôvodov zl'avu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedený h dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékol'vek iné právne nároky.

3.12 Bez ohl'adu na ostatné ustanoven ia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje
režim povinného zverejňovani a zm lúv podľa Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niekt rých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a O b čian 
skeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jeho ustanovení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladaci e alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto
Dodatku.
3.13 V prípade, ak vyjadril Účastník voj súhlas označ ,ním položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižš'e
v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami
vzniknú zo vzájom ných zmluvných 'zťahov existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvn é vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory
s nimi súvisiace (vrátane sporov o platn st', výklad a zánik tejto Zmluvy), rozhod ne v rozhodcovskom
konaní pred jedným rozhodcom R zh dcovs ký sú d v Bratislave zri adený pri Asociácii pre rozhodcovské
konanie, so sídlom v Bratislave, Ventúrska 14, zriaďovatel': Asociácia pre rozhodcovské konanie, I ČO :
457 44 564. Rozhodcovský súd v konaní postupuje podl'a zákona č. 244/2002 Z. z„ štatútu a Rokovacieho poriadku, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach www.rsvb.sk.
Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný
súd Slovenskej republi ky podľa zákona č. 99/1 963 Zb . O bči a nsky súdny poriada v znení neskorších
predpisov. Strany sa dohodli, Ž~ Lľ ončen i e platnosti Z mluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustan ovení
tohto bodu, ktoré budú trvať aj po uko n čen í platne ti Zmluvy alebo dodatku k nej .
0 Súhla ím s doh dou
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3.1·

\k :-.: s ·ran · dohoc.fi na aktivás 'i : 1u_ 1y )c .:;tt;r e f- · : ~; . , Úča ée t1.'·: ·: 1 .l!&s· ~ ·, '. e sa ci ozn? 'i' s 'Jrt ., ľ Šnýn. poistn ým i pc drr. ienka nii pcs,; i~; 1 l, ; . · -~t Li fe c''t !T to Limi ted, V '- :1::ka µoi .c m J z in '.:: ·J ~ c ns:\ého „
štatu, I ČO 47 257 1OG a ~J tL :c Eurc·t"c l !ľS ' rance Limited, pobo6 a po isťovr". e:.:. inf.' ho č!e nsU, >o „ tátu ,
1 O: 47 257 091, k:oré slJ :... os:u 1 8 na inLrneto · j stán ke Podniku na ·vww.orange.sk/poist.;, i
a súh lasí s nimi. Zárove ň 'Jčastnik prer iasuje nasledovné:
T ýmto prehla, ujem, že márn viac ako 18 rokov a men ej ako 65 rokov, nemám zd ravotn é probl ~rny
(predovšetkým netrpím žiadnou ch ronickou chorobou alebo akou koivek inou chorobou, ktorá môže vi e ť
k smrti alebo úplnej trval j invalid'te) a neplánujem lekársky zákrok al ebo operáciu , ktorá by mala za
následok prácenesvh o pnosť dlh- iu ako 30 po sebe nasledujú ich dní a nepob erár star bný dôchodok,
predčasný starobný dôchodok, výsluha 1ý dôchodok alebo výsluhový prisp vok, ak sa ta ký dó hodok
alobo príspevok pod a pdslušných právnych pred pisov poskytuje, alebo v prípade , že výsluhový dôchodok alebo vý luhový príspevok poberám, som s účasn z mestnaný. V priebehu posledných 24-roch
mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasleduj úcich dní a/ alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som fyzická osoba nepod n i kateľ,
prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestn ávateľa na dobu neurčitú s najmenej 30 hod inovým
pracovným týždňom poč s po ledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávateľov za tých istých po mienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo
výpovednej dobe a nie om si ani vedomý, že by mi hrozila nezamestnan o sť a nebola mi daná výpo ve ď.
V prípade , že nespÍňam pod ienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodi ovým
pracovným týždňom počas posledn ých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, al bo u dvoch zamestn ávate ľov za tých i tých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vzn ikne
tým, že bu dem
v plnom rozsa hu poistený pr~ prípad straty života z dôv?du choroby alebo úrazu , pr , prípad Úplnej trvalej
invalidity z dô odu choroby alebo úrazu a pre prípad Uplnej dočas n ej invalidity. Pripoistenie pre prípad
-'-""
e-"'-sti.::-_ __ _
nedobrovolnej straty zam stnania nvzniknP. najskôr dňom kedy splním lJ md e.né_ pru:imienky.~zwa:;um
nanosti.

