
Č ís lo zmluvy: A8390157 
Názov predajného miesta: B2B Kód: ID070DSP0 1 

1\ ono a priezvisko predajcu: Žatko Jozef Telefón: 918340443 
Poznámka: G1 __ DSL __ Nová_zmluva_S_viaz_bez_TP(24m)_241 014 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
na poskytovanie služby Pevný internet DSL 

Dátum: 9. 3. 2015 

uzavretá pod ľa§ 44 zákona č . 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, I ČO: 356 97 270, D IČ : 20 20 31 05 78, I Č DPH: SK 20 20 31 G5 / 8 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka čís lo 1142/B ' 
(ďa lej len "spoločnosť Orange") 

a 

účastníkom (ďa lei len " účastní k" alebo " Učastník" ): Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titu l / Obchodné meno/ Názov: 
Mesto Zlaté Moravce 
~- - - -- - - - - - -- - --- - - - -- - - - - -
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania (mesto/ obec, ulica, popisné čís l o, PSČ , pošta): 
1.Mája 2, Zlaté Moravce 1, 95301 Zlaté Moravce 1 

- ----- -- -- - -- - - - -- - - - -- - --- - --
Telefónne čís l o (aj s pred ·10ľbou) : 

1 

Fax (aj s p redvoľbou) : 

---- - -- - - - - - ~- - -- - - - -- - -- -- - - -
E-mail: ln8 uzatvorená zmluva s Orange Sl v nsko, a. _;_? 
(@ áno 

-
Číslo a platnosť OP / pasu: Š'.átne obc;ianstvo: 

SR 
-

Rodné čís lo/ I ČO: IČ DPH ! D I Č*: 
00308676 

-
Spôsob platby: 
Príkaz na úhradu 

štatutárny zástupca: 
Ostrihoňová Serafína, Ing. 

Rodné čís lo : Číslo a p latnosť OP I pasu / :ircukazu p. na p byt: 

v v v 
v 

*) IC DPH vyplní účastník , a .. mvu IC DPH bolo pridelene, DIC vy~ln í učastni k, ak mu nebolo pridelené IC D. H 
a zároveň mu bolo pridelené DIC. 

Prílohy: 
Dokumenty k nahliadnutiu: nie 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Pripojenie Odbernej jednotky s prideleným SN 0373911539 

V prípade, že pripojenie k sieti spoločnost i Orange, prostredr.íctvom ktorého má Účastní užívať sluzbu Pevný 
internet DSL podľa tejto Zmluvy o poskytovaní verejných služieb n~ poskytovanie služby Pevný in tt~ rn et DSL 
(ďa lej len "Zmluva"), nie je v okamihu uzc:ivretia Zmluvy zriadené. Učastník týmto žiada o zriadenie pripojenia 
Odbernej jednotky s nižšíe uvedenou adresou k sieti spoločnost i Orange za úč lom užívania služby rev,1ý 
·nternet DSL podľa tejto Zmluvy. V prípade, že pripojenie k sieti spoločnosti Orange, prostredníctvom ktorého 
má Účastník užívať sluzbu Pevný internet DSL pod ľa tejto Zmluvy, v okamihu uzavretia Zmluvy ui'. je zriaden } , 
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Účastn ík potvrdzuje, že pri pojenie Odbernej jednotky s nižšie uvedenou adresou a so SN uvedeným vyššie 
v tomto písmene k sieti spoločnosti Orange bolo už skôr spo ločnosťou Orange zriadené a je prevádzky
schopné. 

Adresa Odbernej jednotky: 
Mojmírova 6, 95301 Zlaté Moravce 

Č íslo byt·1 alebo iná identifikácia Odbernej jednotky (vypÍňa sa len ak je údaj k dispozícii): 

Účastník L'.iada v Odbernej jednotke uvedenej v tomto písmene článku 1 Zmluvy o aktiváciu nasledovných 
služ:c i.J: 

DSL ~Ji n i 

Doplnkové sluzby: Neobmedzené dáta 

Iné údaje: 

Článok 2 

Neorldeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej služby Pevný 
inte ~ .1ot DSL spoločnosti Orange Slovensko, .:::i. s. (ďalej lrn "Všeobecné podmienky"), Príloha k Zmluve 
(' ;-ioskytovaní 'erejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL s názvom "Súhlasy" a Cenník 
slL žby Pevný internet DSL (ďa lej len "Cenník"). Všeobecné podmienky a Cenník sú v aktuálnom znení zverej
nené na www.orange.sk. Súčasťou Zmluvy sú aj ďa lšie právne a iné dokumenty, pokiaľ to vyplýva z niektorého 
z dokumentov uvedených v predchádzajúcej vete alebo ak majú charakter dodatku k Zmluve alebo ak to 
vyplýva priamo z ich obsahu„ Zmluva je vyhotovená drnjmo, jedno vyhotovenie pre spoločnosť Orange a jedno 
vyhotovcn:c pre účastníka . Učastník a spoločnosť Orange sa dohod li, že pojmy používané v Zmluve majú rov
naký význam, aký majú tieto pojmy v zmysle Všeobecných podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy, po:<i aľ nie je 
v niektorej časti Zmluvy výslovne stanoven1: inak alebo iný význam týchto pojmov nevyplýva priamo 
z ustanovení tejto časti Zmluvy. Strany sú si vedo:-né 2 súhlasia s tým, že v súlade s ustanoveniami článku 2 
p:smena d) Všeobecných podmienok v prípade, ak je v okamihu uzavretia tejto Zmluvy v platnosti iná Zmluva 
o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL (Iná Zmluva), ktorej stranami sú 
účastník 8 spoločnosť Orange a predmetom ktorej je poskytovanie služby Pevný internet DSL spoločnosťou 
Oranqe účastníkovi , ktorého osobné údaje sú uvedenó v záhlaví tejto Zmluvy, platí, že tťlto Zmluva je dodat
kom k Inej Zmluve. 

Článok 3 

Uvcdt:ním úd2~ov pre spôsob platby formou Inkasa resp. Teleinkasa a podpisom tejto Zmluvy účastn ík dáva 
spoločnost i Orange súhlas na inkasovanie účastníkovi vyúčtovaných platieb z uvedeného účtu účastníka 
formou inkasa. Zároveň účastní k, ktorého údaje názov banky, kód banky a čís lo účtu sú uvedené v tejto 
7-rduve, týmto dáva spoločnosti Orange súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v tejto 
Zrr!uvc za úče lom zabezpečenia platby za plnenia poskytnuté mu spoločnosťou Orange formou Inkasa alebo 
7ei'3inkasa vrátane ich poskytnutia banke, i<torá \·edie účet uvedený v tejto čast i Zmluvy. Súhlas účastníka platí 
na dobu platnosti tejto Zmluvy, pokia" ho účastník neodvolá skôr spôsobon podľa nasledujúcej vety. Účastník 
je oprávnuný kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy písomnou formou odvolať svoj súhlas na spracúvanie 
osobných l;dajov podľa predchádzajújch viet. 

Č lánok 4 

Účastník s; jo vedomý, že jeho povinnosťou je d is~onovať takými právami, aby bol oprávnený uzavrieť túto 
Zmluvu a p ln iť svoje povinnosti z nej vyp!ýva;úce. Učastník vyhlasuje a svojim podpisom tejto Zmluvy potvr
dzuje, že je oprávnený uzavrieť túto Zrnluvu vrátane jej príloh a ostatných súčastí v dohodnutom znení, najmä 
však. fo má také práva k Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v článku 1 tejto Zmluvy, ktoré ho opráv
í'1ujú dohodnúť v súlade s ustanoveniami Zmluvy (vrátane jej príloh) zriadenie Pripojen ia Odbernej jednotky 
k Sieŕ i spôsobom podľa Zml:.ivy, a ktoré ho oprávňujú ,zaviazať sa na plnenie ostatných povinností podľa tejto 
Zmluvy o ktoré ho oprávň j ú aj tieto povinnosti pl n iť. Učastník a spoločnosť Orange sa dohodli , :é:e v prípade, 
ak Účastník nie je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu alebo niektorú jej časť (najmä ak nsmá také práva k Odber
nej jednotke, ktoré by mu umožňova l i dohodnúť zriadenie Pripojenia t.::;jto Odbernej jednotky uvedenej 
v ~lánku 1 Zmluvy k Sieti alebo dohodnúť poskytova,n i9 služieb Orange Doma v Odbernej jednotke uvedenej 
v čl (< n ku 1 Zmluvy), spoločnosti Orange vznikne voči Učastníkovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
tristotridsat]eden eur deväťdesiatštyri centov, pričom týmto nie je dotknuté právo spo ločnosti Orange voči 
Účastn íkovi na náhradu škody spôsobenej porušením jeho po·1innosti disponovať všetkými právami , ktoré ho 
OiJ rávňujú uzavrieť túto Zmluvu alebo jej niektorú ča '3ť. 
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Článok 5 
Služba Bezpečnostný balík 

1. Účastn í k, ktorý podpisuje túto zmluvu (ďa l ej len "~častník") , a spo loénosť Orange Slovensko, a. s. (ďalej 
len "spoločnosť Orange") sa dohodli na tom, že Uč3stník je opróvnený aktivovať si službu Bezpečn:i3tný 
balík. Vzhľadom na to, LP súčasťou služby je poskytnutie práva používať počítačový program EsP.t Smm[ 
Security (ďa lej len "Program") spôsobom uvedeným nižšie. spoločnosť Orange ako subjekt oprávnený 
poskytovať sublicenciu na použitie predmetného Programu účastníkom svojich služieb v nižšie uvedenom 
rozsahu udeľuje týmto Účastníkovi súhlas na použitie Progrumu , ako je uvedené nižšie. Udelená .:;ubl icen
cia má nevýhradný charakter a Účastník ju nie je oprávnen~' poskytnúť ďa lšej osobe. 

2. Účastník a spoločnosť Orange sa dohodli, že za súčasť Programu sa považujú tiež všetky s Prograrr.cm 
súvisiace vysvetľujúce materiály a akákoľvek dokumentácia . najmä akýkoľvek popis Programu, jeho špeci
fikácia , popis vlastností , popis ovládania, popis operačného prostredia. v ktorom sa Program používa, 
návod na použitie alebo inštaláciu Programu alebo akýkoľvek popi správneho používania Pro:::iramu. 
Súčasťou Programu sú zároveň všetky kópiP. Programu, opravy prípadných chýb Programu, dodatky 
k Programu, rozšíren ia Programu, modifikované verzie Prof) amu , nové verzie Programu a všetky Rktuali
zácie súčastí Programu, ktoré spoločnosť Orange (alebo v ;ej mene subjekt, ktorý dodáva Program 
a poskytuje licenciu na jeho použitie spo ločnosti Orange (Ualej tiež "dodávateľ Programu"); sr::o :)Čnosť 
Orange je oprávnená akýkoľvek úko alebo plnenie po"v:nnosti či výkon práva spojený s poskytov~ním 
Programu resp. sl~žby Bezpečnostný balík vykonať prostredníctvom tretej osoby najmä dodávateľa prog
ramu) umožňuje Učastníkovi inšta lovať alebo ktoré mu sama dodai:3 s Pr gramom alebo v budúcnosti 
dodá (najmä v rámci automatickej aktualizácie Progmmu). Spoločnosť Orc.ngc· Pro9ram dodáva vo formo 
objektového spustite1 ného kódu . 

3. Spoločnosť Orange udeľuje Účastní ;;:ovi právo inš talovať Program na pevný disk počítača alebo na iw',, 
podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie rrogramu do pamäte ~očí~u
čového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovan:e Programu na počítačových systé:rioch, 
avšak naj~iac na takom µočte počítačov, ktorý zodpovedá po~tu pripojení (prístupov k sieti interne,) posky
tovaných Učastníkovi v zmysle tejto Zmluvy. Učastník ;e oprá1..nr-ný používať všetky funkcio, ality Programu 
sprístupnené štandardným spôsobom pre užívateľa Programu samotným Programom po jeho inštalác'i na 
výstupnom zariadení Účastníka. 

4. Účastník nie je oprávnený Program kopírovať, šíriť, oddt: ľovať jeho čnsti alebo vytvámť odvodené verzie 
Programu, ďalej používať. upravovať, prekladať, reprodukovať. alebo prevá?zať práva na používanie Prcg. 
ramu (alebo jeho rozmnoženiny) inak, ne:2 je výslovne U'.'edcné v Zmluve. Učastn fk nie je orrávnený Pror;
ram predať, sub licencuvať, prenaja ·inej osobe alebo vz:ať do prenájmu od inej osoby, alebo ho 'apc?i :..:-r 
Účastník nie je oprávnený spätne analyzovať, dekompilovať, . revádzať do zdrojového kódu alebo sa iným 
spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód Programu s výnimkou tých či nností, ktoré výslovne umožňujú "'.latné 
právne predpisy. Účastník r,ie je opróvnený vytvárať na základe Programu odvodené diela . Účastník n:e j ·~ 
oprávnený zneuzívať bezplatné alebo dočasne bezplatné verzie Programu v rozpore s dobrými mravmi ""a 
účelom vyhnutiu sa zaplateniu odmeny za poskytnutú 5Ublice ciu . Učastník je oprávnený, pokiaľ je fyzic
kou osobou nepod. ikateľom pre seba vytvoriť jedinú kópiu Progmmu na médiu určer'.)m na trva.Á uklada
nie dát ako záložnú kópiu, za predpokladu, ze táto archívno záložná kópia sa nebude in štalov11ť alebo 
používať na inom po'S ítač : . Vytvorenie _akejkoľvek ďalšej rozmnoženiny Programu je porušením Zm!uvy. Po 
uplynutí platnosti tejt sublicencie j , Učastník r:.iovinný zn ičiť ci lebo vrátiť spo ločnosti Orange všetky kóµiEJ 
Programu. 

5. Sublicencia poskytovaná Účastníkovi nie je územne obmedzen/i , vecné obmqd:::::enie j·:ó) riešené vyššie. 

6. Sublicencia udelená týmto Účastníkovi vo vzťahu !. Programu platí po dcbu platnosti 7'.m uv~1. pokia1 noLas 
platnosti Zmluvy nenastane skutočnosť uvedená v bode 10 tohto článku. 

7. Sublicencia je poskytov~ná dočasne bezplatn , pričom po uplynutí lehoty na bezplatné užívan iu, ako je 
táto uvedená nižšie , je Učastn í k pov·nný uhrMzať < )olo:.Snos i range odmonľ za 11dclcnie subl'.ccnci· , , 
ktorou je cena služby Bezpečnostný balík, ako je táto stanovená v platnom Cenníku. Pokiaľ si Účastník po 
podpise tejto Zmluvy Program in: taluje na svojom zariadení (tj . a~·tivuje si službu Bezpečnostný balík) 
Účastn í kovi sa ude ľuje na dobu platnosti Zmluvy subl icenci<J na uživanie komerčnej vorzic Programu. 
pričom Účastník získava právo na bezplatné užívanie komerčnej verzie Programu za úče lom jeho testova
nia, a to maximálne po dob J 30 dní od aktivácie služby Bezpečnostný bal ík . 

