odatok k Zr. .luv o 1 „ ().:-~Y c O"!é.=tn í 1e. ejných sluzieb
Č í s i o :_rrl r y: /"\ 1 3 ť 4 ' ) / Q

IL, prd'1~ c u: 1Du70GPB04

Dát m: 4. 8. 2015
Ident. kód ľod tku:
SIM k arta s prideleným te . čís l om:

8 15727
0915751777

Oran g e Slov ensko, a. s.
so sí d lom Metodova 8, 821 08 Bratislava, I ČO: 356 97 270, D I Č: 20 20 31 05 78, I Č DPH : SK 20 20 31 05 78 ,
zapísaná v Obchodno registri Okresného údu Bratis lava 1, oddiel: Sa, vložka č í s lo 1142/B
(ďa l ej len "Podnik")

a
Ú ča st n ík (Osoba: právnická/ fyzická podnika el' I fyzi cká nepodni kaieľ) : Právnická osoba

Men o , priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Mest o Zlaté Moravce
Trva lý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania (mesto I obec, ulica , popisné číslo , PSČ , pošta):
Zlaté Moravce 1, 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1
Čís l o a p l atnosť OP I pasu:
.. -....:.==::....-

· -::;- ·- = -

Rodné čísl o / I ČO:
00308676

j Štátne

občianstvo:

~fR_ ~·· ~~
I Č DPH/

IČ:

Z astúpený:
Ing. Ostri ho ň ová Serafín a
Čís l o a p latnosť OP I
(ďal ej len "Účastník")

DRSU /

preukazu p. na pobyt:

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

a základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dod atok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len
"Dodatok"; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako
"Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania
elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prípadne
iné osobitné podmienky využíva!Jia Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje,
výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník sa s pol očne ďa l ej ozn a čuj ú ako "strany")
Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je
1.1

dohoda strán na aktivácii účastn íckeho programu resp . zmene účastníckeho programu na účastnícky
program (po ki aľ je v kolónke nižši v tomto bode uved né "+++++" zostáva účastnícky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená , že stav u rčova ný
danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpic::om Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahu
júcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)
-------~,1 )

1

Panter 40 eur

.

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastn íka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto
Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platno ti ·ohto ~odatku nahradí (najmä z dôvodu
straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Učastníka, ktorej telefónne čís l o je
u c dené v záhlaví tohto Dodatku (ďa l ej len "S IM karta").
1.2

d ohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "MT") (' mluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v kolónke
"Výrobné čí Io MT" uvedené "+++++", tento údaj sa nebud e uvá dzať a že predmet kúpy teda MT je jasne
a j ed nozn ačne určen ý svojim typo m)
Samsung Galaxy A3 blac
~ i
[Typ MT
[Yý~b =
n e=,=č=
ís=
Ío=
M=T=(=
IM=E
-=I=)= = ==3=5965=50
=6=758
=5:;_5.=6=0====-===========3)
2
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Účastník si je vedomý, že bež á muloobchodn8 (sptre biteiskc'.l) cen a MT bez zľavy z jeho spot -ebitE::i skej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojh o rr ajetku pred áva, po k ia ľ sa so záujemcom o kúpu f\C
nedohodne na podmienkach u edených v tomto Dodatku, je

[285,oo EUR

1-}

Ú častník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kú pnu ce nu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho
dôvodu, že sa zaviaza l užívať služby poskytovan é mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení
tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku .
1.3

dohod a strán o tom, ž v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
6)

Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákazníkov

poskytne (resp. neposkytne viď nižšie) Podnik Ú častníkovi aj ďa l ~ ie výhody a v prípade, že Podnik ti eto
ďalšie výhody Účastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spoj ených s poskytn utím týchto výhod . Podrobn ej'"i a úprava práv a povinností strán spojených s poskytnutím ďa l"ích výhod sú
uvedené v dokumente
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo

dň a

7)

26. 03.201 4

ktorý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorí jeho n eoddeliteľnú súčasť. V prípade, že je v predchádzajúcej
vete uvedená kolónka vyplnená symbolom"+++++" trany sa dohodli, že Podnik neposkytne Účastníkovi
v rámci tejto _osobitnej ponukoveLakcie ži('ldne ďa l.: ie výhody a zá roveň, že súčasťou Do_c:jE_tkl!_ľ) ie ~ --- --------<
Príl oha č . 1 s obsahom podľa tohto bodu . Strany sa dohodli, že súčasťou Prílohy č. 1 môže byť aj úprava
iných práv a povinností strán vrátan e práv a povinností upravených v tele Dodatku.
1.4

dohoda strán o
a) aktivácii služby
<l )

"+++++"
b) o deaktivácii služby

___:__-----------~----------~

1

deaktivacia: TV v mobile

I "' ;

c) o voľbe zvýhodneného čísla (resp. viacerých zvýhod nených čísel), ak sa Strany dohodli na aktivácii
(bonusovej) služby Nekonečné volania na vybran é tel. čís l o v sieti Orange, alebo o voľbe Rodinných
TČ (podľa ich definície v Cenníku služieb), ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej služby
Nekonečno v rodine
10)

"+++++"
d) o aktivácii Mesačného predplatného vo výške

11)

+++++

e) o poskytnutí zvýhodnenia (pokial je nasledujúca kolónka vypln ená symbolom "+++++" Ú ča stn ík
nezíska žiadne zo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uveden ím kl' '· čo
vých slov resp. slovných spojení stanovených v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pri čom
právo na ostatné zvýhodnenia~~ ~outo podmi enkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)
1 .)

