
Dodatok k Zmluve o r ... o ·, ~. y l .... '2n í verejných služie 
Čís l o zmluvy: A5'37~· D5 IO 'L '"' " jcu: 1Df!70GPB04 

D 'tum: 4. 8. 201 5 
Ident. kód c! datku: 851 6005 

0917714815 SIM karta s prideleným tel. čís lom : 

Orange Slovensko, a. s. • • • 
so sídlom 1\, e odova 8, 821 08 Bratí lava, ICO: 356 97 270, D!C: 20 20 31 05 78, IC DPH : SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, o ďel : Sa, vložka číslo 1142/B 
(ďalej len "Podnik") 

a 

Účastník (Osoba: právnická/ fyzická podnikateľ/ fyzi ká nepo nikateľ) : Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titu l / Obchodné meno I Názov: 
Mest o Zlaté Moravce 

Trva lý pobyt/ Sídlo / Miesto podnikania (mesto/ obec, ulica, pop·sné čís l o, PSČ, pošta): 
Zlaté Moravce 1, 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1 

Císlo a pl tnosť OP/ pasu : Štátne občianstvo: 
SR 

==·= =· ===== =========== """!=~==--- -- --- --- . ============= = 
Rodné č íslo/ IČO : IČ DPH/ DI Č: 
00308676 

Zastúpený: 
Ing. Ostrihoňová Serafína 

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

(ďa lej len " Účastník") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca) 

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len 
"Dodatok"; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku torej sa Dodatok uzatvára, sa ďal ej označuje ako 
"Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariad nia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania 
elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prípadne 
iné osobitné podmienky využíva:iia Služieb, ak sú v Dodatku resp . dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, 
výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník sa spo l očne ďalej označujú ako "strany") 

1.1 

1.2 

ČL 1. Predmetom tohto Dodatku j e 

dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp . zmene účastníckeho programu na účastnícky 
program (pokia ľ je v kolónke nižšie v tomto bode u edené "+++++" zostáva účastnícky program nezme
nený; uvedenie predmetného sym olu v ktorejkoľv~k kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný 
danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku , pokiaľ priamo v texte vzťahu
júcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak) 

1 1

1) 
'.anter 40 eur . 

na SIM karte Podniku registrovanej na · · častn í ka , torej tele'ónne číslo je uvedené v záhlaví tohto 
Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas pl tnosti tohto ~odatku nahradí (najmä z dôvodu 
straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu P dniku registr vanú na Učastníka , ktorej telefónne číslo je 
uvedené v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta" .. 

dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "M ") (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v kolónke 
"Výrobné číslo MT" uvedené "+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne 
a j ednoznačne určený svojim typom) 

~=T===· ·-======--===H=u-=a=we=i _P_S L=it=e black_======-===o.===-=====:ľ l 
[VY«}b; é čís lo MT (IMEI) 867811020763951 3

l 

Číslo ú častníka: 0004538294 
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Úc;:-s, :;! .. o"i z m~~ :~ 'J Podnikli so zľavou z jeho :-r ~ tr~ ':? . 
. . · 'Jit · . .., . c'" ny) s DP (a··...,< 1-·J· f1ez· "Kľ• · n.· „ c ' 1 "- je . . ~- · ~- ,_.re[ , E . ..i \.; „ d n „ ~ CA -··-·-·-··--·--- __ 

[~.c'~~uR____ --------- - ---1 ;1 

častnik si je vedomý, že b " · moloobchodn · ( p tr uite! sk;'.i ) cena MT boz zľavy z jeho spotr bit l'
sk j ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojho majeti\u predáva, poki aľ sa so záujemcom o kúpu MT 
nedohodne na podmienkach uvedených v tomto O dat u, je 

[2W~oo-EUR 1 ~-

Úča. tník si je ve orný, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z t ho 
dôvodu, že sa zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníct om SIM karty v zmysle ustanovení 
tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku. 

1.3 dohoda strán o tom, že v rámci o obitnej ponukovej akcie Podniku 

Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákazn íkov 6) 

po„ kytne (resp. neposkytne viď nižšie) Podnik Účastník vi aj ďalš i e výhody a v prípade, že Podnik tieto 
ďal ie ýhody Účastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnu
tím týchto výhod . Podrobnejšia úprava práv a povinností strán spojených s poskytnutím ďal ších výhod sú 
uveden · v dokumente 

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 26. 03.201 4 7) 

ktorý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. V prípade, že je v predchádzajúcej 
vete uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa dohodli , že Podnik neposkytne Účastn íkovi 

______ v_ ra'--·m_ci tejto osobi nej ponukovej akcie .liadne ďal ~i~_ VÝ.hody a zároveň, že súčasťou Dodatku nie je 
Príloha č. 1 s obsahom podľa tohto bodu. Strany sa dohod li, že súčasťou Prílohy č . 1 môže byt' aj úprava 
in· ch práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku. 