3.15 Spoločnosť Orange týľr)tO v súlade s ustanoveniami Naríadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/20 12 U častn í ka informuje, že od 1. 7. 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny
poskytovateľ roamingu (ďalej tiež "AP R"), kt rý so sp l ačnosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobch od
nom prístupe k roamingu a zá roveň by na základe tejto zmluvy už Z?čal poskytovať zákazníkom prístup
k regu lovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastní k ma právo na poskytovanie
uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridel ná
spoločnosťou Orange, a na území čl enských št~tov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskyto 1aní
roamingu (ďal ej tiež "Zmluva o AR") medzi Učastníkor:n a APR. Podmienkou j e .al<tivoraná služba
Roaming spo l očnosti Orange na príslušnej SIM karte Učastníka, s k utočnosť, že U č stníkovi nebol o
spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na prí lušnej SIM karte, Účastn í k uzavrel
s APR Zmluvu o A R v súvislosti s príslušnou SI M kartou a skutočnosť, že Účastník služby poskytovan é
mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťa ch, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR Ú častník by bol
v prípade podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR bezplatne a v k toro~kol'vek momente,
pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učastníko m a APR
sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dň a, po ča s ktoré ho bola
uzavretá Zmluva A . V prípa e, ak Účastníkovi prestane byt' poskytovaná služba Roaming spoločnosťou
Orange (vrátane prerušenia jej po kytovania), Zmluva AR bez ďa lšieho zanikne. V prípade, že Účastník
prenesie číslo, v úvi !osti ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k inému operátorovi, tento iný
operátor nie je po inný p o dp o ro vať roamingové služby poskytované konkrétnym APR. Ú častník svoj im
podpisom tohto zmluvn ého do umentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvoliť si alternatívneho poskytovate ľa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované
alternatívnymi pos kytovateľmi roam ingu.
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Z laté Moravce, d ň a 4 . 8. 201 5

Podpis a p eči atka úča stní k
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Dátum: 4. 8. 2015
Orange Slovensko, a. s.
so s ídlom Metodova 8, 821 08 Br· ti lava , JéO: 356 97 270, D I Č: 20 20 31 05 78, I Č DPH: K 20 20 31 05 78,
zapísaná v Ob hod nom registri O ,resného súdu Brati Java 1, od diel: Sa, vložka číslo 1142/B
Účastník (zákazník):

Mesto Zlaté Moravce

Priezvisko a meno / Obchodné meno

1.Mája 2
/ 95301 Zlaté Moravce 1
1

Adresa
Priezvisko a meno pod pisujúcej osoby

--

Rodné číslo/ I Č O alebo

DPH/ DIČ

1

00308676

-- -

Čís l o OP/ pa u
Účastníc. e čísl /CN

Pridelené el.

číslo

-

/ Identifikátor / SN

-

-

--

0004538294
0905871 829

Čís l o SI M ka1 y

130044309472

..

Účastník týmto žiada o dea' tivá~iu r amingovej služby Európa roa m· g zo Sl
karty, ktorej je pridelené
telefónne čís l o uvedené 1y'šie. Učastník berie na vedomie a súhlae:: í s tým, že ak je popri službe Európa
roaming poskytované aj ďal šie zvýhodnenie naviazané na túto roamingovú službu (napr. zvýhodnené dátové
prenosy v EÚ), bu e dea ' tiváciou lužby Európa roaming zo SIM kart. deaktivované aj toto iné zvýhodnenie.
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Informácie o predaj nom m ieste:
Názov predajného miesta:
Alfacom sp ol. s r. o.

1

Meno a priezvisko predajcu, ktorý overi l totožnosť
Mic haela Chrenová
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účastníka:

Tel.:
0905172171
Fax:

S.
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V

Kód predajného miesta:
ID070GPB04
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