"+++++"
1.5

dohoda strán, že Účastn ík je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM ka rty resp . administratívny poplatok za vykonan ie ne vyhnutn ých zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového te l e komunikačn é h o zariadenia uved eného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou (ďalej len
"Poplatok") vo výške s DPH
1

8,00 EUR

,,
~.

Čl. 2. Práv a a povinnosti Podniku a Ú častníka
2.1

Účastník je povinný z~platiť Podniku ~úpnu cenu MT vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok
vo výške uvedenej v Cl. 1 bode 1.5. Učastník je povinný za platiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dní odo d ňa vystavenia fa ktúry, ak sa

1 llHll ll~I Ullllrl
1

Číslo ú častníka : 0004538294
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L ľ ;.' 1 J Vné ~~ rany

2.2

Strany sa doh dli , že Úča stní k je povi1 ný µoč .1s dotJy viazanosti, ako je táto tanovená ·, bode 2.3 to h:o
cl ánku, mať na Sl karte akti 1ova né a LL.:~ ívať sfľá, y (resp. službu) definované v ustanoveniach písmen
a) a b) ohto odu , p ričom záväzk p o d ľa písm en a) a b) tohto bodu majú povahu alternatívnych povinností teda platí, že pok i aľ sú na Sl karte akti ovan é služby (služba) uvedené v písmen . a) Úča stn í k nie
je povinný zá roveň plniť v súvislosti so S!M kart u svoj záv ··zok podľa písmena b) a naopak (tj . ak má na
SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v písmen e b) tohto bodu , nie j e povinný
p l ni ť svoj záväzok podľa písmena a) tohto bodu).
a ) Účastník sa zaväzuje, že v prípade, ak 1 ebu de mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych
programov Ideálnych paušálov Sova , Delfín, Kengura a Panter, počas doby viazanosti, ak je táto
stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIM karte taký účastnícky program (resp.
taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená
prinajmenšom na umu

140,00 EUR

114 l

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníc
keho programu, Účastník neporuší 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
člá nku ani v prípaae, že výška mesa čn é ho poplatku uvedeného účastn í ck e ho programu bude nižšia
ako sum a uveden · v kolónke; pokial je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky progr m alebo
viacero účasli ríckyci 1progr ar 11ov-afebo-typ-alebol/iac typov účast11íckycl 1pr 091a111ov bez sumy,- 8čast-------
ník je povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo
účastnícky program uv deného typu , a to bez ohľadu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda že
poča s tejto doby nebude m ať na SIM karte ak ivovaný (ani nepožiada o zmenu účastn í cke h o programu na) účastnícky program s nižším m_ sa čným poplatkom, ako je výška mesačného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačn é ho poplatku po
uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejko ľve k právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia úča tníckeho programu podľa prvej vety to hto píst ena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto ú častníckeho progra mu na SI M karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná s kutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a ted a aj
podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu c nu.

b) Účastník sa zaväzuj , že v prípade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych
programov Ideálnych paušálov Sova, Delfí , Kengura a Panter, bude mať počas doby viazanosti, ako
je táto stanovená v bode 2.3 tohto čl án k u , aktivovanú na SIM karte takú kombináciu aktivovaného
účastníckeho programu, aktivovaného Mesa čného predplatného a doplnkových služieb Nekon ečné
volania na vybra né tel. číslo v sieti Orange, Nekonečno v rodine, Poistenie faktúr, Nekonečné SMS,
Správy do všetkých sietí SR 70+, Pr nos M s ačného predplatného, za všet y štandardné balíky
služby Nekonečný internet v mobi le, za doplnkové balíky služby Nekonečný internet v mobile Balík
Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Oran e knižnica a TV v mobile, mesačného poplatku za doplnkové služby TV v mobile Archívom, Haló Svet, Nekon e čné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet,
Moja Európa, Moja Európa+, ôj Svet, Môj Svet+, Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ , Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, služby Zrýchlenie prenosu
dát a Zdieľa m svoje dáta, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto ú čast
nícke programy, služby, balíky, doplnkové služby a za Mesačné predplatné (vrátane DPH) je rovná
alebo vyššia ako