1.4 dohoda strán o 

1.5 

2.1 

a) · ' tivácii služby 

b) o deaktiváci i služby 

1 l

'.J) deaktivacia: TV v mobile . 

c) o volbe zvýhodneného čísla (resp. viacerých zvýhodnených čísel) , ak sa Strany dohodli na aktivácii 
(bonusovej) služby Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sieti Orange, alebo o voľbe Rodinných 
TČ (podľa ich definície v Cenníku služieb), ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej služby 
Nekon čno v rodine 

"+++++" 10) 

d) o aktivácii Mesačného predplatného vo výške 

+++++ 11) 

e) o poskytnutí zvýhodnenia (pok i aľ je nasledujúca olónka vyplnená symbolom "+++++" Účastn ík 
nezíska žiadne zo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kľúčo
výc slov resp. slovných spojení stanovených v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, p ričom 
prá 'o na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté) 

"+++++" 12) 

dohoda strán, že Účastn ík je povinný uh radiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. admini
tratívny poplatok za vykonan ie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou konco
ého telekomuni ačného zariadenia uvede. · ho v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou (ďalej len 

"Poplatok") vo výške s DPH 

8,00 EUR 13) 

Čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka 

Účastník je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok 
vo vý:'ke uvedenej v Čl. 1 bode 1.5. Účastník je povinný zaplati ť Kúpnu cenu a Poplatok na základe fak
tLJIY vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak a 

Číslo účastní · a: 0004538294 
! : :.i 111111 ·1m ~1 1 1.1 
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zrnlv;'1 ( '. , : ď r 1:: d ýwa!, ra :-: pl2c.~ní Kl'.ipnej ceny v spl<':tkach. V : ·;r; ' ~ , ) e Pcdnik o to ú „ astriíka 
;:..i' iaca, ~- '. .. o ~ vir'l}' :_c. rl;::;t1t ce ·] · úpnu cenu MT s DP: 1 a í al - ~ - :- , : 13tok v f 0tovosii na pre daj
inm rr: ies:..::. ~o k'oror s Padni :om U ča tník uz tvorU ento D datok, , t.J vo forme preddavku; to platí , 
<-.k sa zmlu 1--: é strany neuohodii na s lácaní Kúpnej cen,' v spl,jtkach. 

2 .2 Strany sa do'1 dli, že Účastník je povinný počas doby v·azanosti, ako je t8to stanovená v bode 2.3 tohto 
článku, m ť na S l ľ\í. karte aktivované a užívať služby (resp. službu) definované v ustanov niach písmen 
a) a b) tohto b du, pričom záväzky pod ľa písmen a) a b) toh o bodu majú povahu alternatívnych povin
ností teda platí, že pokía l' sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v písmene a) Účastník nie 
je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa písmena b) a naopak (tj . ak má na 
SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvP.dené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný 
plniť svoj záväzok podľa písmena a) tohto bodu). 

a) Účastník sa zaväzuje, že v prípade, ak nebude mať na Sl karte akti ovaný niektorý z účastníckych 
programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, počas doby viazanosti, ako je táto 
stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIM karte taký účastnícky program (resp. 
taký variant účastn íckeho programu), u ktorého je vý; ka mesačného poplatku (s DPH) stanovená 
prinajmenšom na sumu 

140,00 EU 114
l 

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníc
keho programu, Účastn í k neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program 
resp. úč.astn ícky program daného typu akťvovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto 
čl ánku ani v prípade, že vý~ka mesačného poplatku uvedeného l'.ľ astníckeho programu bude nižšia 
ako s ma uvedená v kol' nke; pokiaľ je v kol ' nke uvedený len koni rétny účastn ícky program alebo 

------""'v""i a:rrc=eruúčast11íckycl 1 pw g1a111ov alebo typ alebo viactypovúčastnŕckycl1 p1 ogra111ov bez sa111y , Účast
ník je povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo 
úč stnícky program uvedeného typu, a to bez oh ľadu na v~šku ich mesačných poplatkov) a teda že 
počas tejto doby nebude mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastníckeho prog
ramu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ~koj výška mesačného poplatku uve
dená vyššie v tejto vete (pri plnen í tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku po 
uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti pos ytne Podnik). Aktivácia účast
níckeho programu pod ľa prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu také
hoto ú častníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku al bo inou formou na to stanove
nou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj 
podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. 

b) Úča tnik 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 počas doby viazanosti, ako 
je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu aktivovaného 
účastn íckeho programu, aktivovaného Mesačného predplatného a doplnkových služieb Nekonečné 
volania na vybrané tel. čísl o v sieti Orange, Nekonečno v rodín , Poistenie faktúr, Nekonečné SMS, 
Správy do všetkých sietí SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za všetky štandardné balíky 
služby Nekonečný internet v mobile, za doplnkové balíky služby Nekonečný internet v mobile Balík 
Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesačného poplatku za dopln
kové 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, Prichá
dzajúce hovory v EÚ, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, služby Zrýchlenie prenosu 
dát a Zdieľam svoje dáta, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účast
nícke programy, služby, balíky, doplnkové služby a za Mesač é predplatné (vrátane DPH) je rovná 
alebo vyššia ako 

140,00 EUR 115
l 

Povinno ť Účastn íka podľa tohto písmena je splnená aj v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej sa 
ráta súčet m~sačných poplatkov podľa predchádzajúc j vety, nebude pozostávať zo všetkých balíkov, 
služieb alebo iných plnení vymenovaných v predchádzajúcej vete. Pri plnení záväzku podľa tohto 
bodu a berie do úvahy výška mesačných poplatkov za Mesačn ·, predplatné, účastnícke programy, 
služby alíky resp . doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej 
skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) toht bodu platia primerane aj pre 
prá· ne vzťahy podľa tohto písmena, pokiaľ v tomto písmene nie je uvedené inak. Aktivácia kombi
nácie služieb podľa prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto 

