Dodatok k Zmluve o pri.pojení SIM karta s prideleným telefónnym

číslom

č.

zmluvy: A5620538

0905659143; dent. kód dodatku: 5557951

ID predajcu ID180GPB01
Orange Slovensko, a. s. so sldlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310578 ICDPH SK202031578,
zaprsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len ,.Podniku) a
•

Učastn

Účastnrk ·Právnická osoba

k

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov:

Mesto Zlaté Moravce

Trvalý pobyt/SfdlofMiesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné čfslo, PSČ, pošta):
Zlaté Moravce, 1.Mája 2, 95301 , Zlaté Moravce 1
Čfslo OP l Pas:

Platnosť

IČ DPH/DIČ:

~tátne občianstvo :

Rodné čfslo/IČO:

OP l Pas:
SR

Číslo OP/cest. pasu, preuk.

Zastúpený:

povol. na pobyt:

Lednár Peter Ing.

00308676

Platnost' OP/cest. pasu,
preuk. povol. na pobyt:

Rodné

číslo :

(dalej mn "Úéastn •)
(pod s ralkou •p na poby1" sa rozumie Povolenie na pobyt cudzmca)
na základe vzájomne dohody uzalváraju tento dodatok c1t zmluve o pripojeof (daleJ len "Dodatok", cit. zmluva o pripojeni, KU ktorej sa Dodatok uzatvára, sa dalej označuje ak·
"Zmluva• ), ktorým upravuju podmienky kupy koncového tele omunlkačného zariadenia a tiež využlvanla elektronických omunl~čných služieb ("Služby•). pripadne Iné osobitné
podm1enky využívania Služieb. a su v Dodatku resp. do umenie, na ktorý text Dodatku odkanlje. výslovne dohodnuté (Podni a Učaslník sa spoločne daltlj OVlačujú ako •strany")

t1. 1.
1

Predmetom tohto Dodatku je
dohoda stran na aktlvác učastnlckeho programu resp zmene

učastnlckeho programu na uaastnlcky program (po iar e v kolónke nižšie v tomto bode uvedené
"++
• zostava účas1nlcky program nezmenený; uveden1e predmetného symbolu v ktorejk.ofvek kol6n e v DodatkU znamená, !e stav urtovaný danou kolónkou
zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, poklaf pnamo v te )de vzťahujúcom sa danej kolónke n e je uvedel'lé Inak)

tzn la 150 Svet + daň

J

-

1)

na SIM karte Podniku registrovanej na Učaslnika. ktorej telefónne čislo je uvedené hlavičke tohto Ooda~u . resp na tej SIM k.arte Podniku, ktorá počas platnosti tohto
Dodatku nahradi (n ajma z dOvodu straty. ráde že. výmeny a pod ) SIM k.artu Podniku registrovanú na Učastnlka , ktoreJ telefónne čfslo je uvedené v hlav č e lohlo
Dodatku ( dalej len ·siM karta") .
dohoda strán o predaJI koncového tele omunlkačného zariadema (ďale len "Mr) (zmluvné strany sa dohodil , ie po tar je v kolónke 'Výrobné číslo Mr uvedené
"+++++".tento údaj sa nebude uvád2a a že predmet úpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)
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T-' ná cena MT bez zravy z jeho spotrebítefskej ceny

15,00 EUR

ej ceny) s DPH (dalej tiež • úp na cena")

s DPH. za ktorú Podnik MT zo svojho ma]et

--------------~ 5)

Učastnllc vyhlasuje, te s je vedomý, že MT .je rnu predévaný za kúpnu cenu uvedenú vyšší v tomto bode len z toho dOvodu,
mu prostrednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2. 3 tohto Dodatku.
dohoda strán o tom, ie v rämc1 osobitnej ponukovej akCie Podniku

13

u predáva, JB

fe sa

zaviazal užíva služby poskytované

6)
ýmeny 2011

poskytne (resp. neposkytne

viď nltäie) Podnik Učastnlkovi aj dalšie výhody a

v prlpade, 1e Podnik elo dalšie výhody

časln

ovi poskytne, t ef. dohoda o právach

pov nnos1fach slrán spojených s poskytnutlm týchto výhod. PodrobneJšia u prava práv a povinností strán spojených s poskytn utlm dal!lch výhod sú uvedené v dokumente
onu11y ponuky "'Výmeny 2011" zo di'\a ~8 .1 0 .2011 DS - SME

1.4

a)

l

ktorý ako PrOoha č . 1 tohto DMatku lvorl jeho neoddeliternu súčasf V prlpacle. že je v predchádza ÚCSJ vale uvedená kolónka vyplnená symbolom •
+ • strany sa
dohodli, že Podnik nepos ytne Účastn ovi v rámci tejto osobttnej ponukoveJ akcíe žiBdna daläte výhody a zároveň, ž.a súčasťou Dodatku nie je Priloha č. 1 s obsahom
podla tohto bodu Strany sa dohodli. že súčasťou Prílohy č . 1 mOZe byť aj úprava iných práv a povinnosti strán vrátane práv a povinnosU upravených v tele Dodali< u
dohoda strán o
aktivácii služby

á! hradný telefón,
b}

_

7)