140,00 EUR

115l

Povinnosť Účastníka pod ľa tohto písmen a je splnená aj v prípade , že kombinácia služieb, z ktorej sa
ráta s účet m sačn ých popla1kov po d ľa predchádzajúcej vety, nebude pozostávať zo všetkých balíkov,
služieb alebo iných plnení vymenovaných v pr dchádzajúcej vete . Pri plnení záväzku pod ľa tohto
bodu sa berie do úvahy výška mesačn ých poplatkov za M esa čné predplatné, účast nícke programy,
služby balíky resp. doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkoľve k právnej
skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre
právne vzťahy podf'a toh to pí mena , po kiaľ v tomto písmene nie je uvedené inak. Aktiváci a kombinácie služieb podľa prvej vety tohto písmen · na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto
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?.3

Ú ča stn í k sa zaväzuje, ž.e po doL u
i

24

mesiaca; odo

1

dň a

uzavretia tohto Dodatku

(ďal ej

)

ti ež "doba viazanosti")

a) zo rvá v zmluvnom vzťa h u s Pod. ikom pod la Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastní k Služieb
poskytovaných mu Pod nikom prostredníctvom SIM karty, po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto
Služby vyu ž ívať, a to v súlade s jeho záväzkami a zárove ň ned oručí Podn iku výpove ď, odstúpenie od
zmluvy alebo iný úkon, ktorého (1 če l om je ukončenie Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby
viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvod ov 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 prevódzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SI M karty (pokial' mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, p ričom v takom prípade je povinný bez zbyto čn ého odkladu po kračovať
v užívaní Služieb prostre dníctvom inej SIM karty, ktorá nah radí vypojen ú resp. deaktivovanú SIM
kartu);
c) sa nedopustí takého konani a, alebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také
konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúp iť od _Zm!u y alebo právo vypoved ať
Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Učastní ka , ku ktorým sa zaviazal
v tomto Dodatku a / alebo v Zm luve, alebo na základe ktorého by bol Podn ik oprávnený mu v dobe
- - - -----'-v=ia=z=a"--'n-=-o-=-st_i_d_oč_as_DE; obmecJ__z iť alebg preruš i ť poskytqvanie Služieb;
d) bude mať na SIM karte aktivovaný taký ú ča stnícky program (resp. taký variant účastníckeho progra mu) alebo takú kombináciu y bode 2.2 písmene b) uvedených lužieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k poruše1iu záväz u Učastn íka uvedeného v bode 2.2 tohto čl á n ku;
e) bude vča s a riadne u hrá dzať cenu za Služby a iné svoje peň ažné záväzky voči Podniku a súča sne
bude vča s a riadne u; rádzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak
sa nejedná o peňaž n é záväzky voči Podniku, avšak Učastní r< je povinný ich uhradiť Podniku alebo
prostredníctvom Podniku tretej osobe.
H

_

__

_

2.4

V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku od iného pod~
niku (ďalej len "prenesené čís l a ") sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti
Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným číslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude
v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; d~ba viazanosti tak začne plyn úť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončení prenosu čís l a. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu
predaja na d i aľku, sa do doby viazanosti neza počítava prvých 14 dn í nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne p_l ynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je však Uča stn í k povinný pln iť si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a e)
po celú dobu pred za čatím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do za čati a plynutia
doby vi azanosti), a o aj po celú dobu viazanosti.

2.5

Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej
výška sa rovná rozdielu medzi s potrebiteľskou (trhovou) cenpu MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zľavou zo s potreb iteľskej ceny, len z toho dôvodu, že sa Učastník zaviazal užívať služby poskytované
mu prostredníctvom SIM karty v zmysl e ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku,
pričom nedod rža nie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v čl án ku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4)
vzhl'adom na výšku zľavy zo spotrebitel'skej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku
(pokiaľ je súčasťou Dodatku takáto príloha), by spôsobilo, že Podniku vznikla škoda (mir im álne v rozsahu zľavy zo spotreb ite ľskej ceny MT). V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany
dohodli, že ú castník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zm luvnú pokutu v prípade
porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:

a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dod atku poruší svoju povi nnosť včas
a riadne u hradiť cenu za Služby alebo povi nn osť uhradiť včas a riadne iný svoj pe ňažný záväzok voči
Podniku alebo povinnosť uhra diť včas a riadne Podniku inú platbu, ktorq je po inný platiť Podniku (a to
aj v prípade, ak sa nejedná o pe ňažný záväzok voči Podniku, avšak Učastn ík je povinr ý ho u hrad iť
Podniku alebo prostred níctvom Podniku),

Čís lo účastníka: 0004538294
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b) ak Úča ~ tn i ~: 1--- oča s d ;y ·: i - c.rL' 'i 1 1v e _1Pn( \ clán ku L: bc · ·':) 2.3 Dodatku p'JrL "" f sv<u p )\.; nno~ť
l Ol:-vc:. · . , zn.i rn. m •12., ~ú 0 s;:: , ::: ~o r n 1 or.:i .d Zml uvy v znení tohto D od a ku a p0 • ei ·· , ~o bu viaz 1nosti uzíva+.· bez r reru f.eni-:1 Sl rt y prostrc dn ír.tvom SIM karty alebo Úča st ník poruší svo~ L: . ovi r. n o sť
nedoru čiť Podniku výpove ď, od. túpen·e o zmluvy alebo iný úkon, kto rého úče l orn je u ko n č e ni e platnosti Z mluvy a / ale· o Dod a~k u pred uplyn utím doby viazan osti (za por šeni e ' e1to povinnosti sa
v súlade s ustanoveni ami čl" nku 2 bodu 2.3 písm . a) tohto Dod atku nepovažuje odstú penie od zmluvy
z dôvodov stanovených zákon om č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstú penie
od zm luvy ·tanovených iným platným právnym predpisom),
j e Účastn ík povi nný uhradiť , od niku zmluvnú pokutu vo výške
17