Číslo úča, tníka : OOO 538294 
ľli!l llllltrii i l1 1 l!ll[,I 
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l'.2 _•n 's; ;,_or ograrnu n"' Si\1 k<:: rte (v čl. í t Jde ,_1 De·~- ' " · ;~, i! _: L: .mo ~ 1 rP to st~ ovencu 
· o jni'orn) a~·:i; J m'i s l~~ c:n ; skutočriá a kti\ á ; i a~~ pc-~ n: cT .c 1 ~- . r.:;_ ! t". :1; ·kda• .u „ teaa aj p-::j
mien' ou n:...1 v_nik nárokt t ! 13 kúpu MT za k · pnu cc.nu_ . ... 

2.3 l:častníl·, a zavj Luje, ž . po dobu 

24 

mesiacov odo diía uzavre ia tohto Dodatku (ďa lej tie2 "doba viazanosti") 

a) zotrvá v zmluvnom vzťa u s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto D atku a o ·, častn ík Služieb 
po kytovaných mu Podnikom prostredníctvom SIM karty, po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto 
Služby využívať, to v úlade s jeho záväzkami a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, odstúpenie od 
zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / aleb D datku pred uplynutím doby 
viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie o zmluvy z dôvodov stanovených 
zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy 
iným platným právnym predpisom; 

b) nepožiada o vypojenie z pr vádz y, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povin
nosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom príp de je povinný bez zbytočného odkl· du pokračov ť 
v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá nahradí vyp jenú resp. deaktivovanú SIM 
kartu); 