8. Súčasťou Programu je Dohoda s koncovým užívateľom o používaní softvéru (ďa l ej tiež "Dohoda o licencii") 
medzi koncovým užívatel'om Programu a spoločnos ou ESET, spol. s r. o„ so sídlom Pioniers ľ'.a 9/A, 
831 02 Bratislava, za ísanou v Obchodnom reoistri o· resného súdu Br;:i tislava 1. v oddiele Sro, vlo?.ke 
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číslo 3586/B, IČO 31 333 535 (ďa lej len "Douávatel"') . Strany tejto Zmluvy sa dohodli, že ustanovenia 
Dohcdy o licencii v nižšie dohodnutom rozsahu sa stávajú v prípade aktiváci ' služby Bezpečnostný balík 
súčasťou ustanovení Zmluvy upravujúcich užívanie služby Bezpečnostný balík, pričom na strane Dodáva
tel'a vystupuje spo ločnosť Orange a na strane koncového užívateľa Účastn í k. Aktiváciou služby Bezpeč
nostný balík sa rozumie inštalácia Programu (vo verzii, ktorá je na stránke www.orangedoma.sk) na svoj 
počítač a pok iaľ je užívanie Programu podmienené zadaním autentifikačných prostriedkov pridelených 
Účastn íkovi spo ločnosťou Orange, tiež pridelen ie týchto autentifikačných prostriedkov spoločnosťou 
Orange Účastníkovi (aktivácia sa však neuskutočn í, pok ia ľ Účastn í k nemá so spoločnosťou Orange uzav
retú písomnú zmluvu o poskytnutí sublicencie na užívan ie Programu - napr. túto Zmluvu). Pridelením 
autentifi kačných prostriedkov sa rozumie ich odo~lanie spoločnosťou Orange na emailovú adresu alebo 
te.efónne čís lo (vo forme SMS správy) určené Účastníkom na základe žiadosti Účastníka . Súčasťou 
ustanov~ní Zmluvy upravujúcich užívanie služby Bezpečnostný balík sa nestávajú ustanovenia Dohody 
o licencii, ktoré nemožno vzhľadom na právnu nemožnosť alebo vecnú nemožnosť apl ikovať a tiež 
ustanovenia, ktoré sú v rozpore s inými ustanoveniami Zmluvy upravujúcimi užívanie služby BezpeCnostný 
balík (napr. ustanovenia o Licenčnom poplatku 3 platobných podmienkach) . Tieto ustanovenia, ktoré sú 
v rozpore s ustanoveniami Zmluvy upravujúcimi užívanie služby Bezpečnostný balík sa v rozsahu, 
v ktorom to je mrizné. nahrádza~ú ustanoveniami Znluvy. 

9. St Jny sa dohodli, že deaktiváciou služby Bezpečnostný balík sa rozumie tiež ukončen ie účtovan ia mes č
ných poplatkov, technickej podpory a zasielan ia aktualizácií zo strany spoločnosti Orange Účastníkovi 
v dô3ledku ukončenia platnosti Zmluvy, a to aspoň v r zsahu týkajúcom sa prístupu na internet, v rámci 
ktorého sa poskytuje predmetná služba, al. ,bo uplynutie doby bezplatného testovania Programu bez toho 
aby Účastn ík stanoveným spôsobom požiadal o poskytovanie platenej služby Bezpečnostný balík. 
V prípade, že si Účastník inštaloval Program pred podpisom písomnej zmluvy o poskytnutí sublicencie na 
jt•ho r ouzívanie, aktiváci8 služby, pokiaľ nie je podmi · nená pridelením autentifikačných prostriedkov, je 
platná, a\ šak jej účinnosť nastane až ku d:"u uzavretia takejto písomnej zmluvy o poskytnutí sublicencie. 

10. Vzhľadom na to , že spo ločnosť Orange je len držiteľom licencie na poskytovanie Programu, ktorej trvanie 
7;Jvisí od vôle dodávate ľa Programu, st ·any sa dohodli, že v prípade, že spoločnosť Orange stratí práva 
k Programu nevyhnutné k poskytovaniu Služby, je oprávnená ukončiť pos (ytovanie služby Účastníkovi . 
s·ra lY sa dohodli, ž doba poskytovania Služby je dohodnutá na dobu určitú od jej aktivácie do okamihu 
?(miku platnosti subliccncie Účastn íka na užívanie Programu. 

11. Účastník a spo ločnosť Orange sa dohodli. ~e predmet služby Bezpečnostný balík teda Program je posky
tovaný ako stojí ;:i leží bez akýchkol'vek :záruk a garancií. Vzhl'adom na charakter funkcionalí: Programu 
(mc ,,í:n osť len reagovať na už známe ohroze i·J) a nepredvídat~ľný vývoj existujúcich, ako aj vznik nových 
ohrození v sieti internet, pred ktorými má Program chrán iť Učastníkov prístup k internetu, spo ločnosť 
Orange nezaručuje Účastn íkovi bezpečnosť jeho pripojenia k sieti internet a v tGjto súvislosti ani nezodpo
ved{ Účastn íkov : za žiadny ušlý zisk. straL1 alebo poškodenie d{lt, hardware, akékol'vek iné škody, ani 
náklady za uvedenie do p ·vodného stavu alebo nahraden·e strát, ani akékoi'vek iné ujmy, ktoré vzn iknú 
Účastn í kovi v dôsledku toho, že jeho prístup k internetu nie je bezpečný. Spoločnosť Orange a Účastn í k sú 
si vedomí, a svojimi podpi mi to potvrdzujú, že spoločnosť Orange neposkytuje v rámci posky ovania 
služby Bezpečnostný balík Účastn íkovi ~iaune záruky týkaj~ce sa bezpečnosti jeho prístupu k internetu 
rred :::ikými i .o ľvek ohrozeniami hroziacimi;,_ tejto siet a teda Učas~níkovi zároveň nezodpovedá za bezpeč
nosť jeho pripojenia k internetu . Spo! oč.. .1osť Orange zárovell Učas!n íkov i nezodpovedá za akékoľvek 
:;kody, ktoré mu vzniknú v súvislosti s inštaláciou Programu, najmä ak Učastník používa na svojom počítači 
a'ebo inom výstupnom zariadení nelegálny software, neštandardné nastavenia legálneho software alebo 
softwareové vybavenie nekompatibilné s Progr, mom. Strany sú si vedomé, že Program je kompatibilný 
rajrr.ä s nasledujúcim programov '1m v~'bavením: Windows 2000 Professional, Windows XP Horne and 
Professional a Windows Vista . 

12. Účostník sa zaväzuje chrániť prostriedky autentifikácie (napr. prihlasovacie meno, hes lo a pod.), ktoré mu 
budú poskytnut -, spoločnosťou Orange na užívanie Programu, pred prezmdením tretej osobe alebo akým
kotvek zneužitím treťou osobou. V prípade ich prezradenia alebo akéhokol'vek zneužitia je Účastn ík 
povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnos · spo ločnosti Orange. Spo ločnosť Orange je oprávnená 
v prípade podozrenia, že niektorý z prostritJdkov autentifikácie bol prezradený tretej osobe alebo akýmkoľ
vek spôsobom zneužitý alebo že tu prezmde ie alebo zneužite hrozí, zrušiť prístup k Programu prostred
níctvom týchto a ute nti fikačných prostriedkov alebo ich nahraďť inýrr : prostriedkílm i autentfi kácie. 

13. ;:;trany sa dohodli, že vyššie uvedená sublicencia na používanie Programu nadobúda p latnosť podpisom 
tejto Zmluvy a účinnos ·riadnou aktiváciou sluzby Bezpečnostný bal ík. 
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Článok 6 

Spoločnosť Orange sa uzavretím Zmluvy zaväzuje, že do konca 'tvrtého zúčtoväcieho obdobia prideleného 
Účastníkovi rátajúc od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období, počas ktorého bola uzav
retá Zmluva, zriadi Pri;Jojenie Odbernej jednotky, ktorej pripojenie k Sieti bolo dohodnuté v č lánku 1 Zmluvy. 
Podmienkou zriadenia Pripojen ia je skutočnosť, že ZmluvG vo sv~.j ej časti týkajúcej sa konkr ..'..tneho Pripl)jGnia 
nezaniknt v dôsledku splnenia rozväzovacej podmienky v zmysle ustanovení článku 5 bodu 14 Všeobecných 
podmienok alebo z iných dôvodov uvedených vo Všeobecných podmienkach, ako aj skutočno!::>ť, že Účastník 
poskytne spoločnosti Orange resp. inému subjektu podiPľajúcem u SR na zriaďovaní Prip ;jenia všetku pofado
vanú a / alebo potrebnú súčin nosť. 

Článok 7 

Účastník môže získať informácie o cene v Cenn íku. ktorý tvorí súčasť tejto Zmluvy (v Cenníku sú uvede~é aj: 
údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa iepo;iaJuje zvláštna ú irada. údaj , ak0 si Úč2stn í k 
môž, vyžiadať informácie o aktuálnych cenách služieb spolo8nosti Orange a prípadných zľavách z týchto cien . 
a výška servisných poplatkov, ak také spo ločnosť Oranoe účtu~e) a v prípadoch cien, ktoré nie sú zverejnené 
v Cenn íku (najmä v prípade poskytovania osobitných zliav súv! ·iacich s uzavretím dodatku k Zmluve obsAhujú
ceho záväzok viazanosti na službu alebo v prípade osobitných plnení, podmi nkou užív· nia ktorých je u;,_nvre
tie osobitných dohôd alebo podpis osobitnej ziadosti v ktorých sú uvedené aj ceny tý::;hto plnení), možt. Účast
ník získať informácie o cene v zmluvný~h dokumentoch . ktorých uzavretie je podmienkou uLí'1an ia týchto 
osobitných plnení alebo osobitných zliav. Učastní '. ; môže získať informácie o cene aj z 1,vebovej stránky spoloč
nosti Orange. Cenu Iných služieb, tj . služieb pes -ytovaných tretími stranami prostrednict\t -,,n spolo~nosti 
Orange, určujú tretie stn:my vo svoj ich cenníkoch. 

Článok 8 

Spôsob fakturácie: 

0 Elektronic' ;á forma 

Podrobnosti týka;úce sa elektronickej formy faktúry (nar; . e-mailová adresa pre doručovanie faktúry) sú 
uvedené v osobitnom dokumente. Súhlasím s poskytovaním olektroni kej faktúry v zmysle Pac.mienok 
poskytovania služby elektronická faktúra zven„jnených na ww::.omnge.sk. 

O Papierová forma 

Článok 9 

Spo ločnosť Orange p iraďuje každému Účastn íkovi zúčtovaci3 obdobie, pr)čom jeho dÍžka nepresiar ne trids2ť
jeden zn sebou idúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie pri radené.Učastníkovi začne plyn úť ou d<'itumu 
vykonania prvóho odpočtu poskytovanej Služby a sko.nč : sa uplynutím Učastn íkovi prideleného zúčtovacieho 
obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu Učastní r:o"i Spoločnosťou Orange piati po celé obdobie 
platnosti Zmluvy, ibaže spoločno 'ť Orange jednostrcmne stanoví inak. Spoločnosť Orange po skonr;;:;ní zúl:h
vacieho obdobia priradeného Účastníkovi (v prípad , nk vykoná vyúctovanie počas zúčtovacieho obdobia 
platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie , kto ·é sa vykoná inokedy ako po skončen í zúč
tovacieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva z prísluš
ných právnych predpisov, (ďale ' vyt.'J čtovaci doklad a faktúra ~polu l\jn ako. "faktúra"), ktorou vyľ čtuji.; c.;ny 
poskytnutých Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Učastnikorn ako zábezpek8 alebo 
preddavok na cenu za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená o '. ~rem alebo namiesto i:iravid:l
ného vyúčtovania cirn k, dykol'vek počas zúčt~vacieho obdobiu vykonať vyúčtovaniu časti ceny alebo aj celej 
ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním poLado ·aných alebo vykonať kedyko;·vek 
počas zúčtovacieho obdobia vyúč ovanie preddavku na cenu Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účast
níkovi alebo ním požadovaných . Cenu Služby alebo jednotlivých plnení tvoriacich súčasť Služby alebo poskyto
vaných v súvislosti so Službou, ktoré z technických príčin nebolo možné vyúčtovať po skončení zúčt.:;\·ac i )ho 
obdobia priradeného Účastníkovi, vyúčtuje spo ločnosť O~ange Jodatočne, najneskôr do troch mesiacov od 
rosledného dna zúčtovacieho období" priradeného Úč;:istn'kovi. v ktorom bolo tak-'>to plnenie pos\;tnuté. 
V prípadoch, keď dochádza k aktivácii , deaktiv · cii 3!ebo iným zmenám Služby, je spoločnosť Orange oprc,v
nená vykonať spoločné vyúčtovan ie cien za plnenia po:2adované 8lebo poskytované počas viacerých zt'.1Uova
cích období alebo inak )07meniť štandardný spôsob vyúčtov:h ani3 cien (najmci z účtovnýc;i, technickýrh 
a administratí ·nych dôvodo·1). Účastník a spoločnosť Ora 11ge sa môžu dohodnúť n· doručovan í elektron:cr~L j 
fo rmy faktúry a elektronickqj forme doručovaPia faktúry, pričo.n :áto dohoda nemusí mať písomnú fom .u . 
V prípade, že sa Účastník a spoločnosť Orange dohodli na doručovaní elektronickej formy faktú ry a eloktrrnic
kej forme doručovania faktúry, doručenie elektronic.zej faktúry (i) na poslednú emailovú adresu určenú Účast-

íkom pre doručovan ie elek ronickej faktúry a ak taká nie je ,.:: akýchkoľvek dôvodov k dispoz'cii, (ii) na 
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poslednú známu emailovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Účastníkom alebo (iii) formou internetovej 
linky rez SMS. MMS alebo iným elektronickým spôsobom, po zadaní ktorej na internete bude Účastníkovi sprí
stupnená faktúrn, sa považuje za predlože~ie a doručenie faktúry za poskytnutú alebo požadovanú Službu 
Účastníkovi . E-mailová adresa oznámená Učastn í kom spo ločnosti Orange sa popri adrese na doručovanie 
nísomností stanovenej v tejto Zmluve pova2uje za at.lresu pre .-:asielan ie faktúr a písomností v zmysle Vše
obecných podmienok. V prípade, ž3 sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje 
Účastníkovi svoje služby alebo tovary, je spoločnosť Orange oprávnená na svojej faktúre účtovať tiež cenu, 
kto1 ú je Účastník povinný p l atiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom prípade je Účastník povinný p l atiť 
dotk.-.utú cenu tretej osobe prostreqníctvom spo ločn8st i Orange a vyúčtova:i ie tajto ceny né! faktúre vystavenej 
spo ločnosťou O;ange a doručenej Učastníkovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi. 

Článok 10 

S o loč .. osť Orange je oprávnená v prípadoch, kecr to umožňuje zákon, pre Zariadení (zariadenie určené na 
už.ív1nie Služby), ktoré od nej Účastník získa (kúpou. nájmom, výpož ičkou c:-lebo na základe iného právneho 
titulu) technicky obmedziť možnosť jeho využívania v inej sieti, ako je Sieť počas doby stanovenej v Pokynoch 
spo ločnosti Omnge. Účastn í k je oprávnený požiada:· o odblokovanie ZariBdenia pre použitie v inej sieti, ako je 
Si8t' spoločnosti Orange až po uplynutí st8novenej doby, a to prostredníctvom predajn ,j siete spo ločnosti 
O ľange . Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s vyššie v tomto článku uvedenými "kutočnosťami, a s ich vedo
r iím kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na základe 
ír.óha právneho titulu. Účŕlstníkoví nevznikajú z vyššie v tomto článku uvedených dôvodov žiadne právne 
nároky voči spoločnosti Oranf:Je, najmä mu n ,vzniká: (a) právo reklamovať V'jššíe uvedené skutočnosti na 
L.akúpenom tovare (b) právo požadovať z týc; 1to dôvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty za 
Zariad8nie, (c), právo z týchto dôvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej alebo inoj príslušnej zmluvy týkajúcej sa 
z ,riadenia (požadovať vrátenie celej kúpne; ceny zaplater.ej za Zariadenie), alebo akékoľvek iné právne 
nároky. Účastn ík zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak bude Zariadenie odblokované Účastníkom pred 
~pl) nutím doby jeho blokovania podľa tohto článk.J a mimo predajnej siete spo ločností Orange, považuje sa 
ta;<éto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmto článkom , ktorého následkom môže byť 
vznik vady na Zariadení, za ktorú spo ločnosť Ora ge nebude niesť žiadnu zodpovednosť. 