1267,00 EUR

1 l

Zmluvná pokuta (resp. v rípad e, L.o 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 (spotreb i teľskou) cenou MT bez
zľavy z jeho spotrebitelskej ceny s D H 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 ustanoveniach tohto bodu vo svojej výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku
textu v kolónke tvo ri acej súčasť tohto bodu), je nižšia, ako " esťf!ásobok sumy, uvedenej v článku 2
v bode 2.2 písm. b) toht Dodatku , Podniku vznikn~ v príp de, že U ča stní k poruší svoju zmluvnú povinnosť pod la písmena a) alebo b) tohto bodu, voči Učastníkovi právo na uhradenie zmluv ej pokuty vo
výške rovnajúcej sa š esťn á sobku sumy uvedenej v člá nku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Účast11ík je túto z11 ilavr 1ú poktrtunPodni u povi1ii1ý zapl a tiť, p1ičo rr1 v lak0111 p1 ípade-sa rreapftlmje--sum""a_,,z,...,11.-.l1(a~v----
~
nej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu . V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na
zmluvnú poku u po l'a pr dchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke tvoriacej súča sť tohto
bodu je stanoven é, že výška zmluvnej pokuty sa bude postupn e podľa pravidiel uvedených v texte obsiahnutom v ko ón ke znižovať v závislosti od toho koľko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto
Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti , platí, že výš a zmluvnej pokuty, ako je táto
stanovená v predchádzajúcej vete , sa bude zni žovať v závislosti od toho kol'ko celých mesi cov uplynulo
od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, a to podľa rovnakých pravidiel,
ako sú pravidlá stanovené pre znižovanie výšky zmluvnej poku y uvedené v texte v kolónke tvoriacej
súčasť tohto bodu.
Právo na zmluvnú pokutu podl'a tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povin nosti Účastníka
a to v okamihu porušenia povinnosti Účastníkom, pričom toto právo nie je podmien ené vykonaním žiad~
neho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto člán ku) .
2.6

Úča tník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo
z dôvodov jeho zavinenia k do " asnej deaktivácii jemu pridelenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Zmluvy, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov
používať ti eto Služby sa mu nezapoč íta do doby viazanosti . Táto s kuto čnosť nezbavuje Uča stn íka jeho
povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mu táto povi nnosť v zmysle Zmluvy
vznikne, an i povinnosti p l n iť svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bod u 2.3 tohto čl ánku .

2.7

Podnik je povinný spl niť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku,
najmä (i) pred ať Účastníkovi MT za dohodn~tú Kúpnu cenu a prevíesť na Účastníka vlastnícke právo
k MT a odovzd ať 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 podl'a Zmluvy
a tohto Dodatku.

2.8

V prí ade , ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastník v súvi !osti so SIM kartou aktivovanú
službu Náhradný Llefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripoj ní o akť vácii služby Náhradný telefón),
v záhlaví ktorého je uved en é to isté telefónne číslo ako v záhlaví tohto Dodatku, (ďa lej len "Dodatok
o NT"), uzavretím tohto Dodatku zaniká pl at nosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii službyNáhradný telefón a, tivovanej a užívanej na základe Dodatku o ]'JT zo SlM karty). V prípade zániku
Dodatku o NT podl'a predchá zajúcej vety, môže (ale nemusí) Učastník v súvislosti so SIM kartou
poži adať o novú aktiváciu služby Náhradný telefón, pričom v takom prípade je povinný uzavrieť nový
Dodatok Zmluve o pos ytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefó . V prípade zániku

Číslo účastníka: 0004538294
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[ y _: _ U O , ~ 1 r:;.: ,___ť_; prvej ve1:~' L ·1to bod u bLde maf táto S~' JtO·' l ' ~t " Ú '_
. c: : ~ ,_iv···ch ' l ÍS n :en<lch tohtu !Jod u ZU : 1ásiedok '/?nik ! ' ; ~ - ,c rc. . !G L.
·; ť , :_-!edovr1ých pí~·~ n e ná c tohto bodu:
_

'-.