1 • 1 1 1,
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8)

o deakUvácil slu:žby

9)

l
0004538294
Dodatok k zmluve o pripoJeni -

člslo

zmluvy: A5620538

Čfslo účastnfka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)
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c ··

IO)

1

o poskytnut! benefilu (pokial je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Účastnlk nezlska tiadne zo zyyhodnen l uvedených v Prllohe Dodatku, ktoré sú
podmienené uvedenlm kfúčových slov resp slovných spojeni stlnovených v prlslušných ustlnovonlach Prllohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvYhgdnonia takouto
podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)

~

+++++"
1.5

11)

dohoda strán, te Učastnlk je povinný uhradlf Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. adminlstrallvny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch
Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohlo l:lánku za cenu so zravou (d'alej len "Poplatok") vo výške s DPH
12)

,OO EUR

et 2.

Pr6va a povinnosti Podniku a Úl:aatnf ka
Účastnlk je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo vý!ke uvedenej v Cl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej v Cl 1 bode 1.5. úeastnlk je povinný
zaplatiť kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre , Inak do 15 dni odo dfla vystavenia faktúry. V prlpade, te Podmk o
lo Účastníka požiada, je tento povinný zaplalir celú kúpnu cenu MT s DPH a/alebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Účastn lk uzatvori
tento Dodatok, a lo vo forme preddavku
2.2
Slnlny sa dohodli, že úeastnlk je povmný pol:as doby viazanosti, ako je tato stanovená v bode 2.3 tOhto l:lánku. mar na SIM karte aktivovaná a utrvar služby (resp
službu) definované v ustlnovenlach plsmon a) a b) tOhto bodu, pričom záväzky podla pfsmen a) a b) tohto bodu majú povahu allernallvnych povinnosti teda plati, že
poklaf sú na SIM karte aktivovaná služby (služba) uvedené v plsmene a) Účastnlk nie je povinný zárove~ plnlf v súvislosb so SIM kartou svoj záväzok podl a plsmona
b) a naopak (t.j ak má na SIM karte aktivovanú službu resp . aktivované služby uvedené v plamene b) tohto bodu. nie jo povinný plnlf svoj záväzok pod la pl smena a)
tohto bodu).
a) Účaslnlk sa zaväzuje, te v prlpade, ak nebude mat na SIM karte aktivovaný nooktorý z úl:astnlckych programov kategórie služieb Volania svojim alebo kategórie
Volania do v§etkých sieti, pol:as doby viazanosti, ako je täto stanovená v bode 2 3 tohto l:lánku, bude mar aktivovaný na SIM karte taký úl:astnlcky program (resp. taký
variant úl:astnickeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmon!om na sumu
2.1

J

e,90EUR

b)

13)

(v prlpade, te je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny úl:astnleky program alebo lyp úl:astnlckeho programu, U /:astn fk neporu!l svoje povinnosti, ak bude mar
predmetný úl:astnlcky program resp úl:aslnlcky program daného typu aktivovaný na SIM karte pol:as doby uvedenej v bode 2.3 tohto l:länku ani v prlpade, te výška
mesačného poplatku uvedeného úl:astnlekeho programu bude nlt!ia ako suma uvedené v kolónke, pokiaf je v kolónke uvedený len konkrétny úl:astnfcky program
alebo viacero úl:astnlekych programov alebo lyp alebo viac typov úl:astnlckych programov bez sumy, Úl:astnlk je povinný mar na SIM karte aktivovaný len niektorý z
uvedených úl:aslnlckych programov alebo úl:astnleky program uvedeného typu, a to bez ohfadu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda te pol:as te~o doby nebude
mar na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu úl:astnlckeho programu na) úl:astnleky program s n!Uim mesačným poplatkom, a ko je výška mesačného
poplatku uvedená vyUio v tejto vete (pri plneni tohto závAzku sa berie do úvahy vý!ka mesačnáho poplalku pred uplatnenlm zliav. ktoré mu na záklede akejkorvek
právnej skutol:nosU poskytne Podnik).
Za poru!enle závizku Úl:astnlka podla predchádZajúcej voly sa nepovažuje prlpad, ked' vý!ka mesal:ného poplatku úl:astnlekeho programu (rasp variantu
úl:astníckeho programu), ktorý má Učastnlk na SIM karte aktuálne aktivovaný, klesne pol:as platnosti Dodatku pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dôsledku
znitenia cien Slutieb alebo klesne pol:as platnosti Dodatku (resp odo d~a nadobudnutia platnosti tohto Dodatku bola tiklo stanovené) pod sumu uvedenú v
predchádzajúcej vete v dOsledku zaradenia Ul:astnika do kategórie úl:astnlkov toho lstäho úl:astniekeho programu, pra ktorých je stanovená niž!la vý!ka mesačného
poplatku toho Istého úl:astnlckeho programu (napr. z dôvodu množstevných zliav e pod ). Aktivácia úl:astnlekeho programu podla prve1 vety tohto bodu na SIM karte
alebo aspo~ žiadosť o aktiváciu takéhoto úl:astnlekeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo Inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho
následné skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Tenlo bod a) sa vztahuje aj na
nasledovné pripady. (l) ak je na SIM karte aktivovaný úl:aslnleky program Volaj 100 alebo Volaj 200 aj v kombinácii s programom Volania svojim zvýhodnené. (li) ak
pol:as doby viazanosti bol úl:astnlcky program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenený na úl:astnleky program z kategórie služieb Volania do v§etkých sieti zvYhgdnené
alebo Volania svopm zvYhgdnené, (iii) ak je na SIM karte aktivovaný účastnlcky program z kategórie služieb PauMiy Spolu aj v kombinácii s programom Volania svojim
Úl:aslnll< sa zaväzuje, te v prlpade, ak bude mar na SIM karte aktivovaný niektorý z úl:astnlekych programov kategórie Volania SVOJim alebo kategórie Volania do
v!etkých sieti, bude mar pol:as doby viazanosti , ako je tato stanovená v bode 2.3 tohto l:länku, akbvovanú na S IM karte takú kombináciu úl:astnlekych programov (resp
ballkov) kategórii služieb Volama svojim, Volania do v!etkých sieti, SMS a MMS do v!etkých siati. Internet v mobile (v prlpade služby Internet v mobile sa do kombtnácie
rátajú len !tandardné úl:astnicke programy resp. ballky tejto slutiby a nie doplnkové úl:astnlcke programy resp. ballky tejto služby; v prlpade, te v ostatných kategóriach
služieb uvedených v tejto vete budú ponúkané okrem itandardných úl:astnlekych programov aj úl:aslnleke programy patriace o !la Iných podkategórii, do kombinácie
podla lejto vety sa rátajú len štandardné úl:astnleke programy) a Biznis ballky (uvedené plati Iba ak tento dodatok uzatvára Ul:astnlk, ktorý mé pridelené ICO) s
doplnkových služieb Náhradný telefOn, Prednostná starostlivost, Exkluzlvna starostlivosť a HalO svet, u ktorar vý!ka súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto
úl:astnleke programy, ballky a doplnkové služby (vrátane DPH) je rovné alebo vyUia ako