Článok 11 

T8to Zmluva sa uzätvára na dobu neurčitú , pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohod, medzi Účastníkom 
a Pcdnikom nie je dohodnuté inak. V prípade. ak Účastní k uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neod
deliteľn t'.J súčasť, tento môže obsahovať minimálne podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti, povin-
1.osť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný určitý konkrétny Vaľiant ú<~ stníckeho programu 
alotJ účastnícky program s mesc=ičným poplatkom. ktorý neklesne pod určitú výšku, a pod .). 

Článok 12 

Podp'som tejto Zmluvy Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým , ze pokiaľ mu bude spo ločnosťou Orange 
r rrnaj;:.ié alebo predané alebo na ~ák lade iného inštitútu poskytnuté Zariadenie na u.2ívanie Slu2by, štan
dard é nastavenie Zafr rJenia umožňuje spoločnost i Orange (alebo tretej osobe vykonávajúcej za spoločnosť 
Orano~ úkony podla Zmluvy) servisný prístup do Zariadenia za úče lom predchádzania vadám Služby alebo 
Larhdenia, odstraňovan·a vád Služby lebo Zari3aenia alebo riešen:a iných potenciálnych problémov alebo 
probl6r.1ov, ktoré skutočne nastali, týkajúcich sa zriaďovaní<- a I alebo poskytovania Služby, prevádzky
schopnosti Zariadenia alebo iných práv a po'1ínností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Podpis a pečiatka účast ik~ ··~ ' ) ................... ... .. .... J~~~ihik~ 
~ ŕ-;\ /, spo ločnosť Orange Slovensko, a. s. 

<,</>-x 0 Gv 

.vlatcrial spracoY1l; .. „„ „ „:.~. : „ , 

Z .- ·nosr· o/ !,/' (2 'a 7 a_ spia;0.aG ·u~/5„„„„„„.„„„„ „.i • 
Dna: „„ ... „„„„„ „ „„.„. „ „„„„„„„„. „ 

· 
1

• c;: MOR~'-\ dátum, počiatka , podpis 
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 
na poskytovan ie služby Pevný internet DSL 
Čís lo zmluvy: A8390157 IO predajsu: ID070DSP01 

Ident. kód dodatku: 8194171 
Telefónne čís lo (SN): 037391 1539 

Dátum: 9. 3. 2015 

Orange Slovensko, a. s. 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, I ČO: 356 97 270, DIČ : 20 20 31 05 78, I Č DPH: SK 20 20 31 05 78 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka čís lo 1142/B ' 
(ďa lej len "Podnik") 

a 

Účastník (Osoba: právnická /fyzická podnikatol' I fvzická neoodnikatel'): Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titu l / Obchodné men / Ntzov: 
Mesto Zlaté Moravce 

Trvalý pobyt/ Sídlo/ Miesto podnikania (mesto I obec, ulica, popi3né čís lo , PSČ , pošta): 
Zlaté Moravce 1, 1.Mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1 

Číslo a platnosť OP/ pasu : Štátne občianstvo: 
SR 

Rodné č íslo / IČO: I Č DPH/ D IČ : 
00308676 

Zastúpený: 
Ostrihoňová Serafína, Ing. 

- -
Rodné číslo : Čís lo a p latnosť OPI pasu/ preukazu p. na poby~ : 

(ďa l ej len " Učastn ík") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca 

na základe vzájomnej dohody uzatvára· · tento d datok k Zmluve o poskytovaní verejných sluL:ieb na pc.;ky '.o
vanie služby Pevný internet DSL (ďa lej len "Zmluva"; tento dodatok k Zmluve sa ďalej ozn.Jčuje tiež ako "Doda
tok"), ktorej č ís lo je uvedené vyššie v tomto dodatku a na základe ktorej Podnik poskytuje Účastn íka ·i službu 
Pevný internet DSL (ďalej tiei: "Služba") prostredníctvom Odbernej jednotky, ktorej adresa je uvedená v záhlaví 
tohto Dodatku, ktorým upravujú n .jmä podmienky nájmu nilšio uvedeného zariadenia (ak je rredme· om 
Dodatku jeho nájom) a podmienky vyu/ívania Služby, prípadne iné osobitné podmienky využív::in ia Slul:by. ak 
sú v tele Dodatku resp. dokume te , na ktorý text v tele Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. Pcdnik 
a Účastn ík sa spo ločne ďa lej oznnéujú ako "strany", "Strany" alebo "zmluvné strany". Stra 1y sa dohodli, -_;0 
pojmy používané v Dodatku majú rovnaký význam, aký majú t:c:to pojmy v zmysle Všeobecných pod nivnck 
poskytovania verejnej e lektronic. ~ej služby Pevný internet DSL spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (ďalej tiGž 
ako "Podmienky") prípadne v zmysle tela Zmluvy (v r rípade roLporu má prednosť telo Zmluvy pred Pod1 nien
kami) , pokial' nie je v Dodatku výslovne stanovené inak alebo iný význam týchto po;mov nevyp lýv'J priamo 
z jeho ustanovení. Pojem "Služba" nezahŕňa službu prenajímania zariadení. V prípade, že J ~ v Odbernej 
jednot ·e p sl<ytovaná Služba prostredníctvom viacerých Pri poj•:mí ojmom "Odberná jednotka" sa 0re úče ly 
tohto Dodatku rozumie to z Pripojení v Odbernej jednotke, ktorého SN je uvedené v záh laví tohto Dat.Jatku 
pokial' z iného ustanovenia tohto Dodatku nevyplýva, že pre dotknutý konkrétny prípad sa Účastník a Podnik 
dohodli inak. 

Čl. 1 Predmetom tohto Dodatku je 

1.1 dohoda strán na aktivácii sluzby resp. zmene služ(,y aktivovonej v Odbernej jednotke, k:orcj adresa jn 
uvedená v záhlaví tohto Dodatku (ďa lej len "Odberná jednotka": v prípade prekládky Pripojenia sa p'Jva
žuje za Odbernú jednotku a; nová Odberná jednotka, do ktorej sa vykoná prekládka Pripo~enia), no 
službu 

I+++++ 
- - - - - - -

Číslo účastníka: 0004538294 
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1.2 

1 . ~ 

1.4 

Pokiaľ je v kolónke uvedený symbol "+++++" zostávajú služby aktivované v Odbernej jednotke, ktorej 
adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku, alebo sluL:by, ktorých aktivácia je dohodnutá priamo v te le 
Zmluvy, n8zmenené; uveden ie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že 
stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku. pok iaľ priamo 
v texte vzťah ujúcom sa k danej kolónkt:- nie je uvedené inak). 

dohoda strán o tom , že Podnik poskytne po dobu platnosti Dodatku Úcastníkovi do nájmu zariadenie 
uvedené v kolónke s indexom 2 (ďa l ej sa zariadenie uvedené nižšie v kolónke v tomto bode označuje tiež 
1ko "Zariadenie") 
1

1 Modem - l 2J Ziadny . 

pričom je Účastník v pozíci i nájomcu a Podnik je prenajím::iteľom Zariadenia, ktorého nájom je predme
tom tohto Dodatku . Predmetom nájmu podľa tohto Dodatku je maximálne jeden kus Zariadenia. Ak je 
v kolónke s indexom 2 uvedený symbol "+++++" rozumie sa tým, že predmetom tohto Dodatku nie je 
nájom Zariadenia a u.;tanovenia tohto Dodatku týkajúce rn nájmu Zariadenia v tomto Dodatku nenado
budnú platnosť ani úči nnosť, a teda sa na Účastn íka nevzťahujú. 

dohoda strán o výške celkového mesačného nájomného z?. Zariadenie: 

! Celkové mesačné nájomné ++++ J 3) 

Podnik týmto prenech:3va Zariadenie uvedené v bode 1.2 Účastníkovi, aby ho v zmysle podmienok 
stanovených v tomto Dodatku a v zmysle 'Jlatných prflvnych predr:i isov užíval v s;Jlade s technickým 
a u~ívateľským určením Zariade ia tj. používaním nc:i sprístupn nie Služby. Podnik prenecháva 
Zar'adenie Účastníkovi do nájmu za odplatu (ndjomné) dohodnutú v tomto bode. Doba nájmu je zhodná 
s dobou platnosti tohto Dodatku s tým, 2e povi nnosť platiť celkové mesačné nájomné nadobúda úč i nnosť 
až okamihom, v ktorom sú súčasne splnené nasledujúce dve podmienky: i) Účastn í kovi bolo Zariadenie 
odovzdané a súčasne ii) v Odbernej jednotke je aktivovaná Služba (tj . boli vykonané úkony tvoriace 
v 7mysl0 ustanover IÍ Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej služby Pevný internet 
DSL spo ločnosti Orange Slovensko, a. s. aktiváciu Služby) alebo uplynulo 15 dní odo dňa, v ktorý Podnik 
oznámil Účastn íkovi , že bolo zriadené Pripojenie Odbernej jednotky (tj. tieto ustanovenia nadobúdajú 
úč.innosť aj v prípade, l e Podnik vykonal všetky potrebné úkony nn začatie užívania Služby, avšak 
Účastn í h: ešte nljvykonal všetky úkony. ktoré musí vykonať , <:by sa preňho stala Služba v Odbern ~j 
jednotke dostupná, napr. neaktivoval si Službu; skutočnosť, či Učastník Službu skutočne užíva, teda nie 
j ~podmienkou pre existenciu povinnosti platiť celkové mesačné nájomné). Prerušenie alebo obmedzenie 
poskytovania Služby v súlade s právnymi predpismi a ( alebo ustanoveniami Zmluvy nemá za následok 
zán ik povinnosti platiť celkové r 9Sačné nájomné. Učastník je povinný platiť pravidelne za každé 
rn, · ačné obdobi (ktoré je zhouné so zúčtovacím obdobím prideleným v zmysle Zmluvy Účastníkovi) 
počas platnosti tohto Dodatku celkové mesačné nájomné dohodnuté v tomto bode (ďa lej tiož "Celkové 
mesačné nájomné") bez ohľadu na to, či v Odbernej jednotke skutočne užíva Službu alebo nie, pričom 
v prípade, že mu vznikne povinnosť platiť r 3jomné len počas časti zúčtovacieho obdobia, Účastn ík je 
povinný uhradiť pomernú časť Celkového mesačného nájomného zodpovedajúcu čast i zúčtovacieho 
obdobia, počas ktorej bol povinný p l atiť nájomné. 

dohoda strán ot m, že v rámci osohitr'?j ponukovej ;:ikcie Podniku 

G1 - DSL: Nový zákazník - 24 mesačnej viazano~ť 4) 

poskytne (resp. neposkytne v iď nižšie) Podnik Účastníkovi aj ďa lš ie výhody a v prípade, že Podnik tieto 
ďa lš ie výhody Účastn íkovi poskytns, je predmetom tohto Dodatku tiež dohoda o právach a povinnostiach 
s:rán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinností strán spojených 
s po:;kytnutím ďalších výhod je uvedená v dokumente 

Bonusy ponuky "Nový zákazník - 24 mesačná viazanost"' zo dňa 28.05.2014 5) 

k:mý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorí jehc nrioddelit l'nú súčasť. V prípade, že je v predchádzajúcoj 
ve~e uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" str ;:rny sa dohodli , že Podnik neposkytne Účastníkovi 
v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne ďa lšie výhody. Strany sa dohodli , že súčasťou Prílohy č. 1 
môže byť aj úprava iných práv a povinností strán vrát<lne práv a povinností upravených v tele Dodatku . 

Čl. 2 Práva a povinnosti Podniku a Účastníka 

2.1 Účastn í k je povinný pl atiť raz do mesiaca (za zúčtovacie obdobie) Celkové mesačné nájomné vo výšk8 
pod ľa tohto Dodatku na základe vyúčtovan ia alebo faktúry vystavenej Podnikom (ďa l ej faktúra aj vyúčto
van ie li::n <'lko "faktúra") a v lehote uvedenej vo fa 1<túr , inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry (súčas
ťou fa~t8 ry môže byť tiež vyúčtovan i0 ceny Služb:· a ďéllších plnen í). V príoade, že Podnik o to Učastn í ka 
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požiada, je tento povinný zaplRtiť Celkové mesačné nájomné za prvé zúčtovacie obdobie alebo za prvé 
dve zúčtovacie obdobia nájmu v hotovosti na Obchodnom mieste, na ktorom s Podnikom Účastník uz8t
vorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku. Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete obdobne platí 
pre prípad, že Podnik požiada Účastníka o zaplatenie niektorej časti ceny Služby v hotovosti na Obchod
nom mieste vo forme . reddavku. 

2.2 Strany sa dohodli, že vzhľadom na to, ž~ Zariaden ie Podnik poskytol Účastníkovi do nájmu v súvislosti 
s dohodou strán o poskytovaní Služby Učast~íkovi v Odbernej jednotke počas platnosti Zmluvy, v 1oz
sahu, v ktorom sa týka Odbern .j jednotky, je Učastn í : oprávnený užívať Zariadenie výhradne za účelorn 
sprístupňovania Služby poskytovaných mu Podnikom na základe Zmluvy v Odbernej jednotke. Úča::;tník 
sa zaväzuje umožn iť Podniku na jeho žiadosť prístup k Zariadeniu za účelom kontroly, či sa Zariadenie 
užíva v súlade s ustanoveniami tohto Dodatku a/ alebo platr.ých právnych predpisov. 

2.3 Strany sa dohodli, že Účastn!k nie je oprávnený dať Zariadenie do podnájmu bez predchádzajť1co i10 
písomného súhlasu Podniku. Učastník nie j8 oprávnený bez predchádzajúceho písomného súh lasu Pod
niku ani inak právne nakladť'lť so Zariadením , najmä nie je oprávnen ·, dať ho do zálohu alebo dať ho 
odplatne alebo bezodplatne do užívania trotej osobe. Účastník nie je oprávnený bez predchádzaj":iccho 
súhlasu Podniku Zariadenie užívať mimo Odbernej jednotky ani ho (alebo jeho časť) odniesť z Odbernej 
jednotky okrem prípadov predc 1ádzania vzniku škody na Za iadcní (napr. v prípade prírodných katas tr0f, 
hrozby zrútenia sa nehnuteľnosti , predchá~zanie odcudz ~niu a pod.), pričom ani v takcmto prípade nie je 
bez predchádzajúceho súhlasu Podniku Učastník oprávnený vyviezť Zariadenie za hranice Slovenskej 
republiky. Qčastník nie je oprávnený ar i umožniť t'.etej osobe nt.:1k ladať so Zariadením spôsobom, ktorý je 
zakázaný Učastn íkovi v pr dchádzajúcej vete . Učas:ník je oprávnený umožniť be7odplatné užíva ,:c 
Zariaden ia tretej osobe v Odbernej jednotke (nie však za jej hranicami, napr. nie je povolené umožniť uzí
vanie Zariadenia v inom byte, ako je byt tvoriaci Odbernú ;ednotku) v, prípade, 2'.e táto osoba žije (bývn) 
v Odbernej jednotke alebo ju inak trvalo užíva na základe zmluvy s Učastníkom alebo na z (_ kléide toho, 
že je jeho blízka osoba v zmysle§ 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Účastn í k sa zav~Lujc , 
že bude chrániť Zariadenie pred odcudzen ím, stratou, ::ničen ím alebo poškodením a zodpovedá za to, fo 
Zariadenie bude po skončení nájmu podľa tohto Dodatku vrátené Podniku v stave, v akom tolo Úč::ist
níkovi odovzdané so zmenami zodpovedajúcimi bežnému opotrebeniu za čas užívania Účastníkom. 