od

C f' C. r; ' ,;~ f ľ 'Jed e n ých

!T _: : 1 SŤ <· C J

UVCden!1c: 1

a) A.k sa nejedná o prípad pod !'a písmena d) alebo e) ': ohto boc:u a lJ častní k u . r. 1 základe Dodatku o NT
zakúpil koncové te l e komunikačné zariadenie, je povi nný u rad iť v súvislosti s0 zánikom Dodatku o NT
sumu vo vý~ke zostávajúcich neuhradených m esačných poplatkov za službu Náh ra ný te efón
(vrátane DPH) do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj . sumu rovnajúcej sa
súči nu výšky m 1~ s a čn éh o poplatku za službu Náhradný telefón a poctu m e sa čných poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uh rad iť do : onca doby vi azanosti pod a Dodatku o NT,
avšak ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosia ' neuhradil).

b) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Ú častník pred zánikom Dodatku o NT
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové te le komunikačné zari adenie a sú- asne požiadal o novú
aktiváci u služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podpísa: príslušný nový Dodatok
k Zmluve o pos: ytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je
uvedené telefó me čís l o SIM karty, alebo poži adal o aktiváciu takého účastníckeho prog ramu, ktorého
sú časťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočn e na SIM karte
aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zľavu z ceny Služ.ieb vo výške rovnajúcej sa
výške mesačných poplatkov, ktoré mu boli vyúčtovan é a toré uhradí) v súvislosti s aktiváciou a užívaním služby Náh radný telefón na základe Dodatku o NT, p ričom Učastníkovi 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 telekom un i kačn éh o zariadenia za cen u
so zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).
- - - -- ---+-Ak sanejecJ r1á o prípad podl'a písrn e11a d) alebo e) tol1lo bodua -ťJčastniK-pred zánikom Dodatku o NT
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčas 1 e nepožiadal
o no 1ú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných ~lužieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je
uvedené telefónne čísl o SIM karty, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyú čtované m esačné poplatky za službu Náhrad ný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT
povinný uhrad iť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohod nutej doby viazanosti (zánikom Dodatku
o NT zaniká ti ež právo na kúpu koncového telekomunikačné ho zariadeni a za cenu so zlavou, ktoré
mu vyplývalo z jeho ustanovení).
d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je n? SIM karte aktivovaný taký účastnícky program , ktorého súčas
fou je služba Náhradný telefón a Učastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu,
ktorého súča sťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na
SIM karte aktivovaný, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zl'avu, ako
v prípade pod ľa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť u hrad iť zostávajúce nevyúčto
vané mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný
uhra diť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.
e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je íl? SIM karte aktivovaný taký účastní cky program, ktorého súčas
ťou je služba Náhradný telefón a Učastník požiadal o aktiváci u takého účastníckeho programu,
ktorého súčasťou nie je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na
SIM karie 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 zl'avu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu , ani mu nevznikne p ovinnosť uhradiť zostávajúce nevyú ~tova n é mesačné poplatky za službu N" hradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT
povinn ý uhradiť do konca pôvodn e v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.
2.9

V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3
tohto člán ku, ktoré sú vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, po čas doby viazanosti je Účastník
povinný uhr ad iť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rovn ajúcej sa výš. e zml uvnej pokuty dohodnutej
v bode 2.5 tohto čl á nku . Povinnosťami, s porušením ktorých je spojený vznik práva Podniku voči Účast
níkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú:
a) Povin nosť Ú častníka počas doby viazanosti nepoži adať o vypojeni e z prevádzky, alebo o dočasnú
deaktiváciu SIM ka rty (pokial' mu takáto povi nnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je
povinný bez zbytoč ého odkladu pokra čovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, k'orá
nahradí vypoj enú resp . deaktivovanú SIM kartu);
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c) Povi n nosť Ú častníka nedopus iť s počas doby viaz;:mos i takého konania, na základe ktor ·ho by
Podniku v sú lade s ustanoveniami platných právnych pred pisov a / ·lebo Zmiuvy vzn.klo právo odstúp iť od Zmluvy alebo právo vy ovedať Zmluvu z dôvodov nesplneni;:i al ebo porušenia povinnosti zo
strany Účastn í ka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku a/ alebo v Zmluve;
d) Povin n osť Ú častní ka ned o pu stiť sa počas doby viazanosti takého kone nia, na zákl ade ktorého by
Podnik bol oprá nený v súlade s ustanoveniami platných pr8vny h pred isov a / alebo Zmluvy Účast
níkovi por.a ~ doby viazanosti dočasne obmed ziť alebo preruš iť poskytovanie Služieb;
e) Povi nn osť Účastníka ne umožniť počas doby viazanosti tretej osobe také onanie, na základe ktorého
by v prípade , že by tak konal samotný Účastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo
právo vypove dať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo poru šenia . ovi n stí zo strany Účastn íka , ku
ktorým sa zaviazal v tomto Do atku a / alebo v Zmluve;
f) Povinno ť Účasiníka neumožn iť počas doby viazanosti tretej osobe také kon an ie, na základe ktorého
by bol Podn ik v prípade, že by tak konal samotný · častní k , oprávnený v dobe viazanosti dočasne
obmedziť alebo preruš iť poskytovanie Služieb.
Účastník je zá roveň povinný uhradiť Podniku náhradu <Skody, ktorej ýška presahuje výšku dohodnutej
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvede ej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote
14 dní odo d ň a do ručenia výzvy Podniku Úča stn íkovi .