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní t ké 
konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo ods úp iť od .Zmluvy alebo rávo vypovedať 
Zmluvu z dôvodov nesp nenia alebo porušení povinností zo strany Učastn íka, ku ktorým sa zaviazal 
v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe 
viazanosti do_časne obmedziť alebo prerušiť posky ovanie Sl užiE;b;~ - __ 

~~~~~~~~~~ 

d) bude ma· na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program (re p. ta' ý variant účastníckeho prog
ramu) alebo takú kombináciu y bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že 
nedôjde k porušeniu záväzku Uča tníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku; 

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje pe „ ažné záv „ ky voči Podniku a súčasne 
bude včas a riadne uhrádzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak 
a nejedná o peňažné záväzky voči Podniku, avšak Učastník je pov·nný ich uhradiť Podniku alebo 
rostredníctvom Podniku tretej osobe. 

2.4 V píÍpade telefónnych čísel , ktoré bol i v rámci prenositeľnosti čísl a prenesené k Podniku od iného pod
niku (ďalej len "prenesené čísla") sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti 
Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným víslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude 
v ôsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; d~ a viazanosti tak začne plynúť až prvou aktivá
ciou SIM karty po ukončení prenosu čísla . V prípade, ak Učastník uzatvori l tento Dodatok v rámci režimu 
predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí plat
nosti Dodatku; doba viazanosti tak začne p}ynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí plat
nosti Dodatku. V týchto prípadoch je však Učastn ík povinný pl niť i povinnosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a e) 
po celú dobu pred začatím viazanosti (odo dňa nadobudnutia latnosti Dodatku až do začatia plynutia 
doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. 

2.5 Úča tn ík si je ved o ný, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej 
v· -ka sa rovná rozdielu medzi spotrebiteľskou (trhovou) cen,ou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnu
tou zľavou zo spotrebiteľskej ceny, len z toho dôvodu, že sa Učastník zaviazal užívať služby poskytované 
mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, 
pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov u edených v člán ku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) 
vzhľadom na výšku zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku 
(pokia ľ je súčasťou Dodatku takáto príloha), by spôsobilo, ž Pod iku vznikla škoda (minimálne v roz
sahu zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT). V nadväznosti na u tanovenia predchádzajúcej vety sa Strany 
d ho Ii, že Účastník j povinný Podniku uhradiť nižšie v tomt bode uv denú zmluvnú pokutu v prípade 
porušenia nižšie v t to bode uvedených povinností nasledovne: 

a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas 
a riadne uhr d iť cenu za Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný s oj peňažný záväzok voči 
Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne Podniku inú platbL , ktorq je povinný platiť Podniku (a to 
aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči Padni u, avšak Učastník je povinný ho uhradiť 
Podniku aleoo prostredníctvom Podniku), 

Čís lo účastníka: OOO' 38294 
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a'e' o-' 

b) ak Úcastnír: f.: OČ2S dC)'j \, 'azano t: lď Vi:; d~11c j V čl á n ku 2 bode 2.2 [ i: dati':u r0rušf ~VO~ U povi nnosť 
· . z0:r,~ať v zmiuvnon: v, : ~ iu s Podn'ko1'1 pod1ä Zm 1~ -:. zn n L ohto D dat. u ~ : r J selú dobu viaza-

n . sti užívať bez prerušt-o r.i ci Služby prostred .íctvom SIM karty alf;bo Účas ník porusí svoju povin nosť 
nedoručiť Podniku výpoveď , odst '1peni od zmluvy alebo iný úkon, ktorého úcelom je ukončenie plat
no&ti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie te;to povinnosti sa 
v súlade s ustanoveniami č l ánku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje od. túpenie od zmluvy 
z dôvodov stanovených záK nom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z ďvodov pre odstúpenie 
od zmluvy stanovených iným platným právnym predpisom), 

je Úč stn ík povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške 

[259,0c) EUR j 171 

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, i e sa výška 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) predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebiteiskou) cenou MT bez 
zl'avy z jeho spotrebitel'skej ceny 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 predchádzajúcich ustanove
niach tohto bodu vo svojej výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku 
textu v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu), je nižšia, ako šesťr:ásobok sumy, uvedenej v článku 2 
v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v prípade, že Učastník poruší s oju zmluvnú povin
nosť podl'a písmena a) alebo b) toht bodu, voči Účastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo 
výške rovnaj' cej sa • esťn ásobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 pí m. b) to to Dodatku a Účast-
11ík: je lú lo z11 iluvnú pokuta Podr lika povi1111ý zaplatiť, p1ičrn 11 v takrn 11 prípade sa 11eaplikaje sa111a z111luv
nej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu. V prípa e, že (i) Pod1 iku vznikne právo na 
zmluvnú pokutu pod ľa predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke tvoriacej súčasť tohto 
bodu je stanovené, že výška zmluvnej pokuty sa bude postupne podl'a pravidiel uvedených v texte obsia
hnutom v kolónke zn ižovať v závislosti od toho koiko celých mesiac v uplynulo od uzavretia tohto 
Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti , platí, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto 
stanovená v predchádzajúcej vet , sa bude zn ižovať v závislosti od toho koľko celých mesiacov uplynulo 
od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, a to podl'a rovnakých pravidiel, 
ako sú pravidlá stanovené pre znižovanie výšky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej 
súčasť tohto bodu . 

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka 
a to v okamihu porušenia povinností Účastn íkom, pričom toto právo ni je podmienen' vykonaním žiad~ 
neho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskyto
vania Služieb v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto článku) . 

2.6 Účastník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo 
z dôvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM karty a v dôs edku toho k obmedze
n iu alebo k p erušeniu poskytovania Služieb podľa Zmluvy, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov 
používať tieto Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Učastníka jeho 