2.4 Účastník nie je oprávnený bez výslovného súhlasu Podniku žiadnym spôsobom zasahcvať do 
Zariadenia , akýmkoľvek spôsobom ho upravovať ani meniť jeho funkcional ity. Učastník nie je opr{ľmený 
akýmkoľvek spôsobom mechanicky, chemicky alebo inak zasahovať pod vonkajší kryt Zaíiadenia , ani 
inak narušovať alebo ohrozovať hardware Zariader: h (vrábnr; zásahov ožarovaním, vystavov~ním 
extrémnym teplotám, vode a iným tekutinám) ani L.iarlnym spôsobom zasahovať do softw'1rovéhn vy!::a
venia Zariadenia. Účastník je opráv,nený spôsobom na to určeným a v príslušných r;:>zhmniach prip8~ať 
k Zariadeniu výstupné zariadenia Učnstn íka, avšak len také výstupné zariadenia Učastníka, ktoré sú 
svojim úče lovým určením a technickou char kterist:kou určené na už. ívanie Služby, pričom tie~o výst'Jfné 
zariadenia Účastníka musia zárov"'ň spÍňať všetky požiadavky príslušných bezpečnostných, techn:U;ých 
a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Pok ia ľ Zariadenie umožňuje pripcjenie prí
slušenstva, je Účastník oprávnený toto prísluš<::nstvo pri poj iť len v prípade, že táto možnosť je vy~lovene 
umožnená v návode k Zariadeniu a len spôsobom uvedeným v návode. Účastník nie je oprávnený rr: r;niť 
softwarové vybavenie, ktoré je súčasťou Zariadenia , a jeho konfiguráciu , ani ho nahrádzať in~1m vybave
ním. Účastník je oprávnený v Zariadení . nastavovať len tie par <Jmetrc a nie niť len tiú nastavenia , kiorých 
zmena a prenastavenie samotným Učastníkom bez predchádzajúceho súhlasu Podniku vypl~":a 
vyslovene z ustanovení návodu alebo priamo z podstaty veci tvorí súčasť práva Zariadenie užívať. 

2.5 Účastník je povinný Podnik informovať o krádeži , stnte, zničení alebo po"kodcní Zaríadeni1 altbo j· ho 
časti , a to bez zbytočného odkladu najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, v ktorý sa o takejto 
udalosti dozvedel. Pokiaľ je uvedená skutočnosť predmetom šetrenia orgánmi činnými v trestnom kon1ní. 
je Účastník povinný týmto orgánom oznámiť, žo vlastníkom _ariadenia je Podnik a doruč iť Pnd rľku 
písomné potvrdenie o oznámení vyššie uvedenej skutočrosti orgánom činným v trestnom kon, r í. úc.:ist
ník v prípade podľa tohto bodu nemá právo na bezplatné nahradenie Zariaden ia novým Zariacienín„ 

2.6 Strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjcle z akýchko ľvek dôvodov k nahradeniu Za~iadenia cilebo jeho 
časti v Odbernej jednotke rovnakým druhom Zar:adenia alebo síce iným druhom Zariadenia, ktoré má 
však rovnakú alebo obdobnú funkciu resri . úče l (napr. z dôvodu poruchy ZariaciP.nia, alebo z dôvocu, ze 
Zariadenie nie je spôsobi lé ďalej sprístupňovať Službu v dôsledku tcchnic;cej zmeny poskytovani<l 
Služby) a strany pri tejto príležitosti neuzavrú novú zmluvu (napr. vo forme dodatku k Zmluve), predme
tom ktorej by bol nájom nového zariadenia alebo zariadení, ktoré v Odbernej jednotke nahradia 
Zariaden ie, platnosť tohto Dodatku nebude dotknutá a :;tmny akcept•1jú pokračovanie nájmu podľa toh·o 
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Dodatku, keď pôvodné Zariadenie bude nahradené novým Zariadením slúžiacim na obdobný úče l , 
pričom ustanovenia tohto Dodatku a z nich vyplývajúce práva a povinnosti zostanú nedotknuté. 
K nahradeniu Zariadenia dôjde okamihom podpisu preberacích dokumentov, ktorým sa potvrdí odovzda
nie nového zariadenia Účastníkovi. 

Po~nik je povinný udrL:iavať na svoje náklady Zariadenie v prevádzkyschopnom stave. Za týmto účelom 
je Učastn ík povinný poskytnúť Podniku všetku potrebnú sú činnosť vrátane umožnenia prístupu do 
Odbernej jednotky, a to aj v prípade, že nedošlo k žiadnej poruche alebo potrebe inej opravy (napr. za 
úče lom predchádzania poruchám). Podnik je povinný udržiavať Zariadenie v prevádzkyschopnom stave 
na svojo náklady len v prípade, že porucha alebo iná V?da, ktorá bráni dohodnutému spôsobu užívania 
Zariadenia, nevznikla v dôsledku porušenia povinnosti Učastn íka . Ak vada vznikla v dôsledku porušenia 
povinnosti Účastníka, je tento povinný uhrad iť Podniku náklady na odstránenie vady. Pokiaľ sa prejaví na 
Zariadení vada, je Účastník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Podniku. Podnik je 
oprc'1vnený odstrán iť jednoduchšie odstrániteľnú vadu aj tým spôsobom. 2e popíše na dial'ku (telefonické 
volanie, mai l alebo iný vhodný spôsob) potrebné kroky vedúce k odstráneniu vady Účastníkovi, ktorý je 
povinný v rámci svojej povinnosti poskytovať potrebnú súčinnosť tieto kroky vykonať. 

Strany sa dohodli. i e Podnik je oprávnený kedykoľvek meniť nastavenia, konfiguráciu ako aj celé alebo 
Cnsť softwärového vybavenia Zariaderia najma :c_a úče lom predchádzania poruchám Zariadenia alebo 
poskytovania ,Služby, upgrade Služby alebo Zariadenia alobo zabr~neniu zneužívania Zariadenia alebo 
Služby či už Učastníkom alebo treťou osobou, a to aj bez súhlasu Učastníka buď na diaľku prostredníc
tvo:n Siete alebo priamo zásahom v Odbernej jednotke a!el>o iným spôsobom. Podnik je oprávnený 
~edykol'vek vykonať tiež iné zmeny na Zariad?ní, pokiaľ nemajú za následok nemožnosť dohodnutého 
spôsobu užívflnia Zariadenia. Účastník je povinný umožn iť Podniku na jeho žiadosť prístup k Zariadeniu 
a je rovinný poskytnúť Podniku všetku potrebnú súčinnosť za úče lom vykonania zmien podľa tohto bodu . 

Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, ktorá sa po jej uplynutí bez ďalšieho mení na dobu neurčitú, 
pokiaľ nie je niž;ie uvedené inak. Doba určitá zač ína podpisom Dodatku Stranami a končí posledným 
dňom doby viazanosti. Doba viazanosti (ďalej len "doba viazanosti") je dohodnutá na 
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IT.esiacov a začí na plynúť okamihom nadobudnuti8 platnosti tohto Dodatku. Poki aľ je doba viazanosti 
dohodnutá na O mesiacov (tj . nie je dohodnutá žiadna doba viazanosti) tento Dodatok sa uzatvára od 
poči atku na dobu neurčitú . V prípade, že sa Dodatok uzaviera na dobu určitú, okamihom nadobudnutia 
plntnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba pl21tnosti Zmluvy vo svojej časti týkajúcej sa Odbernej 
jednotky na dobu určitú zhodnú s dobou určitou dohodnutou pre platnosť Dodatku. Okamihom, v ktorý 
uplynie doba určitá, na ktorú je tento Dodatok uzavretý, sa mení doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej 
sa Odbernej jednotky na dobu neurčitú. 

Pre stanovenie konca rloby viazanosti v niektorých prípadoch zárovei"l platia nasledovné špecifiká (pokiaľ 
sú splnené podmienky uvedené vo viacerých písmenách tohto bodu, doba viazanosti sa pred lžuje 
o súčet dôb uvedených v tých písmenách, ktorých podmienky boli splnené): 

a) V µrípade, ak tento Dodato.- nadobudne platnosť v iný O ~ 'amih , ako je prvá sekunda prvého dňa 
celého zúčtO'Jacieho obdobia prjradeného Účastn íkovi, doba viazanosti sa v takom prípade pred lžuje 
o dobu rovnajúcu sa svojou dlžkou dobe medzi nadobudnutím platnosti Dodatku a prvým dňom 
nasledujúceho celého zúčtovacieho obdobia. 

b) V prípade, ak Účastník uzatvori l tento Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku alebo podomového 
predaja, doba viazanosti sa predlžuj0 o dobu 14 dní, tj . doba viazanosti sa skončí o 14 dní neskôr, ako 
je uvedené v tomto bode 2.9 Dodatku. 

c) V prípade, že je v rámci Služby poskytovaná aj verejná hlasová telefónna služba, u telefónnych číse l , 
ktoré boli v rámci prenositeľnost i čís la prenesené k Podniku ~d iného podniku (ďa l ej len "prenesené 
čís la") sa doba viazanosti predlžuje o d tiu rovnajúcu sa dlžkou dobe od nadobudnutia platnosti 
Dodatku až do prvej aktivácie Služby s r:i reneseným čís lom, č íže o dobu. po ktorú verejná hlasová 
telefonna služb<';l nebude v rámci Služby v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čís la v súvi !osti 
s prenášaným čís lom aktívna (v prípade, že sa poskytuje služ.ba prenosu iného identifikátora, ako je 
telefónne čís l o, obdobne sa predlžuje doba viazanosti ako v prípade prenosu te lefónneho čís la , a to aj 
v prípade, že v rámci Služby nie je poskytovaná h lasov~ telefónna služba); v prípade, že nedôjde 
k aktivácii Služby do 15 dní odo dň:i oznámen}a Podniku Učastníkovi, že Pripojenie je zriadené, doba 
viazdnosti sa predlžuje o dobu rovnajúcu sa dlžkou dobe od nadobudnutia platnosti Dodatku do uply
nutia 15 dn í odo dňa oznámenia Podniku Účastn íkovi, že Pripojenie je zriadené. 
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d) V prípade, ak v čase uzavretia Dodatku nie je zriade_né Pripojenie Odbernej jednotky k Sieti , doba 
viazanosti sa predll:uje o dobu rovnajúcu sa svojou dlžkou dobe od uzavretia Dodatku do ok;=imihu , 
v ktorý bolo súčasne zriadené Pripojenie Odbernej jednotky k Sieti a v Odbernej jednotke aktivovaná 
Služba; v prípade, že nedôjde k aktivácii Služby do 15 dní odo dňa oznárr~ ~ nia Podn'.ku Účastníkovi. 
že Pripojenie je zriadené, doba viazanosti sa predlL.uje o uobu rovnajú~u sa dÍžkou dobe orl nadubud
nutia platnosti Dodatku do uplynutia 15 dní odo dňa oz:iámenia Podniku Účélstníkovi, že Pripojen·e jG 
zriadené. 

2.1 O Strany sa dohodli, že v prípade, ak je predmetom tohto Dodatku aj nájom Zariadenia, po upl ~ 'n ut í doby 
určitej Dodatok zostáva aj ďalej v platnosti vrátane jeho ustanovení o nájme Zariadenia , avšak dohodnutá 
doba platnosti Dodatku sa od okamihu uplynutia doby určitej zmení na dobu neurčitú, pričom platnosť 
Dodatku bude môcť od tohto okamihu ukončiť každá zo strán Dodatku výpoveďou. Dodatok po doruče n í 
výpovede druhej strane zan ikne ok~mihom uplynutia výpovednej lehoty, ktorá začne plyn úť prvým dňom 
zúčtovacieho obdobia prideleného Učastn íkovi (ďa l ej len "zúčtovacie obdobie") nasledujúceho po zúčto
vacom období, počas ktorého bola výpoveď doručená druhej strane. Výpovedná lehota uplynie ku koncu 
posledného dňa zúčtovacieho obdobia, ktoré nasleduje po tom zúčtovacom období, počas ktorého bola 
výpoveď doručená druhej strane. V prípade, že predmetom tohto Dodatku nie je nájom Zariadenia, 
Dodatok zanikne uplynutím doby ,určitej (tj . uplynutím doby viazanosti). Počas doby určitej, na ktorú je 
dohodnutá p latnosť Dodatku, je Učastník oprávnený ukončiť n3jom Zariadenia výpoveďc;..i (za obdob
ných podmienok ako pri výpovedi počas doby neurčitej po uplynutí viazanosti) alebo odstt'.:pením od časti 
Dodatku z dôvodov umožňujúci ch odstúpenie od nájomnej zmluvy nájo com tanovených v ust nove
niach Občianskeho zákonníka, :Jvšak toto uko.1čen i P. nójmu Znriadenin sa '.lij.Jko nedotýka r LJtnosti 
a účin nosti ostatných ustanovení Dodatku , ktoré sa priamo ne ~·kajú nájmu Zariadenia a teda povinnoc;ti 
Účastn í ka , ktoré je povinný p l niť počas doby viazanosti resp . počas doby určitej ani samy tieto doby r ie 
sú ?ánikom nájmu dotknuté a rovnako práva na zvýhodnl;nie podľa Prílohy č. 1 toh~J Dodatku (ak nie je 
ind ~ výslovne dohodnu~é inak), pokiaľ boli týmto Dodatkom dohodnuté, n·e sú tiež zánikom n.:'ijmu dot
knuté (v takomto prípade nie je dotknutá účinnosť najmä ustanovení uvedených v článku 1 bodoch 1.1. 
1.4 a 1.5, v článku 2 bodoch 2.9, 2.11, 2.12, 2. 13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21, 2.22 a posledných troch 
vetách bodu 2.10 a v článku 5 body 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 (okrem prvej vety), 5.8 písm. b) až d) a body 
5.9 až 5.16 a ustanovení Prí lohy č . 1 ). V prípade odstúpenia od časti Dodatku týkajúcej sa nájmu 
Zariadenia, nájom zanikn ku koncu zúčtovacieho obdobi,1, počas ktorého bolo doručené Por1n:ku 
oznámenie o odstúpení. 