2.10 R
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Ak je v kolónke ~amiesto Refe re n čného čísl a - Paušál pre blízkeho uvedený symbol "+++++",
n evzťa huj ú sa na Uča tníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blízkeho.
2.11

Stra ny sa dohodli, že Účastník je oprávnený za podmienok _uvedených v tomto bode aktivovať si počas
doby viazaností službu Prestávka , ktorá spoč íva v tom , že Učastník počas doby, počas ktorej je služba
Prestávka na SIM karte aktivovaná, (ďal ej v tomto bode tiež "Doba po kytovania") nie je povinný plniť
svoju povinnosť mať na SIM 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 člá nku, pričom sa súčasne o Dobu
poskytovania predÍži doba viazanost! dohodnutá v ustan oveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka
nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastníka podl'a tohto '?odatku ani podl'a iných ustanovení Zmluvy
alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti r;iedzi Uča stníkom a Podnikom. Doba poskytovania
môže byť maximálne 6 celých zúčtovacích období a Učastn ík si ju môže aktivovať len na celé zúčtovacie
obdobie resp. vi ac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka môže Účastník využívať aj viac krát
počas doby viazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania nesmi p rekroči ť ~ e st' celých zúčtovacích období.
Počas Doby p skytovania môže byť na SIM karte aktív vaný akýkol' ek aktuálne ponúkaný účastnícky
progra m, ktorého podm ienky užívania sú v prípade SIM karty splnen ·. Službu Prestávka je možné aktivovať len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z účas · níckych programov Ideálnych pauš ' lov Sova , Delfín, Kengura a Panter (ďalej v tomto bode tiež ako "Vybrané progra my"). Službu Prestávka možno na SIM karte aktivovať len za podmieni y, 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 niek orý z ybraných programov (Podnik je oprávnený - nie však povinný - aktivovať službu
Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete spln ená). V prípade, že
bu de ku d( u deaktívácie služby Pr stávka na SIM karte aktivovaný úča stníci y program resp. kombinácia
s lužieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu 2.2 tohto člá n k u, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM
kartu ten účastn ícky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bola na Sl ~ karte aktivovaná v poslednom o amihJ pred aktiváciou služby Prestávka . ktiváci a aj d aktiváci a služby Prestávka prebehne
k prv ému di'1u zúčtova cieho obdobia nasledujúceho po doručení žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu
s lužby Prest · vka. V prípade, že sa Podnik a Účastn ík vopred dohodnú na presnej dÍžke Doby poskytovania, služ a Prestávka sa dea tivuj e ku dňu , v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu
Prestáv.-a tiež ke ď uplynie šieste celé zúčtovaci e obdobie využívania tejto služby počas doby viazaností.

2.12

Refe renčn é čís l o

-

Darče ková

Prima karta s benefitom Neobmedzené volan ·a s blízkym
19)
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Čl. 3. Záve recné us ta nov e•1 .:1

3.1

Úcastník vyhlasuj e, že nemá žiadne fin a nčné zá\(äzky voč i Podn ku, ktoré v deň, ked bude pod p i sovať
tento Dod tok, by boli po lehote ich splatnosti. Učastn' k potvrd·_uje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvAra
tento Dodatok, je platná . V prípade, 2e v súvislostí so SIM k8rtou bol medzi Účastníkom a Podnikom
u7avretý ír ý dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Pod niku , 9bsahom ktorého by b?I predaj
zariadenia za cenu so zlavou alebo poskytnutie iného _výhod nenia Učastníkov i a záväzok U ča stníka
pl niť podmienky poskytnutia zľavy a dalšie povinnosti Úcastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty (ďalej tiež "Predchádzajl!ci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný
v den , v ktorý sa uzaviera Dodatok, trany sa doho Ii , .le ? 1-- dchádzajúci dodatok zaniká okamihom
uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby
pod názvom Zvýhodnené SMS v roamíngu, Twin al ebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Predchádzaj úci dod atok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

3.2

Účastn ík podpi om tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v čl ánku 1 bod e 1.2. V prípade,
že íde o prenos čísla sa Strany dohodli, že Podn ik zabezpečí dod anie MT na stranami dohodnutom
mieste Účastn íkovi, ktorý je povinný splnenie tejto povinn osti potvrd iť svojim podpisom (resp. podpisom
oprávnenej osoby konajúcej za Účastníka).