i"'

Povinnosť účastnlka podl a toht'o0 -p""ls_m
_e,...n"'a""j""
e-s""
pl,..n-,e-cné
-;--,
a'jv--,p..,rlpa~de, te kombinácia služieb, z ktorej sa rát! súl:et mesačných poplatkov podla predchádzajúcej vety,
nebude pozostávar zo W&tkých kategórii služieb rasp. doplnkových služieb vymenovaných v predchádzajúcej vete, av!ek len v prlpade ak v kombinácii bude zahmutý
as~ jeden úl:astnleky program z kalegOrie Volania svojim alebo kategórie Volania do v!etkých sieti Pri plneni záväzku podla tohto bodu sa berle do úvahy výška
mesačných poplatkov za jednothvé úl:astnlcke programy, ballky resp doplnkové služby pred uplatnenlm zliav, ktoré mu na základe al<ojkorvek právnej skutol:nostl
flOSkytne Podnik. Ustanovania druhej vety plsmena a ) tohto bodu plat ia primerane aj pre p rávne vztahy podla tohto plsmena.
Úl:astnlk sa zaväzuje. te po dobu

2.3

15)

a)

b)
c)
d)

2.4

2.5

mesiacov odo dha uzavretia tohto Dodatku d'alej tiež "doba viazanosti")
zotrvá v zmluvnom vztahu s Podnikom podla Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako úl:astnlk Služieb poskytovaných mu Podnikom prostrednlctvom SIM karty a te po celú
túto dobu bude bez preru!enla tlelo Služby využlvar, a to v súlade s jeho záväzkami a zárove~ neuskutol:nltiaden taký úkon, ktorý by smeroval k ukonl:enlu alebo
úl:alom ktorého by malo byf ukonl:anle platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred uptynutlm doby viazanosti (bez ohfadu na skutol:né prévne následky uvedeného úkonu);
za poru!enle tejto povinnosti sa nepovežuje odstúpenie od zmluvy z dOvodov stanovených zákonom č. 61012003 Z.z. v platnom zneni;
nepofjada o vypojenie z prevádzky, alebo o dol:asnú daaktlváciu SIM karty (pokiaf mu takáto povlnnosr nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný beZ
zbytol:ného odkladu pokral:ovar v uiivanl Slutieb prostrednfctvom inej SIM karty, ktorá nahradi vypojonú resp. deaktivovanú SIM kartu),
sa nedopustl takého konania, alebo, nedá svojim konanlm žiaden taký podnet a ani neumožnl také konanie , na základe ktorého by Podniku vzniklo prévo odstúplr od
Zmluvy alebo právo vypovedar Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo poru!enla pov>nností zo strany Úl:astnlka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve,
alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dol:asne obmedzir alebo prerutlľ poskytovanie Služieb,
bude mar na SIM karte aktivovaný taký úl:aslnlcky program (resp taký variant úl:aslnlekeho programu) alebo takú kombináciu úl:aslnlckych programov v bodo 2 2
plsmene b) uvedených kategórii služieb. te nedOjde k poruienlu záväzku Úl:astnlka uvedeného v bode 2 2 tohto l:lánku
V prlpade telefónnych člsel, ktoré bolo v rámci pranosllefnosti č/sla prenesené k Podniku od ináho podniku (d'alej len "prenesené l:isla") sa do doby viazanosto
nezapol:itava doba od nadobudnutia platností Dodatku až do prvej aktJvéclo SIM karty s preneseným člslom, čiže doba, po ktonú SIM karta nebude v dôsk!dku oite
nedokončeného prenosu člsla aktlvna, doba viazanosti tak zal:ne plyn úr až prvou aktiváciou SIM karty po ukončen i prenosu l:isla. V týchto prfpadoch je v!ak Učastnlk
povinný plnir sl povinnosti uvedené v 1:1 2.3 a) a c) po celú dobu pred zal:atlm viazanosti (odo d~a nadobudnutia platnosti Dodatku až do zal:al la plynutia doby
viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prlpade, ak Úl:astnlk uzatvoril 1en1o Dodatok v rémcl retimu zásielkového predaja, sa do doby voazanostl nezapočítava
prvých sedem pracovných dni nasledurúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti tak za1:ne plynúr at po uplynuli siedmich pracovných dni nasledujúcich
po nadobudnuti platnosti Dodalku
V prlpade poru!enla niektorej z povinnosti Úl:astnlka uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto l:lánku (najmä ale nielen nezaplatenie splatnej ceny za Služby, nedodržanie
záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto l:lánku. jednostranné ukonl:enle platnosti Zmluvy alebo tohto Dodatku pred uplynutlm doby viazanosti, vykona~le úkonu
smerujúceho k ukonl:aniu platností tohto Dodatku pred uplynutfm doby viazanosti bez ohfadu na skutol:nosr, 1:1 naozaj dôjde k ukončenou jeho platnosb) je Ul:astnlk
povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške

r 14,00 EUR

---

J

18)

Zmluvná pokuta predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou cenou MT bez zJavy z jeho spot rebilefskej ceny s DPH (uvedenou v bode 1 2 v rámčeku
označenom člslom 5) a kúpnou cenou s DPH, za ktonú Podnik predal MT Úl:astnlkovl (uvedenou v bode 1.2 v ráml:aku označenom člslom 4). Právo na zmluvnú pokutu
podla tohto bodu vznikne Podniku samotným poru!enlm povinnosti Úl:astnlka, a to v okamihu porušenia povinnosti Úl:astnlkom, pril:om toto právo nie je podmienené
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2.6

2.7
2.6

vykonanlm žiadneho úkonu zo sbany Podniku (napr. odstúpenlm od Zmluvy alebo prenJ!anlm čl obmedzsnlm poskytovania Služieb v prípade poru!anla povinnosto
podla bodu 2.3 písmena c) tohto článku). Účastnik je úrove/l povinny uhradlr Podniku náhradu !kody, ktorej vy&ka presahuje vy&ku dohodnutej zmluvnej pokuty
Zmluvnú pokutu podta tohto článku bude Účastnlk povinny zaplatir Podniku bez chladu na dl:tku doby, ktorá mu e!te zos)ávala do uplynutia doby vlazanosll.
~mluvná pokula je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, Inak v lehote 14 dni odo dna don.~eenla výzvy Podniku Učastnlkovl.
Učastnlk súhlasi s tým, te ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na z;iklade jeho žiadosti alebo z dóvodov jeho zavonenla k dočasneJ deaktivácil jemu pridelenej
SIM karty a v dOsledku loho k obmedzeniu alebo k prenJ!eniu poskytovania S)užiob podla zmluvy o pripoJBnl, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov použlvať tieto
Služby sa mu nezapočlla do doby viazanosti Táto skutočnosť nezbavuje Učastnlka jeho povmnosti zaplatir Podniku za túto dobu cenu Slu!Jeb, pokla f mu láto
povinnost v zmysle Zmluvy vznikne
Podnik je poyinny splnlr sl v!atky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaju zo Zmluyy a tohto Dodatku, najmä (l) predat Účastnikov! MT za dohodnutú kúpnu cenu a
prevlesr na Učastnlka vtastnlcke prévo k MT a odovzdar mu ho za predpokladu, ža Učastnlk splni v!atky podmienky pobabné pre vznik nároku na kúpu MT za kúpnu
cenu v súlade s týmto Dodatkom; (il) poskytova( Účastnikov! Služby podfa Zmluvy a tohto Dodatku
Bez chladu na oslalné ustenovenia tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom· Ak je kolónka v tomto bode vyplnená slovami '12 mesiacov•, účastn ikov!
po uplynuli t 2 mesiacov po nadobudn ulf platnosti tohto dodatku vznikne právo na uzatvorenie Iného - Podnikom určeného - dodatku k SIM karte uvedeneJ v úhlavf
tohto Dodatku (dalej len "Nový dodatok"). V pri pada, ak účastnlk v zmysle tohto ustanovenia uzatvori k SIM karte Novy dodatok, nadobudnutim platnosti Novéh!' dodatkL
ZBniká platnosť tohto Dodatku, a to bez toho, aby v dôsledku úniku platnosti tohto Dodatku vznikol Podniku nárok na zmluvnú pokutu V prípade, ak Učastnlk
neuzatvo<f v zmysle lohto bodu Nový dodatok, tento Dodatok ostáva naďalej v platnosti a v!atky jeho ustanovenia platia po celu dobu viazanosti. V prfpade. ak je kolóniu
v tomto bode vyplnená symbolom"+++++" Účastnlk nemi! právo na uzatvorenie Nového dodatku podfa tohto bodu