povinnosti zap l atiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mu táto povinno ť v zmysle Zmluvy 
vzni ne, ani povínno tí p l niť svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku. 

2.7 Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z,o Zmluvy a tohto Dodatku, 
najmä (í) predať Účastníkovi MT za dohodn~tú Kúpnu cenu a previesť na Uča ·tníka vlastnícke právo 
k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Učastník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku 
na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať Účastníkovi Služby podľa Zmluvy 
a tohto Dodatku. 

2.8 V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastník v súvislosti so SIM kartou aktivovanú 
s lužbu Náhrad ý telef' n a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivá
cii služby Náhradný i lefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivácii služby Náhradný telefón), 
v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefónne číslo ako v záhlaví t hto Dodatku, (ďalej len "Dodatok 
o NT"), uz· retím t h o Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii služ
byNáhradný telefón aktívovanej a užívanej na základe Dodatku o !'JT zo SIM karty). V prípade zániku 
Dodatku o NT podľa predchádzajúcej vety, môže (ale nemusí) Učastník v súvislosti so SIM kartou 
požiadať o novú aktiváciu služby Náhradný telefón, pričom v takom prípade je povinný uzavri eť nový 
Dodatok k Zmluve o poskytovan í ver jných služieb o aktivácií služby Náhradný telefón. V prípade zániku 

Číslo účastníka: 0004538294 
III :!!!Iii l .:ll:11i:1 IU 

A58784 5 5 / 11 



De k tku ::;, , Jľ p J d. i'1 prv : " :;ty to: ;t J bod'J t ::~ - mélt L'lto sf.u točno!'f -..1 .,_" ·!...;io..;ti od c · c'no0.! uvedených 
v ; -Jno' ii' ·ých píSľľ' f r::lc •i . i i~ o ._,ľ_ du Z "' r. i~-- ied ~ : vz ír nie: 'orl. h0 -, .- · ·wn~1ci1 s,<r ·ov u ;eden~· -:h 
v nasledovných pís .enách ~t')h J bo! u: 

a) Ak sa n- jedná o prí_ ad pcdl a r:-ismena d) alebo e) tohto bodu a Út;ast1ík už na z '. · lede Dodatku o 'T 
zakúpil koncové te! komun i kač ié zariad nie, je povinný uhradiť v súvislos · so zánikom Dodatku o NT 
sumu vo výške zo távaj kich neuhradených mesačných oplatkov za siužbu Náhradný telefón 
(vrátane DPH) do kone· pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj . sumu rovnajúcej sa 
súčinu výšky mesačného poplatku za lužbu Náhradný telefón a počtu mesačných poplatkov, ktoré 
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby vi zanosti pod ľa Dodatku o NT, 
avšak ktoré v dôsledku zán i~u Dodatku o NT dosiaľ neuhradil). 

b) Ak sa nejedná o prípad pod ľa písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zán.kom Dodatku o NT 
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomun i kačné zariad nie a súča ne požiadal o novú 
aktiváciu služby Náhradný tele 'ón v súvislosti so SIM kartou a podpísal prís l šný nový Dodatok 
k Zmluve o p skytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záh laví je 
uvedené telefónne čís lo SIM karty, lebo požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého 
súčasťou je služba Náhr dný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočn e na SIM kare 
aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zľavu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa 
výške mesačných poplatkov, ktoré mu bol i vyúčtované a ktoré uhradí) v súvislosti s aktiváciou a užíva
ním služby Náhradný te lefón na základe Dodatku o NT, p ričom Učastníkovi nevznikne povinnosť 
uh radiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na 
základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti 
(zán ikom Dodatku o NT za:i iká tiež právo na kúpu koncového teleko nunikačného zariadenia za cenu 

zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení). 

c) AP, sa nejedná-o--prŕpcrctpodľa písmena d) alebo e) tollto bodu a Účastník'pred-zánikom Doda tR:a o ľ\IT 
nezakúp!! na základe D datku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasne nepožiadal 
o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok 
k Zmluve o poskytovaní verejných ~ l užieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je 
uvedené telefónne číslo SIM karty, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na 
zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhrad iť zostávajúce 
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT 
povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku 
o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zi'avou , ktoré 
mu vyplývalo z jeho ustanovení). 

d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je n? SIM karte aktivovaný taký účastn ícky program, ktorého súčas
ťou je služba Náhradný telefón a Učastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, 
ktorého súčasťou je služ.ba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na 
SIM karte aktivovaný, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zľavu , ako 
v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, an i mu nevznikne povinnosť uhrad iť zostávajúce nevyúčto
vané me a-né poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný 
uhrad iť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti. 

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je íl? SIM karte aktivovaný taký ~častnícky program, ktorého súčas
ťou je služba Náhradný telefón a Učastník požiadal o aktiváciu tak, ho účastn íckeho programu, 
ktorého súčasťo nie je služba Náhradný telefón, a tento úča tn ícky program mu bude aj skutočne na 
SIM karte aktivovaný a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT 
koncové telekomunikačné zariadenie, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo 
na zľavu , ako v prípade p dl'a písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostáva
júce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na · áklade Dodatku o NT 
povinný uhrad iť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti. 

2.9 V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z u ' tanovení uvedených v bode 2.3 
tohto článku , ktoré sú vymenované v nasledujúcej vete tohto b du, počas doby viazanosti je Účastník 
povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške mluvnej pokuty dohodnutej 
v bode 2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktorých je spojený vzni práva Podniku voči Účast
níkovi na uhradenie zmlu nej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú : 

a) Povi nnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypoj nie z prevádzky, alebo o dočasnú 
deaktiváciu SIM karty (poki I' mu takáto povi nnosť nevyplýva zo Zmluvy, . ričom v takom prípade je 
povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníct om inej SIM karty, ktorá 
nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu); 

Číslo účas nika: 0004538294 
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b) Pov nnosť ľJ ca.tn i~· , :· .: 1 ť CL,as G,~ · viazanosti na SiM ka rt~ (ktorej te:efénne cís l ) ; ·~ u1: ~ „r. .., 