2.11 Účastn í k sa zaväzuje, že počas doby viazanosti bude mať aktivovanú a užívať v Odbernej jejnotkc 
minimálne nasledovný účastn ícky program, re~p . nasledovnú kombináciu úcBsti íckeho programu o dopl
nkovej služby tvoriacej súčas · Služby 

josLMini ____________ _ ]7 
pričom v prípade, že je v kolónke uvedený konkrétny účastnícky program Služby, je Účastník povinný 
mať v Odbernej jednotke aktivovar ý a užívať uvedený účastn ícky prog ram (alebo iný úč,1stnícky rrog
ram, ktorého mesačný poplatok je rovnaký ako uvedený účastnícky program) alebo vyšší úéastn:c~<y 
program (vyšším účastníckym programom sa rozumie účastnícky program s vyšším mesačným poplat
kom ako účastnícky program, s ktorým je vyšší i: častnícky program porovnávaný), ak je v kolór;V:e uve
dená k mbinácia účastníckvho programu a doplnkovej r-lu?:by tvo iacej súčasť SluL-by, je Úč~,stník 
povinný mať aktivovaný uvedenú kombináciu alebo vyšší účastnícky program, ktorého mesa·:Sný ro;:i latok 
je vyšš í ako súčet mesačného poplatku za účastn ícky program a mesačného poplatku za dorlnkovú 
službu , ktoré tvoria uvedenú kombináciu, alebo uvedený účastnícky program a dopln:ovú službu rov
nakého druhu. ako je doplnková služba uvedGná v kolónke, ktorej m ~ačný poplatok je vy~~í ~ ko 
mesačný poplatok doplnkovnj služby uvedenej v kolónke. V prípade, že Učastníkovi bude počas doby 
viazanosti alebo aj pred zafä1tkom jej plynutia poskytnutá zľava, v dósledk1J ktorej sa me.;;ačn~' ro;Jlatok 
doteraz vyššieho účastníckeho programu, ako je účastn ícky program uvedený v kolónke vy.:šie v tomt0 
bode, zníži pod úroveň mesačného poplatku účastnícoeho programu uvedeného v kolénkt vyššie 
v tomto bode, užívanie účas:níckeho programu, ktor1 .io mesačný poplatok sa takto v dôsledku zľavy 
znízil. v Odbernej jednotke počas doby viazanosti nie je. porušen ím povinnosti podľa prvej vety tohto 
bodu. Aktivácia účastn íckeho programu uvedeného v kolónke v tomto bode (resp. kombinácie účastn íc
keho programu a doplnkovej služby) v Odbernej jednotke alebo aspoň žiadosť o a· tiváciu takejto služby 
(služieb) v Odbernej jednotke (napr. uvedením v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanove
nou Podnikom) a jej následná skutočná aktivácia je podmien ·ou platnosti tohto Dodatku. V prípade, že je 
v kolónke okrem údajov podľa prvej vety uvedený aj názov iného účastníckeho programu msp. kombi
nácie účastn íckeho programu a doplnkovej služby, pred ktorým je uvedené slovo "alebo", Účastník si 
môže zvoliť medzi účastníckymi programami alebo !ch kombináciami oddelenými slovom "alebo". Ak 
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bude uvedených v kolónke viac názvov účastníc ych programov alebo doplnkových služieb alebo kombi
nácií účastníckych programov a doplnkovýc sluz ieb a medzi týmito názvami je slovo "a" alebo 
znamienko "+" rozumie sa tým povinnosť mať aktivované všetky účastnícke programy alebo doplnkové 
služby alebo kombinácie účastníckych programov a doplnkových služieb, ktoré sú spojené spojkou 
"a" alebo zndmienkom "+" . Za porušenie záväzku Účastn íka sa nepovažuje situácia, ak bude mať Účast
ník v Odbernej jednotke aktivovanú počas doby viazanosti namiesto štandardnej verzie účastníckeho 
programu, ktorý je oprávnený v zmysle tohto bodu mať v Odbernej jednotke aktivovaný, osobitnú verziu 
tohto účastníckeho programu (napr. s inými parametrami, predplatenými objemami , cenami a pod.), ktorú 
je oprávnený užívať v zmy .. Ie iných ust novení toh~o Dodatku (napr. ustanovení Prílohy č . 1 Dodatku). 
V ~rípade, že podľa ustanovení toh:o bodu n:<3 je Učastník oprávnený užívať niektorý účastnícky prog
ram. ku ktorému sa vzťahuje niektoré zo 7výhodnen í uvedených v Prílohe č . 1 k Dodatku, Účastn í k 
v sú.vislosti s Odbernou jednotkou (resp. Pripojením Odbernej jednotky označeným rovnakým SN, ako je 
uvedené v záhlaví Dodatku , ak je v Odhcrnej jednotke viac Pripojení) nemó právo na predm9tné zvýhod
nenie. 

2.1 2 Účastník sa zaväzuje, že: 

n) počas doby viazanosti, nn ktorú ju dohodnutá platnosť tohto Dodatku zo rvá v zmluvnom vzťahu 
s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastník Služby poskytovanej mu Podnikom 
v Odbernej jednotke prostredníctvom Pripojenia zriadeného v súlade s ustanoveniami Zmluvy a že od 
okamihu uzavretia tohto Dodatku alebo aktivácia Služby v Odbernej jednotke (do úvahy sa berie ten 
okamih, ktcrý nastal neskôr) až do ~or-::a doby viazanosti bude bez prerušenia túto Službu využívať , 
1 to '.' sú lade s ;<;)ho záväzkami a zárov~ň pol:as doby určitej (tj . doby 'Jbzanosti) nedoru čí Podniku 
výpoveď, ocistúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého úče lom je ukončenie Zmluvy a / alebo 
Dodatk · pred uplynutím doby viazanosti ; za porušení tejto povinnosti "a nepovažuje odstúpenie od 
Zmluvy zo strany Účastníka z dôvodov, na zá !-;lade ktorých možno odstúpiť od zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb, pdľa zákona č. 351/2011 Z. z. v platnom znení (resp. zákona. ktorý ho nahradil), 
ani odstúpenie od Dodatku z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným platným právnym 
predpisom; 

b) počas doby viaz<rnosti nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu Pripojenia 
Odbernej jednotky (pokiaľ mu takáto povinne ť alebo právo nevyplýva zo Zmluvy, pričom v tak m 
prípade je po tom. čo táto µovinnosť resp . právo zanikne, povinný bez zbytočného odkladu pokračo
vať\' užívaní Služby prostredníctvom toho istého Pripojenia v Odbernej jednotke alebo v prípade pre
kládky Pripojenia prostredníctvom iného Pripojenia v inej Odbernej jednotke v zmysle dohody o pre
kláC.: : . ); 

c) roč::i s doby viazcmosti sa nedopustí takého koneinia, alebo nedá svojím konaním žiaden taký podnet 
o ani neumožní také konaní . na základe ktorého by Podn iku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo 
právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia al .bo porušen ia povinností zo strany Účastníka, ku 
ktorým sa zavia:Lal v tomto Dod'.tku a I alebo v Zmluve, na zák ade ktorého by bol Podnik oprávnený 
mu počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby; 

d) budn mať počas doby viazanosti v Odber.nej jednotke aktivovanú Službu v takej štruktúre a / alebo 
rozsahu, že nedôjde k porušeniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.11 tohto článku; 

e) bude v~as a riadne uhrádzať cenu za Službu, nájomné za prenajaté Zariadenie (ak je predmetom 
Dodatku nájom Zariadenia) a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne 
uhrádzať Podn iku iné platby, ktOíé je P<?Vinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná 
o peňažné záväzky voč i Podniku, é:lvšak Učastník je povinný ich 1 1hrad i ť Podniku alebo prostredníc
tvom Podniku tretej osobe. 

2. 13 Účastník si je vedomý, že v prípade, ak je doba via;_7-anosti dohodnutá v bode 2.9 tohto článku dlhšia ako 
O mesiacov, že cenové zvýhodnc_nie poskytované Učastn íkov i na základe toh to Dodatku je mu poskyto
vané len z toho dôvodu, 2e sa Učastník zaviazal užívať služby poskytované mu v Odbernej jednotke 
v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu vial'. ností dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie 
tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedený h v tomto článku v bode 2.12) vzhľadom na výšku zľavy zo 
~tandardnej (cenníkovej) ceny Služby, by spôsobi lo, že Podniku vzn ikl3 škoda. V nadväzno ti na 
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ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Účastník je povinný Podniku uhradiť nižšie 
v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností 
nasledovne: 

a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.9 Dodatku poruší svoju povinnosť včas 
a riadne uhradiť cenu za Služby alebo nájomné alebo povinnosť uhradiť vcas a riadne iný svoj 
peňažný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne Podniku inú platbu, kt::irú je 
povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči Podniku, avšak 
Účastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku) , 

alebo 

b) ak Účastník počas doby viaza11osti uveden6j v článku 2 bode 2.9 Dodatku poruší svoju povinnosť 
zotrvať v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viaza
nosti užívať bez prerušenia Službu v Odbernej jedno .e alebo Účastník poruší svoju pov innosť 
nedoručiť Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie plat
nosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa 
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.12 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od 
zmluvy z dôvodov stanovených zákonom č . 351/2011 Z. z. v platnom :::není ani odstúpenie od 
Dodatku z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iný n platným právnym prtdpisom), 

je Účastník r:o_'Vinný uhrad iť Podniku zmluvnú pokutu vo ~ýške 

1
1so,oo EUR . - - -- - - - - =--=J 

Právo na zmluvnú pokutu podi'a tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením oovir.nosti Ú-'5astní \a. 
a to v okamihu porušenia povinnosti Účastníkom , pričom toto právo nie je podmienené vykonaním ziad
neho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpen ím od Zmluvy alebo prerušen:m či obmedzením po. kyto
vania Služby v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.1 2 písmena c) tohto článku). Vznikom <~roku 
na ná iradu škody nie je dotknuté právo Podniku na nahradu „kody spôsobenej -ovnakým porušením 
povinnosti Účastníka. Zmluvná pokuta je sp latn~ v lehote uvedenej vo výz.vo na jej L:aplatE..nie. inak 
v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi. 

2.14 Účastník a Podnik sa dohodli, že ak počas doby viazanosti dôjde na základe žiadosti Účastníka aleto 
z dôvodu jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii alebo o~medzeniu oskytovan ia Služby v Od'Jr.:: rnej 
jednotke alebo Služba vôbec nezačne byť poskytovaná, Učastník je povinný zaplatiť Podniku z<1 túto 
dobu, počas ktorej sa Služba neposkytuje alebo poskytuje obmedzene, cenu Služby v plnej výške, ako 
keby sa Služba riadne poskytovala. 

2.15 Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre r.eho vyplývajú zo Zm:uvy a tohto Dodatku. 
najmä (i) odovzdať Účastníkovi Zariadenie v súlade s príslušnými ustanoveniami Dodatku, a to v stavé 
spôsobilom na dohodnuté uzívanie (pokia ľ je predmetom Dodatku nájom Zariadenia); (ii) poskytovať 
Účastníkovi Služby podľa Zmluvy a tohto Dodatku. 

2.1 6 Účastník je povinný dodržiavať všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplýv:::ijú z ostatných ust:ir,ovení 
Zmluvy (tj. ustanovení Zmluvy mimo tohto Dodatku) hlavne ? ustanovení Podmienok, najmä povi nnosť 
platiť včas a riadne cenu za poskytnuté al bo požadované Služby ako aj ostatné peňažné záväzky voči 
Podniku , povinnosť neužívať Službu v rozpore s ustanoveniomi Zmluvy, nezneužívať Službu a po-:l . 

2.17 Strany sa dohodli , že v prípade ak v čase uzavr&tia tohto Dodatku nie je zriadené PripojGnic Odbern-:;j 
jednotky k Sieti, je Účastník povinný poskytnúť Podniku všetku súcirnosť potrebnú k zriadeniu Pripojeniu 
Odbernej jednotky. V prípade, že Pripojenie Odbernej jednotky k Sieti nebL de zriadené z dôvodu, ž0 

Účastní odmietne zriadenie Pripojenia v Odbernej jednotke alebo nep skytne všetku súr:inno::>L 
potrebnú k zriade, _iu Pripojenia alebo Pripojenie O?bernej jednotky k Sieti nebud , zriadené 7. hého 
dôvodu na strane Učastníka , vznikne Podniku voči Učastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo 
výške uvedenej v kolónke v bode 2.13 tohto článku , pričom na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu ;;:i 
nevzťahuje znižovanie výšk · zm luvn~j pokuty podľa ustanovení podľa ustanovení uvedených priurno 
v kolónke v bode 2. 13 tohto článku . V prípade, že Podniku vznikne právo na uhradenie zmluvnej r::okuty 
podľa predchádzajúcej vety, platia pre vzťa hy týkajúce sa tejto zml~vn ej pokuty primerane ustanovenia 
bodu 2.13 tohto clánku, pokia ľ nie je v tomto bode uvedoné inak. Učastník je zároveň povinný uhradiť 
Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

2.1 8 Účastník je povinný Podniku na svoje náklady a nebezpečenstvo vrát;t' Zariadenie, ktorý prevzal od Pcd
niku, a to najneskôr do 15 dní odo dňa , v ktorý zanikne platnosť Dodatku. Rovnako ako v prípade podl'a 
predchádzajúcej vety je Účastník povinný Podniku na voje náklady a nebezpečenstvo a v rovnakej 
lehote, ako je uvedené v predchádzajúcej vete. vn3tiť Zariadenie v prípr de, že Zémikn ~ n8jomný v:d'<:.h 
týkajúci sa Zariadenia založený týmto Dod<Jtkom. a to aj v prípade, že Dodatok resp. jeho časť ne Wrn-
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júca sa nájmu zostane v platnosti aj po zániku nájmu. V prípade pod ľa predchádzajúcich viet tohto bodu 
je Účastník povinný doručiť Zariadenie n3 miest') stanovené Podnikom, inak do ktorejkoľvek prevádzky 
Podniku alebo jeho obchodného zástupcu, ktorá má charakter Obchodného miesta Podniku. Účastn í k je 
povinný vrátiť Zariadenie v stave, v akom ho prevzal (vrátane príslušenstva a všetkých oddeliteľných 
častí, ako aj krabice resp. iného obalu v ktorom mu bolo Zariadenie odovzdané) s prihliadnutím na 
dohodnutý spôsob užívania Zariadeni<J a dobu užívania vracaného Zariadenia. V prípade, že Účastník 
nevráti riadne (tj . v stave podľa predchádzajúcej vety) alebo včas Zariadenie, ktoré je povinný vrátiť 
v zmysle tohto bodu, je povinný uhradiť Podniku 7.mluvnú pokutu vo výške 

+++++ 

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku voči Účastníkovi aj v prípade, ak tento vráti 
Zariadenie poškodené, čo aj len čiastočne nefunkčné, alebo v stave, ktorý nezodpovedá bežnému opot
rebovaniu. Ak bude Zariadenie poškodené a l~bo ak ktorákoľvek časť Zariadenia, ktorú Účastník prevzal, 
nebude vrátená, Podnik môže odmietnuť p revziať celé Zariadenie. V takom prípade sa považuje neprev
zaté Zariadenie za nevrátené a Podnik je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu podľa tohto bodu. Podnik 
môže rozhodnúť. že preber:e poškodené Zariadenie a v takom prípade Účastník bude povinný zaplatiť 
náhradu škody za poškodené Zariadenie vo v;1ške oprávnene po.ladovanej Podnikom (za škodu sa 
považujú tiež všetky náklady, ktoré Podniku vzniknú v súvislosti so zabezp čovaním opravy poškodenej 
časti Zariadenia ako aj náklaciy na nahradenie Zariadenia ~esp. jeho čast i novým Zariadením). Zaplate
ním zmluvnej pokuty pod ľa tohto bodu nezaniká povinnosť Učastníka vrátiť Zariadenie, ktoré je naďalej aj 
po zaplatení zmluvnej pokuty vo vl:istní:.tve Podni:·1J. Pr~vo na zmluvnú pokutu pod ľa tohto bodu Pod
niku vznikne aj v prípade, ak mu vzniklo tiez próvo na zmluvi1ú pokutu podľa bodu 2.13 tohto článku, 
v takom prípade má Podnik právo na zaplatenie oboch zmluvných pokút: Vzn ikom práva na zmluvnú 
pokutu podľa tohto bodu nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody Učas níkom. V prípade zániku 
platnosti Dodatku , nezanikne p latnosť ustanovení tohto bodu a týc~ ustanovení Dodatku, na ktoré sa 
v us anoveniach tohto bodu odkazuje v rozsahu tohto odkazu, kým Učastník nesplní všetky svoje povin
nosti podl'a tohto bodu . 