J 17)

2.9

2.10

Účastnlk sa zaväzuje, že poklar sl súčasne s uzatvo<enlm Dodatku aktovoval niektorý z Biznis balikov (alebo o jeho aktiváciu v okamihu uzatvorenia Zmluvy a/alebo
Dodatku po!iadal Podnik a Podnik tejto žladosti vyhovel) a ak súčasne na úklade aktivácie konkrétneho Biznis ballku využil možnosť zakúpenoa osobitného typu MT za
cenu 50 ztavou, ktor)' je matné za l.okúto osob"nu cenu zakúpiť Iba v prfpade aktivácie a vyu!Jvania nlaktorého z Biznis balíkov. je povmny počas doby viazanosti mar
predmetn)' Biznis balfk akbvovany na SIM karte a plaUr za~ riadne a včas dojednanú cenu Účastnlk sl je vedomý, že vzhfedom na osobltryu motnosr ziskanla
osobitného typu MT prosbadnlctvom aktivácie vybraného Biznis ballka a teda vzhladom na vy&ku cenového zvýhodnenia MT poskytovaného Učastnlkovi na úklade
tohto Dodatku, by v prlpaele, te by Účastnlk nedodržal svoje z;iväzky uvedené v prvej vale tohto bodu, Podniku vznikla tkoda V prfpade ponJ!anl a povinnosti Účastnlka
uvedenej v prvej vete tohto bodu, je Podnik oprávnený od Účastnlka požadovar náhradu !kody vo vy&ke súčinu vý&ky mesačného poplatku za konkrétny zvoleny Biznis
ballk a počtu ceiYch zúčtovaclch obdobi, chybajúclch do skoneenla doby viazanosti Dodatku Náhrada !kody je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, Inak
v lehote 14 dni odo dlla donučenla výzvy Podniku Účastnikov!
ldenlifikačny kód súvlsoaceho doclatku:

F
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Ak je v kolónka namiesto Identifikačného kódu súvlsoaceho dodatku uvedeny symbol "+++++", nevztahujú sa na Účastnlka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho prlloh
týkajúce sa súvisiaceho dodatku
Referenčné člslo- PauUI pre blizkeho.

J

19)
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a)

b)

c)

d)

a)

Ak je v kolónke namiesto Refemečného čísla - PauUI pre bllzkeho uvedeny symbol "+++++", nevzfahujú sa na Účastnlka !iadne ustanovenia Dodatku ani jeho prfloh
tYkajúce sa PauUiu pre bllzkeho.
V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastnlk v súvislosti so SIM kartou ektlvovanú službu Náhradny telefOn a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o
pripojeni o aktivácll služby Náhradoy telefOn. v z;ihlavl ktorého je uvedené to Isté telefónne čislo ako v úhlavi tohto Dodatku, (dalej Ian "Dodatok o NT"), uzavretlm tohtc
Dodatku zaniká platnost' Dodatku o NT (a dochádza k ol<amtaej deaktivádl sl~by Náhradny telefón aktivovane] a užívanej na úklade Dodatku o NT zo SIM karty) V
prípade úniku Dodatku o NT podla predchédzajúcej vety , mOže (ala nemusi) Učastn ík v súvislosti so SIM kartou po!iadar o novú akbvádu služby Nähradny telefón,
priä>m v takom prípade je povinny uzavrie( novy Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii služby Náhradny telefón V prípade z;iniku Dodatku o NT podla prvej vety
tohto bodu bude mar léto skutočnosr v úvislostl od okolnosti uvedenych v jednotlivYch písmenách tohto bodu zs následok vznik niektorého z právnych slavov
•
uvedenYch v nasledovnYch plsmenäch tohto bodu·
Ak sa nejedná o prípad podfa plsmena d) alebo a) tohto bodu a Učastnlk už na úklade Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikačné zariadenie, je povinny uhradiť
v súvislosti so :tánikom Dodatku o NT sumu vo vý&ka zostávajúcich neuhradenYch mesačnYch poplatkov za službu Náhradoy telefón (vrélane DPH) do konca pOvodne v
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (t.j sumu rovnajúcej sa súčinu vy&ky mesačného poplatku zs službu Náhredny telefón a počtu mesačnych poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradot do konca doby viazanosti podla Dodatku o NT, av&ak ktoré v dOsledku úniku Dodatku o NT doslat neuhradil)
Ak sa nejedná o prfpad podte pl smona d) alebo a) tohto bodu a Učastnlk pred únikom Dodatku o NT nezakúpil na úklade Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne požiadal o novú aktiváciu slutby Náhradny lelefón v súvislosti so SIM kartou a podpísal príslutny nový Dodatok k Zmluve o pripojení o aktoväcoi
služby Náhradný telefón, v ktorého úhlavl je uvedené telefónne číslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu la kého účastnlckeho programu. ktorého súčastou je služba
Nähradny telefón. a tento účastnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karta aktivovaný, vznikne mu únikom Dodatku o NT právo na ztavu z ceny Slu!Jeb vo
vý&ke rovnajúcej sa vý!ke mesačnych poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a uživanlm slutby Náhradný telefón na z;iklade
Doclatku o NT, priä>m Učastnlkovl nevznikne povinnost uhradlt zostávajúce navyúetované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na úklade
Dodatku o NT povlnny uhradif do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (ZJ!nlkom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového
telekomunikačného zariadenia za cenu so zJavou, ktoré mu vyplyvalo z jeho uslanovenf).
Ak sa nejedná o prípad podla pl smena d) alebo a) tohto bodu a Účastnlk pred únikom Dodatku o NT nezakúpil na úklade Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a napodplsal nový Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii služby
Náhradny telefón, v ktorého z;lhlavl je uvedené telefOnne člslo SIM karty, Účastnikov! zänlkom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zJavu, ako v prípade podfa
plsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povlnnosr uhradlr zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradny telefon, ktoré bol na z;iklade Dodatku o
NT povinný uhradlt do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (únikom Dodatku o NT za niká tiet právo na kúpu koncového telekomu nikačného
zariadenia zs cenu so zlavou, ktoré mu vyplyvalo z jeho uslanovenf)
•
Ak v okamihu uzavretia Dodatku te na SIM karte aktivovaný laky účastnlcky program, ktorého súčastou je služba Náhradný telefón a Učastnlk požledal o aktiváciu
!akého účastnlckeho programu. ktorého súčasrou ja slutba Náhradny telefón, a tento účastnlcky program mu bude aJ skutočne na SIM karte aktivovaoy, Účastnlkovi
únikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na ztavu, ako v prípade podla plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povonnosr uhrador zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky zs službu Náhradný telefón, ktoré bol na zAklada Dodatku o NT povinný uhradlt do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby
viazanosti.
Ak v okamihu uzavretia Dodatku te na SIM karta aktovovany laky účastn lcky program. ktorého súčasťou je služba Náhradny telefón a Účastn lk požiadal o ~ktiváclu
!akého účastnlckeho programu, ktorého súčastou nie je služba Náhradny telefón, a tento Učastnlcky pro,gram mu bude aj skutočne na SIM karta aktivovany a Učastnlk
pred únikom Dodatku o NT nezakúpil na zAklada Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie, Učastnlkovl zánokom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zJavu, ako v prípade podla pfsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosr uhradir zostävajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón,
ktoré bol na z;lklade Dodatku o NT povinný uhradít' do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