v záh lcr:í ichtr, C. Jack· 1; i:l~ t: .;ov -' n) téil<ý účastnícky prog am (n.: o. taký vm'ant Llč<istrľ --.: '.c·ho r c~J
ramu) ale ot "· '.<o., b:nfJc;u ·; t :::ide 2.2 písmene b) uvedených sil žieb 'resp. ·1 ý~h produkt::;\ '), z2 
nedôjde k poruser iu láväzku ú castn fKa uvedeného v bode 2.L tohto čiá nkL1 ; - · 

c) Povinnosť Úcastníka nedopu stiť sa počas doby iazanosti takého konania , na základe ktorého by 
Podni ··u v súlade s ustanoveniami platných pr(jvnych predpisov a / alebo Zmiuvy v~n ik l o prá o odstú
piť od Zmluvy alebo právo vypoved8ť Zmluvu z dôvodov nespln .nia alebo poru enia povinnosti zo 
strany Účastn íka, ku ktor j (povinno ti) sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve; 

d) Povinnosť Účastní a nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by 
Podnik bol oprávnený v sú lade s u -tanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmlu y Účast
níkovi počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb; 

e) Povinnosť Účastníka neumožniť počas do~y viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého 
by v prípade, že by tak konal samotný Učastník , Podniku vzn iklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo 
právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Účastn íka , ku 
ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve; 

f) Povinnosť Účastn í ka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého 
by bol Podnik v prípade, že by tak konal samotný Účastník , oprávnený v dobe viazanos .i dočasne 
obmedziť alebo prerušiť poskytovan ie Služieb. 

Účastník je zároveň povinný u hrad iť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej 
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta je sp l a~ná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplaten ie, inak v lehote 
14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastn íkovi. 

2.1 O Referenčné číslo - Paušál pre blízkeho: 

I "+++++" =----=-·7 
Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísl a - Paušál pre blízkeho uvedený symbol "+++++", 
nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blíz
keho. 

2.11 Strany sa dohodli , že Účastník je oprávnený za podmienok }-!Vedených v tomto bode aktivovať si počas 
doby viazanosti službu Prestávka, ktorá spočíva v tom, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba 
Prestávka na SIM karte aktivovaná, (ďa l ej v tomto bode tiež "Doba poskytovania") nie je povinný plniť 
svoju povinnosť mať na SlM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho 
programu) alebo takú kombiná_ciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že 
nedôjde k porušeniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasne o Dobu 
poskytovania predÍži doba viazanost! dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka 
nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastníka podľa tohto f?odatku ani podľa iných ustanovení Zmluvy 
a lebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti r;i dzi Učastníkom a Podnikom. Doba poskytovania 
môže byť maximálne 6 celých zúčtovacích období a Učastník si ju môže a~tivovať len na celé zúčtovacie 
obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka môže Učastník využ ívať aj viac krát 
počas doby viazanosti , avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích období. 
Počas Doby poskytovania môže byť na SIM karte aktivovaný akýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky 
program, ktorého podmienky užívania sú v prípade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné akti
vovať len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych pau
šálov Sova, Delfín, Kengura a Panter (ďalej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"). Službu Pre
stávka možno na SIM karte aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie 
obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minimálne 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 dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnícky program resp. kombinácia 
s lužieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu 2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM 
kartu ten účastnícky program resp. iú kombináciu služieb, ktorá bola na SIM karte aktivovaná v posled
nom okamihu pred aktiváciou sluzby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne 
k prvému dňu zúčtovacieho obd bia nasledujúceho po doručení žiadosti o aktivác'u resp. deaktiváciu 
s lužby Prestávka. V prípade, 2:e sa Podnik a Účastník vopred dohodnú na presnej dÍžke Doby poskytova
nia, služba Prestávka sa dea1 ivuje ku dňu , v ktorý uplynie Doba p skytovania. Podnik deaktivuje službu 
Prestávka tiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využívania tejto služby počas doby viazanosti. 

2.12 Referenčné čís l o - Darčeková Prima karta benefitom Neobmedzené volania s blízkym 

+++++ 19) 
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.Ak je ' J k'J lónkc u . de•·:; syrn0ol "+++++", ni::r ·ahL1jú sa r.a ÚcastníkCl žiadno uc:t<'nc \ ::mi1 D x t t a ~ - i 

jeho prí loh tý·~a;t1c ~ sa Darčekcv ..:!j Pr:rna ľ . - · ~t _ ' a beneíi.om Neobrnecizené voian 'a s b':zKym. 

Čl. 3. Závcrecné ustanovenia 

3.1 Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne fin ančné Zá\(äzky voči Podniku, ktoré v deň , keď bude podpi sovať 
tento Dodatok, by boii po lehote ich spialnosti. Učastník potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára 
tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so SlM kartou bol medzi Účastní kom a Podnikom 
uzavretý iný dodatok v rámci niek•orej ponukovej akcie Podn iku, obsahom k orého by bol predaj 
zariadenia za cenu so zľavou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Účastníkovi a zá ·äzok Účastn íka 
p l niť podmienky poskytnutia zľavy a ďalš ie povinnosti Účastn íka uvedené v predmetnom dodatku pro
stredníctvom SIM karty (ďa lej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný 
v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, trany sa dohodli , že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom 
uzavretia Dodatku. To neplatí v prípad , ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby 
pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Pred
chádzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok. 

3.2 Účastn ík podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku 1 bode í .2. V prípade, 
že ide o prenos čís la sa Strany dohodl i, že Podnik zabezpečí dodanie MT na ·tranami dohodnutom 
mieste Účastn íkovi , ktorý je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom 
oprávnenej osoby konajúcej za Účastníka). 

3.3 Dodatok nadobudne p latnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej 
nedohodli na odložení účinnost i niektorých ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami 