2.19 Ukončenie nájmu (napr. na základe jedno<>tranného alebo dvojstranného právneho úkonu) mó za 
následo: ~ stratu platnosti iba tých ustanovení tohto Dodatku, ktoré sa týkajú nájmu a nemá vplyv na plat
nosť a účinnosť ostatných častí Dodatku, najmá nie na p latnosť ·· účinnosť ustanovení uvedených 
v článku 1 bodoch 1.1 , 1.4 a 1.5, v článku 2 bodoch 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21, 
2.22 a posledných troch vetách bodu 2.1 0 a v článku 5 body 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 (okrem prvej vety), 
5.8 písm. b) az d) a body 5.9 až 5.16 a ustanovení Prílohy č. 1. 

2.20 Strrny sa dohodli, že, pokiaľ Účastník, a Podnik uzavreli alebo v budúcnosti uzavrú zmluvu, na základe 
l<torej sa Podnik zaviaže poskytovať Učastn í kovi akúkoľvek zľavu z cion Služieb alebo cien Zariadení, 
!,~oré mu prenaj íma, alebo cien akýchkoľvek iných produ ~tov či iných plnení, ktoré mu Podnik poskytuje, 
táto zľava sa n:;vzťahuje na cenu Služby ooskytovanej Učastníkovi prostredníctvom Odbernej jednotky 
(pripojenia) alebo v súvislosti s f~ou, ani na výšku c >lko"'.ého mesačného nájomného. Ustanovenia pred
chádzajúcej vety platia obdobne aj pre prípady, keď Ubistn íkovi vzniklo al bo v budúcnosti vznikne 
právo na poskytovanie akejko ľvek takejto zľavy na základe jednostranného právneho úkonu Podniku . 
Ustanovenia tohto bodu možno zm niť len výslovnou písomnou dohodou medzi Podnikom a Účastníkom 
o vylúcení platnosti tohto bodu. 

2.21 Strany sa dohcdli, že z technických dôvodov nie je Účastník oprávnený požiadať o takú zmenu Zmluvy, 
dôsledkom ktorej by bola zmena účastníckeho programu, zmena rýchlostí prenosu dát alebo premie t
nr:r ie Prípojenia, jP.ho koncového bodu Siete alebo rozhrania koncového bodu Siete (prekládka alebo 
premiestnenie Pripcjenía), a to po dobu od podpist tohto Dodatku do dňa nasledujúceho po dni, v ktorý 
mu bude doručená informácia, že je oprávnený tak urobíť (ďalej tiez "Doba F"). Podnik je oprávnený 
pocas Doby F odmietnuť, .žiadosť Účastn í k;:i o vykonane 7.meny podľa pr >dchádzajúcej vety aj bez uve
denia dôvodu alebo pr ,d:žiť dobu na vykonanie zmeny pod ľa predchádzajúcej vety o dobu trvajúcu odo 
dňa d ručen ia žiadosti Účastníka do uplynutia po::; ledného dňa Doby F. 

L..22 \' prípade porušenia niektorej z povinností Účastn íka vyplývajúcich z L' tanovení uvedených v bode 2.12 
tohto článku (pokia ľ je dohodnutá doba viazanosti dlhšia. ako O mesiacov), ktoré sú vymenované 
·, nas ledujúc~j vete tohto bodu, počas dob/ víazanosti je Učastn ík povinný uh radiť Podniku zml vnú 
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pokutu vo výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.1 3 tohto č lánku. Povinr.os
ťami, s porušením ktorých je spojený vzn ik práva Podniku voči Účastníkovi na uhradenie zm.uvnej po~uty 
podľa predchádzajúcej vety, sú : 

a) Pov innosť Účastníka počas doby viazanosti nepo2iadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú 
deaktiváciu Pripojenia Odbernej jednotky (pokial' m takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom 
v takom prípade je povinný bez zbytočného odklarlu pokračovať v užívan í Služieb prostredníctvom 
toho istého Pripojen ia v Odbernej jednotke alobo v prípade prekládky Pripojenia prostredníctvom 
iného Pripojenia v inej Odbernej jednotke v zmysle dohody o prekládke); 

b) Povinnosť Účastn íka mať počas doby viazanosti v Odbernej jednotke aktivovanú Službu v takom 
rozsahu a/ alebo štruktúre, že nedôjde k porušeniu záväzku Učastníka uvedeného v boce 2.11 tohto 
článku ; 

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania , íl ' základe ktorého by 
Podniku v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzn iklo právo odstú
piť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo 
strany Účastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviaza l v ton-:to Dodatku a/ alebo v Zmluve; 

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by 
Podnik bol oprávnený v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Účast
níkovi počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby; 

e) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazaností tretej osobe také konanie , n~l základe ktor'",ho 
by v prípade, že by tak konal samotný Účastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy ak•bo 
právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Účastníka, ku 
ktorým sa zaviaza l v tomto Dodatku a/ a ebo v Zmluve; 

f) Pov innosť Účas tníka neumožniť počas doby viazaností tretej osobe také konanie, na základe ktorÉ:ho 
by bol Podnik v prípade, že by tak konal samotný Účastníh:. oprávnený v dobe vía7aností dočasn ~ 
obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby. 

Účastník je zároveň povinný uhrad iť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej 
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta je sp la~ná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie. inak v lel-;ote 
14 dní odo dňa doručen :a výzvy Podniku Učastníko·:i. 

2.23 V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v bodoch 2.1 (pokiaľ je predmetom Dodatku nájom 
Zariadenia), 2.2 (pokiaľ je predmetom Dodatku nájom Zariadenia), 2.3 (pokiaľ j~ predmetom Dodatku 
nájom Zariadenia) , 2.4 (pokiaľ je predm(~tom Dodatku nájom Zariaden ia) alebo 2.17 (po!.; ·ar Pripojenie, 
ktorého SN je uvedené v záhlaví tohto Dodatku , nebolo v okamihu uzavretia Dodatku zriadené) tohto 
článku je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške ro ·najúcej sa výške zmluvm,j 
pokuty pod ľa bodu 2.13 tohto článku. Na zmluvnú pokutu podľa tohto hodu sa nevzťah uje znižovaniu 
výšky zmluvnej pokuty· pod ľa ustanovení bodu 2:13 uvedených priamo v kolónke. ú ·-.astnik je zároveň 
povinný uhrad iť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej ~okuty. 
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzvo na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa 
doručenia výzvy Podniku Účastníkovi. 

Čl. 3 Identifikačné údaje pre realizáciu 
obchodného prípadu (v prípade, že predmetom Dodatku je nájom 

Zariadenia a Zariadenie nebolo Účastníkovi odovzdané pri podpise Dodatku) 

3.1 Adresa miesta doručenia Zariadenia: 
[+~ - -- - - ----·- - - --------- - ---=-~- --, ·J 

V prípade, že v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu nie je uvedená žiadna adresa, rozumie sa adresou 
miesta doručenia Zariadenia adresa trvalého pobytu I síd la I miesta podnikania uvedená v záhlaví 
Dodatku. 

3.2 Telefónny kontakt dohodnutý za účelom kontaktovania Úč'3stníka pri doručovaní Zariadenia, ktortho 
nájom je predmetom tohto Dodatku : 

+++++ 

Čl. 4 Ustanovenia o doručení a právnych dôsledkoch nedoručenia Zariadenia 

4.1 V prípade, ak je pripojenie Odbernej jednotky v okamihu uzav~et_ia tohto Doda ku zriadené, Zdríadenio 
odovzdá Podnik Učastníkovi okamžite po podpise Dodatku, čo je Učastník povinný potvrdiť svojim podpi
som preberacích dokumentov (takto odovzdať Zar'aden ie je Podnik oprávnený aj vi iých prípadocl1. keď 
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tak určí ). V prípade, že Zariadenie Účastníkovi Podnik neodovzdal na Obchodnom mieste Podniku okam
žite po podpise Dodatku v zmys!e predchádzajúcej vety, Podnik sa za podmienky poskytnutia všetkej 
potrebnej súčinnost i zo strany Učastníka zaväzuje zabezpečiť doručenie Zariadenia Učastníkov i na 
miesto doručenia, ktorým je adresa miesta doručenia Zariaden;a uvedená v bode 3.1 článku 3 Dodatku 
(ďalej sa adresa , na ktorú je Podnik povinný zabezpečiť doručenie Zariadenie, označuje ako "miesto 
doručenia"). Podnik sa zaväzuje zabezpečiť doručenie Zariadenia na miesto doručen ia v lehote tridsiatich 
pracovných dní nasledujúcich po dn i, v ktorý nadobudne platnosť tento Dodatok (v prípade, že sa tak 
Účastník s osobou zabezpečujúcou doručenie Zariadenie dohodne, je možné doručenie Zariadenia 
uskutočniť aj po uplynutí tejto lehoty, c:však takáto dohoda, pok i aľ nedôjde k samotnému riadnemu doru
čeniu a prevzatiu Zariadenia vrátane riadneho podpisu preberacích dokumentov na to oprávnenou 
osobou, nemá vplyv na vznik zánik a zmenu práv a povinností strán, ktoré sú uvedené nižšie v tomto 
bode prípadne ďa lš í ch bodoch, ktorých obsah sa týka práv a povinností priam") alebo nepriamo 
spojen~·ch s doručovan ím Zariadenia alebo s ná"'ledkami nedoručenia Zariadenia). Účastník je povinný 
poskytnúť Podniku ako a· iným osobám vykonávajúcim úkony v rámci procesu doručovania Zariaden ia 
Účnstníkovi všetku súčinnosť potrebnú na riadne doručenie Zariadenia (najmä ale nie len neodmietne 
prevziať riadne dodané Zariadenie, podpíše v prípade riadneho doručen ia Zariadenia preberacie doku
menty, nebude vypájať mimo noi.'ných hod ín bez relevantného dôvodu z prevádzky telefónnu stanicu, 
ktorej číslo je uvedené v člán ku 3 llodc 3.2 Dodatku , n .. bude sa vyhýbať prichádzajúcim volaniam na 
predmetnú telefónnu stanicu tj . bude vykonávať všetky úkony potr bné na nadviazanie spojenia 
v prípade prichádzajúceho hovoru ne; uvedenú telefónnu stanicu, zabezpeč í prítomnosť Účastníka 
v miost'J doruč n i ť.l , ak sa dohodne termín doruč) ·a Zariadenia s Podnikom alebo iným subjektom, ktorý 
z1 P dnik Účastní kovi doru:::uje Zariadenie , pro::;t1edníctvom telefonického volania na telefónne čís lo uve
dené v článku 3 bode 3.2 Dodatku alebo iným spôsobom). 

4.2 Ak sa nepodarí doručiť Zariadenie úpc.1stníkovi do d , iatich pracovných dní od uplynutia dňa, v ktorý bol 
uzavretý tento Dodato ·, (lehota v dlžke trk,; sať p acovných dní na doručenie Zariadenia Podnikom na 
miesto doručenia s,1 ďa lej označuje tiež ako "Lehota na dodanie"), zaniká povinnosť Podniku doručiť 
Z ffi ::idenie na miesto doručenia podľa predchádzajúcich ustanovení tohto č lánku (Podnik je vša - aj 
naaalej oprávnený (nie vša · povinný) doručiť Zariadenie na miesto doručenia sám alebo prostredníctvom 
:nej osoby) a z:J roveň zanikne p latnosť tohto DodJtku v časti týkajúcej sa nájmu Zariadenia (v prírade, že 
doba viaL.anosti bol...i dohodnutá v om o Dodatku n<:1 ú mesiacov - aniknc márnym uplynutím Lehoty na 
dodanie celý Dod· tok: ak je doba viazanosti v tomto Dodatku dohodnutá na dobu dlhšiu ako je 
O mesiacov, zánikom časti Dodatku týkajúcej , a nájmu nie je dotknutá ďa lšia platnosť a účinnosť 
ustanovení Dodatku, ktoré priamo nesúvisia s ntjmom, ako sú napr. ustanovenia uv dené v článku 1 
bodoch 1.1, 1.4 a 1.5, v č lánku 2 bodocfi 2.9, 2 .11 , 2.12, 2.13. 2.14, 2.16, '.<.17, 2.20, 2.21, 2 .22 a posled
ných troch vetách bodu 2.1 0 a v ··1ánku 5 body 5.1. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 (okrem pr1ej vety), 5.8 písm. 
b) a2 d) a body 5.9 až 5.16 a ustanovenia Prílohy č. 1 ). V prípade, ak Podnik doru čí Zariadenie Účast
níkovi po uplynutí Lehoty na dodanie a Úča3tník ho prevt:,zme (éi riadne podpíše preberacie dokumenty), 
zanikne účinnosť predchádzajúcich ustanoven í ~ohto bodu a platn --~"ľ a účinnosť Dodatku resp. časti 
Dodatku týkajúcej sa né'ljmu Zariadenia bude nedotknutá (rozväzovacia podmienkn účinnosti predchá
dzajúcich ustanovení tohto bodu) . 

Čl. 5 Záverečné ustanovenia 

5.1 LJodatok nadobudne pl;:itnosť v deň , v ktorom ho podpíšu obe Strany. Úči nnosť nadobudne Dodatok tiež 
v deň, v ktorý bude p dpísaný obidvomi Stran:imi s výnim1<ou tých u~tanovení, u ktorých neskoršia účin
nosť "YPlýva z iných ustônovení Dodatku alebo zo samotnej podstaty veci. 

5.2 Účastník vy hlasuje, že nemá žiadne finančné Zá'(äzky voči Podniku, ktoré v deň , keď bude podpisovať 
tento Dodatok, by bol i po lehote ich splatnosti. Ucastník potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára 
tento Dodatok, je platná . V prípade, ak je: medzi stranami tohto Doda_tku uzavretá akákoľvek nájomná 
zmluva (napríklad vo forme dodatku k Zmluve), v zmysle ktorej Podnik Učastn íkovi v súvislosti s poskyto
vaním S užby v Odbernej jedn'Jt~e pr<.>ncjíma to ','té Zariadenie , ktoré je predmetom nájmu podľa ta l to 
Dcdatku, alebo v zmysle ktorej Podnik prenaj íma v súvislosti s poskytovaním Služby v Odbernej jednotke 
Účastn íkov i síce iné Zariadenie alebo Zaria::Jenie rovnakého druhu, ako je Zariadenie uvedené v tomto 
Dodatku , µričom mó byť v zmysle tejto zmluvy užívané uvedené zariadenie v Odbernej jednotke na uží
vanie Služby prostr<.dníctvom toho ist:'..ho ripojenia ako Zariadenie (tj. toho Pri pojenia, ktorého SN je 
uvedené v záhlaví tohto Dodatku), v taký.:;hto prípadoch sa strany Dodatku dohodli , že okamihom, 
v ktorom nadobudne p l atnosť tento Dodatok, zan ikn ~ p latnosť takejto nájomnej zmluvy a táto bude 
rahradená týmto Dodo tkom. V prípade, ak je v zmysle tejto nájomnej zmluvy prenajímané zariadenie 
odlišné od Zariadenia pod ľa tohto Dodatku, nie je zánikom nájomnej zmluvy dotknutá povinnosť Účast
níka vráM' Podniku predmetné zariadon:e po zániku platnosti predmc nej n{ jomnej zmluvy v stave, 

Čís:J úCJs nika: L004538294 
1: iilllllll!11 lll lll ll 1l Iii 

.\ 839J157 1o/13 



v akom mu boli odovzdané s prih liadnutím na bežné opotrebenie, ani pov innosť uhradiť náhradu škody 
alebo akékol'vek sankcie dohodnuté pre prípade nesplnen ia tejto povinnosti. V prípade, že nnjomná 
zmluva bola súčasťou zmluvn.:.ho dokumentu, ktorý okrem nájomného vzťahu riešil tiež inú vzťahy medzi 
Podnikom a Účastníkom súvisiace s poskytovaním Služieb v Odbernej jednotke (napr. zľavy z cien 
Služby alebo poskytovanie iných zvýhodnt:ní) , zanikne nielen nájomná zmluva ale celý tento zmluvný 
dokument (napr. dodatok k Zmluve), ktorého súčasťou je nájomná zmluva, pok ia ľ nie jo výslovne doho:::l
nuté inak. 