et 3.

Závorečn6 uslanovonta
Účastnlk vyhlasuje, te nemá žledne finančné z;iväzky voči Podnoku, ktoré v den, ked bude podplsovar tento Dodal9k, by boli po lehote Ich splatnosti účastnlk
potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok. je platné. V prlpade, te v súvislosti 50 SIM kartou bol medzi Učastnlkom a Podnikom uzavretý Iný doclatok v
rámci niektorej ponukovej akcie Podniku. obsahom ktorého by bol predaJ koncového telekomunikačného zariadanoa zs cenu so zlavou alebo poskytnutie oného
zvýhodnenia Učastnlkovo a z;lvllzok Účastnlka plnlr podmienky poskytnutia zJavy a dat~oe povinnosti Účastnlka uvedené v predmetnom doclatku prostrednlctvom SIM
karty (dalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchédzajucl doclatok je platný v den. v ktor)' sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, te Predchádzajúci doclatol
zaniká okamihom uzavretia Dodatku To neplatl v prípade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod nézvom Zvýhodnené SMS v roam ingu,
Twin alebo Náhradný telefón, v lakom prípade zostava Predchádzajúci dodatok platny a popri 11om je platný aj Dodatok
Účastnlk podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v etánku 1 bode t .2 V prlpade, te Ide o prenos člsla sa Strany dohodli, te Podnik zabozpečf
3.2
doclanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastnlkovl, ktor)' je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdír svojim podpisom (resp. podpisom oprévnenej osoby
konajúcej za Účastnlka).
3.3
Dodatok nadobudne platnost' a účinnost v den, v ktorom ho podpiAu oba jeho strany, ak sa strany dalej nedohodli na odloženl účinnosti nlekto,Ych ustanoveni Ak k
j~ho podpisaniu nedójde obidvomi stranami Dodatku v jeden dell, nadobudne platnost a účinnost v dell, v ktorom ho podpi!& oprávneny úslupca Podnik~ et po
Učastnlkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prfpade prenesených člset, ako aj v prípade. ak Učastn lk
uzatvoril Dodatok v rámci režlmu úsielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dlla nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti
definovanej osobitne pre tieto pripady v čl. 2 Dodatku V prfpade prenesen )ich čisel je at do momentu aktivácie SIM karty odtotená účlnnosr tých ustanoveni l?odalku,
ktorYch vykonanie nío je možná bez toho, aby bola aktivované SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenos"ernosti telefónneho čisla - Prijfmajucl podnik. Ak Učast nlk
uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu z;isíelkového predaja. v!etky uslanovenoa Dodatku. ktoré ~pecifikuju osobané zvýhodnenia poskytované Účastnlkovi , najmA
ustanovenia !peciflkujúce začiatok poskytovanoa jednotlivých osob"ných zvýhodnen!, nadobudnú účonnost' et uplynutlm soedmeho pracovného dlla nasledujúceho po
dni nadobudnutia platnost• Doclatku, čim mOže dOjsr k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivYch osobitných zvýhodnen!. Rozsah a cha rakter osobitných
zvýhodnen! vlial< ostáva nezmeneny V prlpade, ak Účastnlk uzatvonl tento Dodatok v rámci retomu úsiolkového predaja, neoddelltelnou súčasrou Dodatku sú aj
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podm18nky zaiSielkového predaJa a úeastnn. podposom Dodatku vyjadNje s nimi túhlas
Zmluvné Sltllny sa dohodli, ta okamihom nadobudnuba platnosb Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosb Zmluvy, polúaf táto nebola uzavretj na dobu urbtú, vo
svojej eatti tYi<aJúoej sa SIM karty na dobu urbtú zhodnú s doboY platnosb Dodatku, potom okam1hom Zlln•ku Dodatku sa monl doba platnosb Zmluvy v easti tý1<ajúcej
sa SIM karty na dobu neurtltú zan.kom platnosij Dodatku n"' je dotknutá platnosr Zmluvy