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v d e ň, v ktoro . ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďa l ej
nedohodli na odložení úč ' nnosti niektorých ustanoven í. Ak . jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stran ami
Doda _l<u v jeden deň, nadobudne rlatnosť a úči n nosť v de ň , v ktorom ho podpíše oprávnený zástu ca
Podn·:-u až po Účastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára__ é!_Q_obu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú
----~v čl~ Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípad e, ak Účastn ík uzatvoril Dodatok v rámci -- -režimu predaja na d i aľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku
až do uplynutia viazaností definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených
čís e l je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnosť tých ustanovení Dodatku, ktorých
vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktil(ovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositel'nosti telefónn eho čísla - Prijímajúci podnik. Ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja
na d ia ľku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastníkovi,
najmä ustanovenia špecifikujúc začiatok poskytovania j ednotlivých osobitných zvýhodnen í, nadobudnú
účinnosť až uplynutím doby 14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím môže dôjsť k posunu
momentu začiatku poskytovania jednotlivých o so~itných zvýhodnení. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnen í však ostáva nezmenený. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja
na diail<u, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku ú aj podmienky predaja na diaľku a Účastník podpisom
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

3.3

3.4

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiaľ táto nebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu
určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, prieom okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti
Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Záni kom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.5

Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku sko n č í pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavr tý
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 vzni kne právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty pod r~ ustanovení tohto Dodatku, zanikn e platnosť Dodatku okamihom
uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady ban kovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom určen ý účet). Zmluvné str~ny sa dohodli, že v prípade, že obsah om
Prílohy č. 1 je poskytnutie zľavy alebo iného zvýhodn enia U častníkovi , okamihom porušenia povinnosti
Účastníka takým spôsobom, že Podniku voči nerr:u vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa
ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Učastn í ka na poskytovanie týchto zliav a / alebo iných
zvýhodnení, pok iaľ nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.

3.6

Tento Dodatok je n oddeliteľno u súčasťo u Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po
jednom pre Účastníka a Podnik.
·

3.7

Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovan ie Služieb podľa Zn:iluvy a tohto Dodatku,
prípadne ak Pod ni~ odstúpi od Zmluvy a tor to Dodatku z dôvodov na strane Učastníka a následne
Podnik na žiadosť Učastníka zruší ú či nky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začn e znova

11
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c . ._ .c rať r 0...:<.<;taven .:, Sl· L ~ y, ~ l r. ~: 2 u<;t<: ••~Y. 2, i 1 L_rr 1 N/ a t Jh'o Dod a, ·u v plnom rozsahu tak, ; kr
poza s•-;·;·miu . osky o· „ari ia Shž1c j ~-; :-- « dne " :::>ds~ú~e ni 11 od Zm:uvy a tohto odatku nebolo

• :J· · ď f
d:._' :J.
3.8

C„, .:'nf vyh!c.',Uje, že pred uzavr tirn t' h;o D'"lciatk u t -. p:Jd;o..,ne obozn · mený s práva ni, kto é z neh ,
· i rJ::·'mjú ako aj so všetkými pod i ,nka mi a / al ,bo povin nosťam; , ktOíé sa p odľa neho _aviazal sp n iť,
a s ic sne, že bol v plnom rozsah u upozornc ý na pr"sl šné dô ledky, ak tieto podmien ky a / alebo
po·irnusti ne plní alebo poruší.

3.9

Strany sa dohodii, že v prípade , že Úča tník z akýchkolvek dôvodov stratí právo na užívanie účastníc
k r. J programu (resp . jeho variantu) , ktorý má na SIM karle ak ivovaný a zároveň včas nepožiada o aktív: ci u inéh o úč~stníckeho programu, je Podr ik oprávnený a kti vovať _mu na SIM karte iný účastn ícky progr· m, ktorý spl ň a podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastn ík požiada o aktiváciu iného
účasl íckeho programu pred zm enou podľa predchádzajúcej v ty, n považuje sa tento úkon za
vykon aný včas , pokiaľ nebude z technických, admi n istrať v n ych alebo iných dôvodov Podnik schopný
vyko n ať požadovanú zmenu vz h ľadom na krátk osť času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom
má dôjsť k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty práva na poskytovanie dotknutého účastn í c
keho programu .

3.1 O Účau tn ík svoj ím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prija ím nového zákona č. 35 1/2011 z. z.
boli k 1. 1. 2012 vydané nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunika č
ných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete s pol očnosti Orange Slovensko, a. s.
S rany sa dohodl i, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom , že sa s touto skutočno ťou obozn ámil a b rie ju na v domie. Podnik je oprávnený pre každé
zari denie, ktor ·ho predaj je predmetom toht Dodatku a ktoré možno využiť na užívanie verejnej
-· - -- -lelelOnneJ sluzby, technicky obmedziť možľíosťvyúZívania toňto zariad enia počas doby v1azanost1pod l'a
toh l Dodatku (pokial' je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej doby, poča s ktorej je
Úcastník zaviazaný podl'a tohto Dodatku užívať služby v ňom stan vené v dohodnutom rozsahu a/ alebo
štruktúre) v inej sietí, ako je verejná te lefónna si e ť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť/ SIM-lock).
Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil so s kutočn osťam i uvedenýn:ii v tomto bode a s ich vedom ím kupuje
tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené nevzn ikajú Učastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči Podniku, najmä mu nevzn iká: (a) právo reklamovať vyššie
uvede é skutočnosti na zakúpenom tav re (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zl'avu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvod ov odstúpiť od kúpnej zmluvy (poža dovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékoľvek iné právne nároky.
3.11