5.3 Strany sa dohodli, že ak Účastn ík pred podpisom tohto Dod8tku uzavrel k Zmluve s Podnikom iný doda
tok týkajúci sa tej istej Odbernej jednotky, ako je uvesJcná v tomto Dodatku, a ktorého obsahom bolo 
poskytnutie zvýhodnenia (napr. zl'avy z ceny Služby) Uča tníkovi a súčasne je obsahom tohto dodatku 
povinnosť Účastníka uzívať po dohodnutú dobu Službu v dohodnutom rozsahu a / alebo ;truktúre 
v Odbernej jednotke (ďa lej aj élko "skorší dodatok"). platnosť skoršie~o dodatku bez ďa lšieho zaniknr. . 
a to ku dňu nadobudnutia platnosti tohto Dodatku. K uvedenému dňu Učastn íkovi bez náhrady zanivá aj 
právo na poskytnutie al-\ýchkoľvek zvýhodnení, ktoré mal na základe skoršieho dodatku. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Podnik je oprávnený účtovať Celkové mesačné nájomné v zmysle tohto 
Dodatku a Účastník je povinný ho platiť až od o_kamihu, keď i) mu bolo Zariadenie doručené a súčasne ii) 
môže v Odbernej jednotke užívať Službu. Učastn:k berie na vedomie, že je or:irávnený vyu;.:: "ať 
Zariadenie na účel stanovený v tomto Dodatku až od momentu uvedeného v predchádzajúcE-j vd0. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá samotná p latnosť Zmluv:'. a to 
ani v časti týkajúcej sa Odbernej jednotky (týmto nie sú dotknuté zmeny doby olatnosti Zmlu .;y súv::;iacr: 
so zánikom Dodatku) . 

5.6 Zánikom platnosti Zmluvy v rozsahu, v ktorom sa táto týka Odbernej jednotky (v prípade, že je v Odb<)r
nej jednotke poskytovaná Služba prostredníctvom vicicerýc:i Pripojen í, v rozsahu týkajúcom sa Pripo 
jenia, ktor~ho SN je uvedené v záhlaví tohto Dodatku), automaticky zaniké':l aj platnosť tohto Dodatku, 
vrátane jeho ustanovení o nájme Zariadení. 

5. 7 Strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol uz<:.vretý v zmysle 
článku 2 bodu 2.9 tohto Dodatku , okrem spôsobov popísaných v člán :<:u 2 bodoch 2.9 a 2.1 o Dcda(ku tie.' 
na základe dohody strán aL bo v prípade, ak je doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach článku 2 
bodu 2.9 na O mesiacov, na základe odstúp nia od neho niektorou zo strá 1 z dôvodu stanoveného 
v§ 663 až 684 Občianskeho zákonníku v platnom znení . Trvanie Dodatku skončí pred uplynutím doby, 
na ktorú bol uzavretý v zmysle článku 2 bodu 2.9 tohto Dodatku, tiež na základe odstúpenia v iných 
prípadoch, v ktorých to vyplýva z ustanovení Dodatku alebo platných právnych predpi ov. V prípad..J , ŽA 
Účastník poruší svoj povinnosti takým spôsobom, že Podniku voči nemu vzn ikne právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty v zmysle článku 2 bodu 2. 13 tohto Dodatku , zanikne p latnosť Dodatku (s výnimkou plat
nosti ustanovení uvedených v článku 2 bode 2.18 Dcdatku a ďälš ích ustanovení, z charnktéru ktJrých je 
zrejmé, že ich platnosť má pretrvať aj po zániku platnosti Dodatku) okamihom uhraden;a zmluvnej pokuty 
·v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy zmluvnej po: uty na Podr ikom 
určený účet) . Strany sa dohodli, že v prípade, že obsahom Prílohy č . 1 je poskytnutie zl'avy alebo iného 
zvýhodnenia Účastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Účastníka takým spôsobom, že Pcdniku 'Jočí 
nemu vznikne právo na zaplaten ie zmluvnej pokuty v zmysle Do?atku (toto ustanovenie sa týka aj pokuty 
pocJl'a článku 2 bodu 2.. 18 Dodatku), zaniknú všetky prr'lvR Učastníka ria poskytovanie týchto /. l:av 
a / alebo iných zvýhodnení, pokial' nie je v ustanoveniach Prílohy . 1 výslovne uvedené n k~čo inb . 
V prípade podl'a predchádzajúcej vet~/ je však Podnik oprávnený (nie však povinný) poskytm·ať tieto 
zl'avy alebo iné zvýhodnenia ďa lej v plnom alebo čiastofn-)m rozsahu, a to aj napriek zániku práva Ú6ast
níka na ich poskytovanie. 

5.8 Strany sa dohodli, že Podnik je oprávnený odstúp iť od Dodatku v prípade, že 

a) Účastník nezaplatil splatné Celkové mesačné nájomné v celom dohodnutom rozs::ihu alebo dohc.dnu
tým spôsobom ani do troch mesiacov odo dňa splatnosti, hoci bol na to Podnikom upozornený; 

b) Účastník porui;i l niektorú zo svojich povinností uvedených v čl. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.7, 2.12 pí3rnenách 
a), b) ad) alebo v čl. 2.1 6; 

c) Účastník porušil svoju povinnosť podľa bodu 5.12 tohto článku strp ieť výmenu Zariadenia alebo jeho 
časti alebo porušil svoju povinnosť podl'a bodu 5.12 tohto článku poskytnúf Podniku všetku potr 2bnú 
súčinnosť na vykonanie výmeny; 

d) Účastn í k porušil svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť pre zriadenie Pripojeni<:i Odbernej jed,1otky 
k Sieti v zmysle bodu 2.17 Dodatku. 
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5.9 Tento Dodatok je neodde liteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po 
jednom pre Účastníka a Podnik. 

5.10 Účastn í k vyh lasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami , ktoré z neho 
vyplývajú pre Účastníka, ako aj so všr·tkými podmienkami a I alebo povinnosťami, ktoré sa podľa neho 
zaviazal splniť, a súčasne , že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky 
a/ alCJbo povinností nesplní alebo poruší. 

5. 11 Strany sa dohodli a sú si vedomé toho, že ustanovenia tohto Dodatku nezaväzujú Podnik k tomu, aby po 
ce!ú dobu jeho plotnosti zabezpečil mo:2nosť užívať Službu na základe Zmluvy prostredníctvom toho 
Zariadenia, ktoré tvorí predmet nájmu v okamihu vzniku platnosti tohto Dodatku . V prípade, že by 
z dóvodu akýchkoľvek zmien Siete alebo inej infraštruktúry alebo zariadení potrebných na poskytovan ie 
SluL:by prestalo byť možné užívať Službu, vznikne stav nespôsobilosti Zariadenia na dohodnuté užívanie 
resp. sa Zariadenie stane neupotrebiteľným. v zmysle § 679 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom 
znení len v vtedy, ak Podnik neponúkne Učastn íkovi možnosť výmeny Zariadenia za iné zariadenie 
umožňujúce pokračovať v užívaní Služby v rozsahu porovnateľnom rozsahu Služby užívanej prostredníc
tvom pôvodného Zariadenia pred zmenou Siete alebo inej infraštruktúry alebo zariadení potrebných na 
poskytovanie Služby. 

5.12 Strany sa dohodli na tom, že v prípade, a;c Podnik vyzve Účastníka na výmenu Zariadenia za iné 
zariadenie spôsobilé vykonávať rovnakú resp. obdobnú funkciu, z toho dôvodu, že vzh ľadom na 
plánované alebo vykonané technické alebo iné zmeny zariadení, iného vybavenia alebo technických 
(príp. iných) charakteristik Siete potrebných na poskytovanie Služby by užívanie Služby alvbo ich časti 
prostredníctvom Zariadenia tvo,riaceho pôvodný predmet nájmu v dohodnutej kvalite bolo technicky alebo 
z iných dôvodov nemožné, sú Učastn'k a Podnik povinní uskutočniť výmenu Zariadenia za iné zariadenie 
dodané Podnii<om, ktoré je spôsobilé um9žňovať užívanie Služby v porovnatel'nom rozsahu ako pôvodné 
Zariadenie. Výmenu vykoná Podnik a Učastník je povinný túto výmenu strpieť a poskytnúť Podniku 
všetku potrebnú súčinnosť, Náklady na výmenu znáša Podnik. pričom však tento nie je povinný Účast
níkovi uhradiť náklady spojené s poskytovaním súči!"l nosti potrebnej na vykonanie výmeny (napr. zabez
pecenie vstupu do Odbernej jednotky, prítomnosti Učastníka počas výmeny a pod.) alebo náhradu inej 
ujmy, ktorá Účastníkovi vznikne v dôsledku výmeny (napr. z dôvodu nemo~nosti užívať Služby počas 
výmeny). Výmenou Zariadenia podľa tohto bodu nezanikajú povinnosti Učastníka pod ľa článku 2 
a ostatných ustanovení Dodatku. 

5.13 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví po~kytovan ie Služby podľa Zmluvy a tohto Dodatku, 
prípadne ak Padni~ odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Účastníka a následne 
Podnik na zi adosť Učastníka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova 
poskytovať pozastavenú Službu, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako 
keby k pozastaveniu poskytovan ia Služby prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku nebolo 
došlo. 

5. 14 Bez ohľadu na o::;tatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje 
režim povinného zverejňovania zmlúv podľa§ 5a zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nado
bJdne účinnosť dnom nasledujúc·m po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občian
skeho zákonníka , ak sa zmluvné strany nedohodli na odložen í účinnost i niektorých jeho ustanovení. 
T~'mto ustanovením nie sú dotknuté odkladude alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto 
Dodatku. 

5.1 s V prípade, že v nižšie v tomto bode uvAdenoj kolónke je uvedené slovné spojenie, ktorého uvedenie 
v tejto kolónke je splnením jednej 7 podmienok pr0 poskytnutie zľavy podľa príslušného ustanovenia 
Prí lohy č. 1 Dodatku. ktoré odkazujú na tento bod, nastanú právne účinky uvedené v predmetnom 
ustťl noven í Prílohy L. 1 Dodatku: 

+++++ 

5.16 V prípade, ak vyjadri l Účastník svoj súhlas označením položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie 
v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky sporý, ktoré medzi stranami 
vzniknú 7 0 vzájomných zmluvných v7ťahov existujúcich , ako aj zo zmlúv U7avretých medzi nimi v budúr:
nosti (to zn . všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory 
s nimi súvisiace (vrtítnne sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), sa rozhodnú v rozhodcovskom 
konan í pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhod
covských súdov vedeného MinistBrstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté 
právo ž<Jlobcu obrátiť <>a s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky 
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podľa zákona č . 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znen í neskorších predpisov. Strany sa doi iodli. 
L.e ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustanovení tohto bodu , ktoré budú .rvať llj 
po ukončení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej. 

0 Súhlasím s dohodou 

Topoľčany, dňa 9. 3. 2015 /;;\Ešľ()"·"-

@EckJ) 
/ 

·············· ·· ······ ·· ········ ·· ······ ·· ············· ··········· ··· ··· ···e ··············· ··· ····· 
Podpis a pečiat a účastn í ~· <-<f>x ® N0<v 

't: MoRF" 

Ma tcrial spraco\'al: ···Jd· .... -~ 
'. - ~- . · '"J. · 
Za spravnusc: ··········::: .. „ ......... ·· -. Č<t// ec,l I 

. 10. o<.i. io.( í Dna : ... „ .... ... . . : .. „ ..... . .. .. .... .... . . . . ... .. . 
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spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve 
Bonusy ponuky "Nový zákazník - 24 mesačná viazanost'" 

zo dňa 24. 1 O. 201 4 

Čl. 1. úvodné ustanovenia 

1. Obsahom tejto prílohy je osobitné zvýhodnen ie, ktoré v rámci ponukove· akcie "Nový zókazník 
- 24 mesačná viazanost"' poskytuje Podnik Účastníkovi , ako aj podmienky poskytovania tejto o, 'Jbit.1ej 
výhody. Základnou podmienkou poskytovania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnosť, :2e nózov 
tejto prílohy (druhý, prípadne ka:2dý ďalší riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uve
dený v prvej vete tohto článku, je zhodný s názvom ponukovej akcie a Prílohy č . 1 uvedeným v tele 
Dodatku . Legislatívne skratky dohodnuté v te le Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy. 

2. Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutočnosť, že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu a DodatJk. 

Čl. 2. Zvýhodnenie "Zľava z poplatku za zriadenie pripojenia" 

1. Strany sa dohodli, 2e v prípade, ak v okam;hu uzavretia tohto Dodatku nebolo v Odbernej jednotke zriadené 
Pripojenie, ktorého sa tento Dodatok týka, získava Účastník práv? na 100% z!avu z výšky poplatk•i L'.a 
zriadenie Pripojen ia v Odbernej jednotke, avšak len v prípac:ic . že Učastník požiadal o al tivóciu niektorého 
z účastníckych programov DSL 5, DSL 10, DSL 20 alebo DSL 50 a po zriadení Pripojenia mu bude na 
základe tejto žiadosti v predmetnom Pripojení aktivovaný nie. torý z uvedených účastníckych progr1rnov. 
V prípade, že Účastník požiadal o aktiváciu účastníckeho programu DSL mini a po zriadení Pripojenia mu 
bude na základe tejto žiadosti v predmetnom Pripojení aktivovaný účastnícky program DSL mini , Účastník 
získava právo na zľavu z výšky poplatku za zriadenie Pripojenia v Odbernej jednotke vo výške rovnajúcej sa 
rozdielu medzi výškou tohto poplatku podľa Cenníku služby Pevný internE't DSL a sumou 6,99 €. 

Čl. 3. Zvýhodnenie "Zľava z mesačného poplatku za doplnkovú službu Neobmedzené dáta" 

1. Strany sa dohodli, že v Odbernej jednotke bude Účastn íkov i aktivovaná doplnková služba Nc;obmedzené 
dáta a súčasne že Účastník získava v súvislosti s Odbernou jednotkou (:prípade, že je v Odbernej jednotke 
zriadených viac Pripojení, v súvislosti s Pripojením, ktorého SN je uvedené v záhlaví tela Dodatku) na dob:1 
rovnajúcu sa dobe viazanosti dohodnutej v tele tohto Dodatku 100% zľavu z výšky mesačného poplatku z< 
doplnkovú službu Neobmedzené dáta. 

2. Podnik je oprávnený (nie yšak povinný) pokračovať v. poskytovaní zvýhodnenia podľa tohto článku aj po 
skončen í doby viazanosti, Učastn ík však nemá na predlženie doby poskytovania z\·ýhodnenia právny nárok. 