Zmluvn<! sltllny sa dohodi, le platnos! Dodatku skonči pred uplynuijm doby, na ktorú bol uzavretý v zmyslo bodu 3.3 tohto etánku, zaln1kom platnosb Zmluvy alebo na
zalklade dohody zmluvných strán V prípade, to úeastnll< poNII svoje p<Mnnosb takým spôsobom, ta Podniku voti nemu vznikne pravo na zaplaten10 zmluvneJ pokuty
podfa uatanovenl tohto Dodalku, zanikne platnosr Dodatku okamihom uhnlde010 zmluvneJ pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okam1hom pnplsanla celej
~my zmluvneJ pokuty na Podnikom urtený ~t) Zmluvné strany sa dollodW, ta v prípade, t e obsahom Prílohy e 1 je poskytn~ ztavy alebo 1ného zvýhodnenia
ueastnlkovt, okamihom poNte~ povinnosti Ue&stnlka takým spôsobom, te Podn1ku voči nemu vznikne p<ávo na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tohto
Dodatku, zaruknú vietky [riva ueastnll<a na poskytovanie týc:llto zhav a/alebo Iných zvýhodnenl, pokiar nie j8 v ustanovernach Pn'lohy e t výslovne uvedené n..eo iné
Tento Dodatok je neoddel~ernou súeasrou Zmluvy Dodatok sa vyhotOVIJje vo dvoch rovnop!SOCh. po jednom pre úeastnll<a a Podnik
úeastnll< vyhlaSUJ&, ta si je vedomý. te MT je mu predävaný za cenu uvedenú v et 1 bode 1 2 Dodatku, ktoreJ výtka sa rovné rozdielu medzi spotreb~olskou (trhovou)
cenou MT a v zmyslo tohto Dodatku poskytnutou zlavou zo spotrebltelskoj ceny , Ion z toho dOvodu, te sa účastnlk zaviazal utJvar slulby poskytované mu
prosltednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nododrtanle tohto Zllvlzku (konkrétno zalvlzkov uvedenych
v etánku 2 v bode 2 2, 2 3 alebo 2.4) vzlhfadom na v)ilku zfavy zo spotrebltefskej ceny MT, ako aj na prfpadný obsah Prilohy 1 Dodatku, by sp6sobllo, te Podn1ku
vznikla !koda (mlnlmalne v rozsahu zlavy zo spotrebltefskej ceny MT)
ueastnll< vyhlasuje, že pred uzavretlm tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s p<ávaml, ktora z neho vyplývaju ako aj so vletkým l podmienkami a/alebo
povinnosťami, ktoré sa podfa neho zaviazal sptnlť, a sueasne, te bol v plnom rozsahu upozornený na prlslulné dOsledky, ak treto podmienky a/alebo povlnnosll
nesplni alebo poNII.
Strany sa dohodli, že v prfpade, te úeast nlk z akýchkolllek dOvodov atmtl pnlvo na utlvanle úeastnlckeho programu (resp jeho vanantu). ktorý mé na SIM karte
aktivovaný a zalrove~ veas nepožiada o aktlvéclu Iného úeastnlckeho programu, je Podnik opravnený akbvovať mu na SIM karte Iný úeastnlcky program, ktorý spl~a
podmienky uvedené v e1 2 bode 2.2. Ak úeastnn. potlada o aktMidu Iného úeastnlckeho programu pred zmenou podla predc:lládzajúcej vety, nopovatuje sa tento
úkon za vykonaný veat, pok~af nebude z technickych, admlnlstratlvnyc:ll alebo Iných dOvodov Podnik schopný vykona( požadovanú zmenu vzlhfadom na krlllkosť
easu medzi doNtanlm tladooti a okamihom, v ktorom mé dOJSť k zmene úeastnlckeho programu v dOsledku straty prllva na poskytovanie dotknutoho úeattnl ckeho
programu
ueastnll< SVOJim podpisom potvrdzuje, te mu bola oznámená lnformécla PodnikU, ktorou ho tento v súlade s§ 42. ostatnými ustanovonl8ml zalkona e 61012003 Z.z v
zneni naskortlc:ll predposov oboznamil s tým, ta ku d~u 30 10 2010 na zalklade doplnku vteobecných podmienok dochadza k zmene textu Vteobecných podm18nok
poskyto~nla verejných elekltomckých komunikaenýc:ll slubeb prostrednlctvorn vereJneJ telefónnej slf!te spoločnosb Orange Slovensko, • s , a to ich e~nku 11 , bod
11 15 Ueastnll< dalej SVOJim podp1som potvrdzuje, te predmetnú zmenu akceptoval a ta mu bola zalmv~ nadne oznámené ln~cia. ta v pripade, ak mé zmen;
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podm1enok. je úeastnll< opriiYTI8ný odstúpil' od zmluvy o pnpojenl, ktorej sa zmena týka , bez san kd l, ak