3.12 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuj e
režim povinného zverej ňovan i a zmlúv pod ľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorš ích predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občian 
skeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odlo en í účin n osti niektorých jeho ustanovení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto
Dodatku .
v

3.13 V prípad e, ak vyjadri l Účastník svoj súhlas označen ím položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie
v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, stra ny Zrr luvy sa doh dli, že všetky spory, ktoré medzi stranami
vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory
s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), rozhodne v rozhodcovskom
kon aní pred jedným rozhodcom Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asoci ácii pre rozhodcovské
kon anie, so síd lom v Bratislave, Ventúrska 14, zri a ďova te l': Asociácia pre rozhodcovské konanie, I ČO :
4 57 44 564. Rozhodcovský súd v ko nan í postupuje podľa zákona č. 244/2002 Z. z., štatútu a Rokovac:eho 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
sú Slovenskej republiky podl'a zákona č . 99/1963 Zb. O bči ansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov. Strany sa dohodli, že ukonče nie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustanov ní
tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončen í platno. ti Zmluvy alebo dodatku k nej.

0 Súhlas ím s dohodou

O Nesúhlasím s dohodou
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iéO:. 47 257 091, ktoré st:i dos.up 1é na :r ~ J :netove~ stá1ke Pod niku na www. or nge.sk/po:stenie
a súhlasí s nimi. Zároven ú "aslní;( prehiasuj e n~; sledovn é :
Týmto prehlasujem , že mám viac ako 18 rokov a me. ej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy
(predovšetkým netrpím ži adnou chron ickou choro bou alebo akou koľve k inou chorobou, '.torá môže v i e s ť
k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a nepl ťm uje m lekársky zákrok alebo operáciu , ktorá by mala za
následok prá cen e schopnosť dlh šiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepoberám starobný dôchodok,
pr dčasn ý starobný dôchodok, výsluhový dôchod o alebo výsluhový príspevok, ak sa taký dôchodok
alebo príspevok podľa príslušných právnych redpisov poskytuje, alebo v prípade , že výsluhový dôchodok alebo výsluhový príspevok poberám, som sú časne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roc,
mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som fyzická osoba nepodnikat ľ ,
prehlasujem že som zamestnaný u jedného zam stnávateľa na dobu neurčitú s najmenej 30 hod:novým
pracovným týždňom počas posl edných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, al ebo u dvoch zam e tnávatel'ov za tých istých podmi enok epretrži'e aspoií 24 mesiacov, nie som teda nezame tna ný, nie som vo
výpovednej dobe a nie som si ani vedomý, že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná výpoveď.
V prípade, že nespÍňam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým
pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestr ávatel'ov za tých istých podmienok nepretržite a s po ň 24 mesiacov, Poistenie vzn ikne s tým, že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad straty ' ivota z dôv9du choroby alebo úrazu, pre prípad Úplnej trva j
invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu a pre prípad Upi nej dočasnej invalidity. Pripoi, t~ nie pre príp ad
nedobrovoľnej straty zamcstnanla_vzniknt>..„...najskôr dňom kedy splním uvedené podmien ky_ 2.afil.e..Sk_ _ _ __

nanosti.
3.1 5 Spoločnosť Orange týmto v s, lad s ustanoveni mi Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/20 12 Úča tníka informuje, že od 1. 7. 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny
poskytovateľ roamingu (cfalej tiež "APR"), ktorý so spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o ve ľkoob ch od
nom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už ča l poskytovať zákazníkom prístup
k regulovaným hla ovým, SMS a dátovým roam ingovým službám, Učastn í k mal práv na pas! ytovanie
uvedených roam ingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom S lľVI karty, ktorá mu bola pridelená
spoločnosťou Orange, a na území čl en kých w t~tov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskyto ani
roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR") medzi Uča stníkor:n a APR. Podmienkou je _aktivovaná služba
Roaming sp ol očnosti Orange na príslušnej SIM karte Učastníka, skutočnosť, že Učastníkovi nebolo
spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej SIM karte, Účastník uzavrel
s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušn ou SIM kartou a skutočnosť, že Učastník lužby poskytované
mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol
v prípade podľa prvej vety tohto
du oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkoľvek momente,
poki aľ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Účastníkom a APR
sa uskutoční prechod k APR do troch pracovný h dn í nasled ujúcich po uplynutí dň a , počas ktorého bola
uzavretá Zmluva AR. V prípad e, ak Účastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roam· ng poločno ·ou
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania ), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prípade , že Účastn ík
prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roam ingové služby, k inému operátorovi , tento iný
operátor nie je povinný podporovať roamin gové služby poskytované konkrétnym AP R. Účastní k svojim
podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvol iť si alternatívneho poskytovateľa roamingu a teda o možno ti zvol iť si oddelené roam ingové služby poskytované
alternatívnymi poskytovate ľm i roamingu.
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