Dodatku v jeden de1'í, nadobudne p latnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca 
Podniku až po Účastn íkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu u rčit9, a to na dobu viazanosti_u_,_ve"',d=e=n~úc_ __ _ 
v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených číse l , ako aj v prípade, ak Učastník uzatvoril Dodatok v rámci 
režimu predaja na d iaľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku 
až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku . V prípade prenesených 
čísel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená úči nnosť tých ustanovení Dodatku, ktorých 
vykonanie nie je možné bez toho, aby bola akti\(OVaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositel'-
nosti telefónneho čís la - Prijímajúci podnik. Ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja 
na diaľku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastníkovi, 
najmä ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú 
účinnosť až uplynutím doby 14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím môže dôjsť k posunu 
momentu začiatku poskytovania jednotlivých oso~ itných zvýhodnení. Rozsah a charakter osobitných zvý-
hodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Učastn ík uzatvori l tento Dodatok v rámci režimu predaja 
na diaľku, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na di aľku a Účastník podpisom 
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba plat
nosti Zmluvy, pokia ľ táto nebola 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 platnosti 
Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá plat
nosť Zmluvy. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli , že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý 
v zmysle bodu 3.3 tohto čl án u, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. 
V prípade, že Účastník poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku okamihom 
uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy 
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strc:ny sa dohodli, že v prípade, že obsahom 
Prílohy č. 1 je poskytnutie zľavy alebo iného zvýhodnenia Učastníkovi, okamihom porušenia povinnosti 
Účastníka takým spôsobom, že Podniku voči ne~u vznikne právo na zaplat nie zmluvnej pokuty podľa 
ustanovení tohto Dodatku, zanikn '1 všetky práva Učastn íka na poskytovanie týchto zliav a / alebo iných 
zvýhodnení, pokiaľ nie je v ustanoveniach Prí lohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné. 

3.6 Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po 
jednom pre Účastníka a Podnik. 

3.7 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, 
prípadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Účastn íka a následne 
Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova 
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. , / ·: s;:i Strany do!!odii na aktiváci i s!· 1.! -:' Pc>-:L: . ; fr . ;(ir, L'čéJstš:, 1! ac;u~ ; , že sa obozncim il pri s!us
nými p:,istným: po:::lmienbrni po s'.ite: ..,': i' ;ť iL '.::cr ;:: 3 L:n,ileL,, r:-· bučka pJisfovne z i 11é ~:o čl e r1 ského 

„ :;fotu , I ČO 4l 257 105 a !1,, etlife Euroi:.c lns m:mce Li .,1ited, potoč~ :, , po !sťovne z iného člensk8 : 1 štá:i 1, 
IČO : 4'7 257 091 , ktoré sú d sfupr é na inte. nt:lovej st · nke Podniku na www.orange:sk / oistenie 
a úhlasí s nimi . Zároveň Účastník p ehlasuje nasie · tné: 

Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné probl,'.,my 
(predovšetkým netrpím žiadnou chronichou chorobou lebo akoukol' ek inou chorobou , ktorá môže viest 
k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánuje lekársky zákrok alebo operáciu, k orá by mala za 
následok práceneschopnosť dlh- iu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepoberám starobný dôchodok, 
predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo výsluhový príspevok, ak sa taký dôchodok 
alebo príspevok podl'a príslušných právnych predpiso' poskytuje, alebo v prípade, že výsluhový dôcho-
dok alebo výsluhový príspevok poberám, som súčasne zamestnaný, V priebehu posledných 24-roc. 
mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a/ alebo hospita-
lizov;:>ný po dobu viac ako 1 O po sebe nasledujúcich dní. Zároveň , ak som fyzická osoba nepodnikatel', 
prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatel'a na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým 
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnáva-
tel'ov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo 
výpovednej dobe a nie som si ani vedomý, že by mi hrozil nezamestnanosť a nebola mi daná výpoveď, 
V prípade, že nespÍňam podmienku poi enia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým 
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnáva-
terov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem 
v pl 1om rozsahu poistený pre prípad straty života z dôv? u choroby alebo úrazu, pre prípad Úplnej trvalej 
invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu a pre prípad Uplnej dočasnej inval'dity. Pripoistenie pr , prípad 
nedobrovol'nej straty zamP-stnania vznikne najskôr dňom kedy splním tivedené podmien4-zamest~--
nanosti. 

3, 15 Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanov niami Nariad nia Európskeho parlamentu a Rady Európ
skej únie č, 531/2012 Účastníka informuje, že od 1. 7, 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny 
poskytovate!' roamingu (ďa l ej tiež "APR"), ktorý so spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchod
nom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už Z?čal poskytovať zákazníkom prí tup 
k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastn ík mal právo na poskytovanie 
uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená 
spoločnosťou Orange, a na území čl ensk:'ch št~tov Európskej únie dohodnutých v zmluve op skytovan í 
roamingu (ďa lej tiež "Zmluva o AR") medzi Učastníkom a APR. Podmienkou je a tivovaná sluL.ba 
Roaming spo ločnosti Orange na príslušnej Sl karte Účastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo 
spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnel SIM karte, Účastník uzavrel 
s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou S i ľ\; kartou a skutočnosť, že Učastník služby poskytované 
mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach , ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastn ík by bol 
v prípade podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoror:ikol'vek momente, 
pokial' sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učastníkom a APR 
sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa , počas ktorého bola 
uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Účastníkovi pr stane byt' poskytovaná služba Roaming spoločnosťou 
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďa lšieho zanikne. V prípade, že Účastník 
prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k inému operátora ·, tent iný 