by zmenu, ktora mé charakter podstaltl8j zmeny zmluvnýc:ll podmienok, neakceptoval Okam1hom, v ktorý nadobúda úelnnos! zmena vyUle uvedonýc:ll vteobecných
podm10nok, sa zaroven meni obsah zmluvy o pripojeni, ktoreJ sútasťou sú liato vteobecné podm100ky
Strany aa dohodi, te Podnik má nrt!lo v tomto bode uvedené pnlvo a ueastnlk potvrdzuJe SVOJim podpiSOm, že sa s touto skutoenosťou oboznémll • bane ju na
vedoml8 PodNk je oprllvnený pre každé zanadanlf!, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktora možno vyu!Jt' na utlvan.e verejnej telefóMej služby, techmcky
obmedzlr možnosť V)'l!11vanoa tohto zariadenia poeas doby VIazanosti podfa tohto Dodatl<u (poluaf J8 v Dodatku stanovenýc:ll VIOC dOb viazanosti tak poeas celej
doby, potas ktorej JO ueastnll< Z8VI8Z8ný podle tohto Dodatku utlvar slutby v 11om stanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo liNktúre) v I08J Sl8ti, ako JO VOr&Jnll
telefónna sl8f Podniku (tzv blokovanl8 zariaden1a na sler l SIM..Jock). úeastnll< vyhlaSUJe, ta sa oboznamH so skutoenosraml uvedenými v tomto bode a s ich
vedomlm kupuje tovar do SVOJho vtastnlctva Vzhfedom na uvedené nevmkajú úeastnn.ovt z vyUio v tomto bode uvedených dOvodov tledne pravne nämky voči
PodNku. najmA mu nevznikli (a) prllvo reklamovať vyllie uvedené skutoenosti na zakúpenom tovare (b) p<ávo požadovať z hore uvedených dOvodov z/avu z kúpnej
ceny tovaN, (c), prllvo z hore uvedených dOvodov odstúp1r od kúpnej zmluvy (potadovať vrétenle celej kúpnej ceny zaplaleOOJ za tovar), alebo ak6kolllek 1né pravne
ni roky
Sltllny sa dohodli, ta okamihom nadobudnutia platnosij Dodatku u monl znenie Zmluvy ako celku (pnrom strany sú 11 vedomé , te v zmysle ustanoveni Zmluvy vtelky
zmluvy o pnpoJ8nl, ktorych súeasrou sú VP, predstavujÚ eatti tej IStej zmluvy o pnpoJOnl medzi úeastnlkom a Podnikom, t.j 1\ioria easr Zmluvy), a to tak, že vlatky
spory, ktoré medZJ stranami vzniknú zo vzaljomnyc:ll zmluvných vzrahov eXIStujUdc:ll ako aj zo zmlúv uzavretýc:ll medzi nimi v budúcnosti (to zn v!etky zmluvné vzťahy
vzn1knut6 na úklade Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s mml súvisiace (vrlltane sporov o platnosť, v)iklad a zanik takejto
Zmluvy (zmlúv o pripojeni)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodoovským súdom, ktorý bude vybraný taloboom zo zoznamu stályc:ll
rozhodoovskýc:ll súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky Týmto nie je dotknuté prllvo žalobcu obrátiť sa s návrhom na zaeatie konania na
prlslu!ný vteobe<:ný súd Slovenskej republiky podfa Zll kona 9911963 Zb. Obetansky súdny poriadok v zneni neskortlc:ll predpisov Strany sa dohodli, že ukoneanle
platnosti Zmluvy a/alebo tohto Dodatku sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukoneanl platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku
Strany sa dohodil, te v pripade ak Podnik pozastavl poskytovan1o Slutleb podfa Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dOvodov na strane úeast nlka a nllsledne Podnik na tladosr úeastnlka ZI\JII úbnky odstúpama od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne zaene znova pos kytovať
pozastavené Služby, pla tia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozasta veniu poskytovania Slutlob pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo dollo

e.

3.8
39

310

31t

3 t2

e

3 t3

Zlaté Moravce, d~a 30 11 2011

Zlaté Moravce, dM 30 11.2011

Za Orange Slovensko, a s

úeastnn.
Mesto Zlat6 Moravce

c22~

0004538294
Dodatok k zmluve o pripojenf -

čfslo

zmluvy: A5620538

Cfslo účastn fka (vypli'la Orange Slovensko, a.s.)
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