operátor nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym APR. Účastník svoj im 
podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvoliť si alter
natívneho poskytovatel'a roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované 
alternatívnymi poskytovateľmi roamingu. 
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i::;osk~. ~O 'J lť i:;r,zasíav'.~né Služby, pl >tíc., u t<::ir.o ::• · : '.r d , '\ J "l td:to Dodatku v plnom rozs ;J h 'ľ t< ~:, 3ko 
keby k oozast3V8niu os: ytovania Siu.;o ieb p. rp ·:.:: '. ; Ldstú ~Jen i u od Zmluvy a tohto Dodatku ·nebolo 
došlo. 

3.8 Účastn ík vyhlasuje, 7'e pred uzavret:m tohto ,o,i1t 'J b,,; orlrobne oboznámený s pr;Jvami, ktoré z neho 
vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a I alebo povin nosťa mi , ktoré sa pod ľa neho zaviazal spl n iť, 
a súčasn e, že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo 
povinnosti nesplní alebo poruší. 

3.9 Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastn ík z akýchk ·vek dôvodov stratí právo na užívanie účastníc
keho programu (resp. jeho variantu), ktorý má na S!M karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada o akti
váciu iného úč<?stníckeho programu, je Podnik oprávnený aktivovať .mu na SIM karte iný účastn ícky prog
ram, ktorý sp l ňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastn ík požiada o aktiváciu iného 
účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za 
vykonaný včas , poki a ľ nebude z technických , dminis. ratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný 
vykonať požadovanú zmenu vzhľadom na krátkosť čacu medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom 
m á dôjsť k zmene účastn íckeho programu v dôsledku straty práva na poskytovanie dotknutého účastn íc
keho programu. 

3.1 O Účastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona č. 351/2011 z. z. 
boli k 1. 1. 2012 vydané nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komuni kač
ných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete po ločnosti Orange Slovensko, a. s. 

3. 11 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastn ík potvrdzuje svoj im podpi
som, že sa s touto skutočnosťou oboznámil a erie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé 
zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré ožno využiť na užívan ie verejnej 
telefónnej služby, techn icky obmedziť možnosť využívania tohto zariadenia počas doby viazanosti pod~ a---
tohto Dodatku (poki aľ je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej doby, počas ktorej je 
Účastník zaviazaný podl'a tohto Dodatku užívať služby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a/ alebo 
štruktúre) v inej sieti, ako je verejná telefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na s i eť/ SIM-lock). 
Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil so skutočnosťam i uvedenýn;ii v tomto bode a s ich vedomím kupuje 
tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené nevznikajú Učastníkovi z vyššie v tomto bode uve-
d ených dôvodov žiadne právne nároky voči Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie 
uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu 
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vráte-
n ie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékoľvek iné právne nároky. 

3.12 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje 
režim povinného zverejňovania zmlúv pod ľa§ 5a zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor
m áciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nado
budne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v sú lade s ustanoveniami § 47a Občian
skeho zákonn íka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jeho ustanovení. 
T ýmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v t mto 
Dodatku . 

3.1 3 V prípade, ak vyjadril Účastn ík svoj súhlas označením položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie 
v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli , že všetky spory, ktoré medzi ~tranami 
vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich , ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúc
nosti (to zn . všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory 
s nimi súvisiace (vrátane sporov o p l atnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), rozhodne v rozhodcovskom 
konaní pred jedným rozhodcom Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociáci i pre rozhodcovské 
konanie, so síd lom v Bratislave, Ventúrska 14, zriaďovateľ: Asociácia pre rozhodcovské konanie, I ČO : 
457 44 564. Rozhodcovský súd v konaní postupuje pod ľa zákona č. 244/2002 Z. z„ štatútu a Rokova
cieho poriadku, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach www.rsvb.sk. 
T ýmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný 
súd , lovenskej republiky podľa zákona č. 99/í 963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov. Strany sa dohodli, že ukončen i e platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustanovení 
tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončen í platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej. 

0 Súhlasím s dohodou D Nesúhlasím s dohodou 
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3. ~ 6 Podpisom tohto L'rr. uvr-. ·~ . úc >: r. • ~u ,· . . .;; t ·~: ~ .s '.!č;:i s : :e rotliídzuje. :7.e pred vc .;ou eu~otarify ó:.!L ;o 
osobitnej roa 111ingovej < '. · ob .. lJ•:' r :. :'. forrrác: j o .iatných roamin;;ovj,~~ ~ . :iplat i<och. n, i]r. 1i 
ô r.ovo~o ·oj eurotarife ;i S .1s CL '. .: . , „ c. \lzcy aktuáinu informáciu o vsetkýs:~_ ph tných roan 1;r q1J·:;1ch 
poplatkoc získa 1'.163širi k r3 str;,k '(c 1.·. ,„., 1.orange.s ,. 

Zlaté Moravce, dňa 4. 8. 2015 
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Žiadosť o deakti áciu služb J LG ·ŕ. pa roami g 

Dátum: 4. 8. 2015 

Orange Slovensko, a. s. 
so s ídlom Metodova 8, 821 08 ratisl •.• va, I ČO: 356 97 270, Dl : 20 20 31 05 78, IČ DPH : SK 20 20 31 05 78, 
zapísan · v Obchodnom r .gistri Okr · ného sú u Bratí lava 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 

Účastník (zákazník): 

Priezvisko a meno / Obchodné meno Mesto Zlaté Moravce 

Adresa 
1.Mája 2 
95301 Zlaté Moravce 1 

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby 

Rodné - íslo /IČO alebo IČ DPH /D IČ 00308676 

Číslo OP/ pasu 

Účastnícke číslo/ CN 0004538294 

Pridelené tel. číslo / Ide tifikátor / SN 091771 4815 

Číslo SIM karty 110055076194 
.. 

Podpis a pečiatka účastníka 

Informácie o predajnom m ieste: 

Názov predajného mies a: Kód predajného miesta: 
A lfacom spol. s r.o. ID070GPB04 

Meno a priezvisko pr dajcu, ktorý overil totožnosť účastníka: 
Michaela Chrenová 

Oran~"'!f . .:n; -" , ., . !'> . 
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Tel.: 
09051721 71 

Fax: 
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