3. Nárok Účastníka na zvýhodnenie podľa tohto č lánku zanikne v prípade, že Úcastníkoví bude počas doby 
viazanosti v Odbernej jednotke prerušené alebo obmedz~n '.: poskytovélnit; služby Pevný internet DSL, 
avšak Podnik je oprávnený (nie, však povinný) poskytovat Ucc.stníkovi predmetné zvýhodnenie v Odber'.~ ej 
jednotke aj v prípade, že nárok Učastníka na jeho poskytovan :e zanikne v zmysle tejto vety. 

4. Po uplynutí doby viazanosti, ako je táto dohodnutá v telo Dodatku , bud~ Účastník povinný platiť za uzívanie 
doplnkovej služby Neobmedzené dáta štandardný cenníkový mesačný poplatok. pokiar sa na1'í nevz~'ahLje 
iná zľava :Ljeho výšky. 

Čl. 4. Zvýhodnenie "Trojeurová zľava z mesačných 
poplatkov za vybrané účastnícke programy služby Pevný internet DSL" 

1. Strany sa dohodli, že v prípade splnenia všetkých podmienok uvedených r.ižšie v tomto článku L'č .= stn ík 
získa v súvislosti s Odbernou jednotkou právo na zľavu vo výške 3,00 € z výšky mesačného poplatku za 
užívanie účastníckych programov DSL 50, DSL 20, DSL 10 a DSL 5 služby Pevný internet DSL (ď,1 l ej 
v tomto článku tiež "Zľava"; uvedené účastnícke programy ďalej v tomto čl ánku tiež ako "Zvýhodnené 
služby"), pričom zľava sa poskytuj_e z výšky mesačných poplatkov uvedených v Cenníku služby Perný :nte ľ
net DSL. Strany sa dohodli, že Učastník má v prípade splnenia všetkých podmienok podia tohto članku 
právo na poskytovanie Zľavy po dobu 

a) celých 30 zúčtovacích období nasledľjúcich po zúčtovacom obdob:, počas ktorého bol uzavretý ~e nto 
Dodatok, (ďa lej v tomto člán : ·u tiež "Doba poskytovania") v prípade, že v Odbernej jednotke bol· pred 
uzavretím Dodntku Účastníkovi Podnikom poskytovaná služba Pevný internet DSL; 

b) celých 30 zúčtovacích období nasledujúcich po zúčtovacom období, počas ktorého bolo zriadené Prii:io
jenie Odbernej jednotky, a časť zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bolo zriadené Pr'pojenie Ocibern0 : 

jednotky, nasledujúca po zriadení Pripojenia Odbernej ~ednotky (dalej v tomto článku tiež "Doba poskto
vania") v prípade, ze Pri pojenie Odbernej jednotky nebolo v okamihu uzavretia Dodatku zriadené. 
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2. Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastní k v súvislosti s Odbernou jednotkou získal právo na zvýhodnenie 
podľa príslušných ustanovení tejto Prílohy s názvom "Päťeurová zľava z mesačných poplatkov za vybrané 
ú častn ícke programy služby Pevný internet DSL", právo na poskytovania Zľavy (tj . zľavy pod ľa tohto článku) 
Účastn í kovi v súvislosti s Odbernou jednotkou nevznikne. 

3. Po uplynu·í Doby poskytovan ia, ako je táto dohodnutá v bode 1 tohto fämku, bude Účastník povinný plati ť 
za užívanie Zvýhodn ::mých služieb štandardné mesačné poplatky stanovené v Cenníku služby Pevný inter
net DSL, pokiaľ sa na niektorý z nich nevzťahuje iná zľava z jeho výšky. 

A. Pod,1ik je oprávnený (nie však. povinný) pokračoval v poskytovaní zvýhodnenia podľa tohto článku aj po 
sk0nčen í Doby poskytovania, Učastn í k však nemá na predlženie doby po kytovania zvýhodnenia právny 
nárok. Strany sa dohodli, že právo na Zľavu v súvislosti s Odbernou jednotkou zanikne okamihom, v ktorom 
z„mikne tento Dodatok a to aj pred uplynutím Doby pos''ytovania. 

5. Nárok Účastn íka na zvýhodnenie podľa tohto č lánku zan ikne v prípad J, že Účastníkovi bude počas doby 
viazanosti v Odbernej jednotke prerušené é:llebo obmedz~né poskytovanie služby Pevný internet DSL, 
a 'Šak Podnik je oprávnený (nie. však povinný) poskytovať Učastníkovi predmetné zvýhodnenie v Odbernej 
jednotke a! v prípade, že nárok Učastníka na jeho poskytovanie zanikne v zmysle tejto vety. 

Čl. 5. Zvýhodnenie "Päťeurová zľava z mesačných 
poplatkov za vybrané účastnícke programy služby Pevný internet DSL" 

1. V rrípado splnenia všetkých podmienok uvedo iých ni.lšie v tomto článku Účastník získa v súvislosti 
s Odb8rnou jednotkou práv.J na zľavu vo výške 5 .00 € z vý ' ky mesačného poplatku za užívanie účastn íc
kych programov DSL 50, DSL 20, DSL 1 O n DSL 5 služby Pevný internet DSL (ďa lej tie2 "Zľava"; uvedené 
účastn ícke programy ďalej ti eL. ako "Zvýhodnené slu.2by"), pričom zľava sa poskytuje z výšky mesačných 
pcplatkov uvedených v Cenníku služby Pevný internet DSL. V prípade, že niektorá z podmienok uvedených 
n'žšie v tomto článku r :e je splnená po d ... bu čo i len časti zúčtovacieho obdobia stráca Účastn í k v súvislosti 
s Odbernou jednotkou nárok na posk)' tnutie Zľavy počas dotknutého zúčtovacieho obdobia, avšak Podnik je 
opr3vnený (nie však rovinný) Zľavu Učastníkovi napriek tomu poskytnúť. Strany sa dohodli, ze Účastník má 
, prípade splnenia všetkých podmienok podľa tohto článku právo na poskytovanie Zľavy po dobu 

- ) celých 30 zúčtovacích období nasledujúcich po zúčtovacom období, počas ktorého bol uzavretý tento 
Dcdatok, (ďa lej tiež "Doba poskytovania") v prípade, že v Odbernej jednotke bola pred uzavretím 
Dodatku Účastníkov i Podnikom poskytovaná služba Pevný internet DSL; 

b) celých 30 zúč,ovac ích období nasledujúcich po zúčtovacom období, počas ktorého bolo zriadené Pripo
jenie Odoernej jednotky, a časť zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bolo zriadené Pripojen ie Odbernej 
;ednotky, nasledujúca po zriadení Pripojenia Odbernej jednotky (ďa lej tiež "Doba poskytovania") 
v prípade, že Pripojenie Odb c:: rnej jednotky nebolo v okamihu uzavretia Dodatku zriadené. 

V prípade, že počas Doby poskytovanie nebude v dôsledku nesplnenia niektorej z podmienok Účastníkovi 
poakytc,vaná Zľava počas n iektor~ho zúčtovci cieho obdobia (alebo viacerých zúčtovacích období) toto 
nebude mať vplyv na plynutie an i dlžku Doby poskytovania. 

/.. Strany sa dohodli, že Účastník získa právo na Zľavu v prípRde, ak (musia byť splnené všetky podmienky 
uvcder>é nižšie v tomto bode:): 

a) Účgstník má s Podnikom uzatvorenú pla· ú .-:mluvu o poskytovaní verejných služieb, ktorej súčasťou sú 
· Všccbecné podmi nky poskytovan'a verejných elektronických komun ikačných služieb prostredníctvom 

verejnej mobilnej siete spo ločnosti Orange Slovensko, a. s. (ďa l ej len "Zmluva"), na základe ktorej užíva 
prostredn'ctvom aspoň jednej SIM karty hlasovú službu v rámci hlasového '1častníckeho programu (ďa l ej 
tivž "Vybraný účastnícky program"); za hlasové účastnícke programy sa pre úče ly tohto článku nepova
žujú účastnícke programy služby FunFón, účastnícke programy služby Mobilný Internet (vrátane jej oso
bitných 'verzi í ako Mobilný Orange Internet, Internet na doma, Denný internet a pod.) a účastnícke prog
ramy poskytované v rámci služby Hlasové Virtuálna P1 ivátna Sieť; 

b) Účastn í má počas každého zúčtovajeho obdobia Doby poskytovania aktivovaný na ním na základe 
Zmluvy užívanej SIM karte Vybraný účastní:ky program; táto podmienka nie je splnená prostredníctvom 
konkrétnej SIM karty, počas obdobia prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb prostredníctvom 
pre metnej SIM karty; 

c) Účastník počas každého zúčtovacieho obdob·a Doby poskytovania užíva prostr dníctvom ním na 
základe Zmluvy užívanej SIM karty Vybraný účastnícky program a niektoré z nasledovných služieb (ďalej 
len "Vybrané služby"), tak, aby súčet mesačných poplatkov za Vybra~ý účastnícky program a Vybrané 
služby aktivované na niektorej SIM karte užívanej na základe Zmluvy Učastníkom po uplat.1ení všetkých 
Lliav bol minimálne 10 €vrátane DPH (ďa l ej len " Finančný limit"); do Finančného limitu sa započítavnjú 
mesačné poplatky Vybraného účastn í .::keho programu a všetkých Vybraných slu.::.ieb aktivovaných na 
S l ľ\.1 karte po '.;as príslušného zúčtovacieho obdobia; v prípade, ak Podnik poskytne Účastníkovi na 
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Vybraný účastnícky program alebo na Vyb~anú službu akú koľvek zľavu , do F inančného limitu sa zap')
čítava suma po odpočítan í zľavy ; ak na SIM karte nie je dosiahnutý Finančný ľ mit, Podnik nie je povinný 
poskytnúť Účastníkov i Zľavu v súvislosti s Odbernou jc;dnotkou: za Vybrané služby sa po·. ažujú 
nasledovné služby uvedené v Cenníku služieb: Mesačné predplatné (k Ideálnym paušálom). Haló svet, 
Nekonečné medzinárodné hovory Európa, Nekonečné medzinárodné hovory Svet, Balí 1 predplatených 
správ: SMS a MMS do všetkých sietí 70+, Balík predplatených ~práv : Nekonečné správy, Moja Európa , 
Moja Európa+, Môj Svet, Môj Svet+, Prichádzajúce hovory v EU. Nekonečný internet v mobile - štart, 
Nekonečný internet v mobile - Klasik, Nekonečný internet v mobile - Premium, 1 ternet v mobile Zá'<lad , 
Internet v mobile Mini, Balík Zákaznícka zóna, Balík Omnge chat, TV v mobile, Ora ge hudba, Ornngc 
knižnica, Ahoj Dáta 20 MB, Ahoj Dáta 50 MB, Európa Dáta, Svet Dáta, Prednostná starostlivosť, E klu
zívna starostlivosť, Zvýhodnené hovory do pevnej siete. Zvýhodnené hovory do mobilných sietí , alebo 
akékoľvek ďalš ie vybrané služby pod ľa určenia Podniku ; 

d) Účastník nezískal v súvislosti s inými Odb rnými jednotkami od lišnými od Odbernej jednotky, kLxej SN je 
uvedené v záhlaví tela Dodatku, 7-ľavu vo viac ako jednej inej Odbernej jednotke; 

e) v článku 5 bode 5.15 tela Dodatku je v kolónke s indexom uvedené slovné' spojenie "Or~nge pre rodinu", 
pričom ak je v predmetnej kolónke uvedené čokoľvek iné alebo nie je uvedené nič, Učastník nezíska 
právo na ZľavJ. 

3. Po uplynutí Doby poskytovania ako aj v prípade, že nie je splnená niektorá z podmienok uvedených ni:Lšie, 
je Účastník za užívanie Zvýhodnených služieb povinný p latiť mesačné poplatky vo výške uvedenej v Cen
níku služby Pevný internet DSL (pokia ľ sa Podnik nerozhoJne počas Doby posky ovania poskytnúť z a·: u aj 
v prípade nesplnenia niektorej z poj mienok). Strany sa dohodl i, že právo na Zľavu v súvislosti s Odten 1ou 
jednotkou zanikne okamihom, v ktorom zanikne tento Dodato , a to aj pred uplynutím Doby poskytovania. 

Čl. 6. Zvýhodnenie "Zľava z mesačného poplatku za účastnícky program DSL mini" 

1. Strany sa dohodli , že po dobu rovnajúcu sa dobe viazanosti dohodnutej v tele tohto Dodatku má Účastník 
v súvislosti s Odbernou jednotkou (v prípade, že je v Odbernej jednotke zriadených viac Pripojení. v súvis
losti s Pripojením, ktorého SN je uvedené v záhlaví tela Dodatku) právo na zľavu ?. výšky n 1esačného 
poplatku za užívanie účastníckeho programu DSL mini vo výške rozdie lu medzi výškou mesačného 
poplatku za tento účastnícky progr.Jm pod ľa Cenníka služby P )\'ný internet DSL a su,nou 6.99 c (Účastn '. k 
teda bude povinný platiť mesačn:1 poplatok za účastnícky program DSL mini vo výške 6,99 c, p ričom 
mesačný poplatok v tejto výške je pov:nný platiť aj v prípade ?kejko ľvek zmeny vý.:: ky mesačného pop!:ltku 
v Cenníku služby Pevný internet DSL). 

2. Po uplynutí doby viazanosti, ako je táto dohodnutá v tele Dodatku , bude Účastn í k povinný platiť za užíva. ie 
účastníckeho programu DSL mini štandardné cenníkové mesačné poplatky, pokiaľ sa nn niektorý 7. n:ch 
nevzťahuje iná zľava z jeho výšky. Podnik je oprávnený (nie vša~ povinný) pokračovať v poskytova1í zvý
hodnenia podľa tohto čl: nku aj po skončení doby viazanosti, Učastník však nemá na predlženie doby 
poskytovania zvýhodnenia rJrávny nárok. 

3. Nórok Účastníka na zvýhodnenie podľa tohto článku zanikne v prípade, :2e Účélstn íkovi bude poéas doby 
viazanosti v Odbernej jednotke prerušené alebo obmodz~né poskytovanie služby Pevný internet DSL, 
avšak Podnik je oprávnený (nie_· šak povinný) poskytovať Učllstn í kov i predmetné zvýhodnt:nie v Odbernej 
jednotke aj v prípade. že nárok Učastníka na jer.o poskytovdnic zanikne v zmysle tej o vHty. 

4. V prípade, že Účastník získa zľavu pod ľa tohto č lánku . nevznikne mu právo na zvýhodnenie s né'lzvom 
" Päťeurová zľava z mesačných poplatkov za vybrané účastnícke programy služoy Pevný internet DSL", 0 to 
ani v prípade, že by boli inak splnené všetky podmien y pre vznik nároku na predmetné zvýhGdner.ie . 

Čl. 7. Spoločné ustanovenia 

1. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle Všeobecných pod
mienoh. poskytovani3 verejnej elektronickej služby Pevný in ternet DSL spoločnost i Orange Slovensko, éi . s. 
alebo iných ustanovení Zmluvy so počas doby doc ~sného prerušenia poskyto ·ania služieu neprerušuje ar1i 
nespočíva plynutie doby, po ktorú sa má poskytovať ktoróko vek zvýhodnenie u·Jedené v Dodc..t:-u. 
V prípade, ak je doba poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu rovnajúcu sa dobe viazanosti Dodatku 
a v dô~ ledku dočasného pr ~rušenia poskytova ni? slu·" ieb sa doba viazar::isti Dodatku predÍži , c:bb.J poskyto
vania zvýhodnenia sa nepredlžuje a zostáva v dlžke rovnajúcej sa pôvodne dohodnutej dobe viarnosti bez 
jej predÍženia v dôsledku prerušenia poskytovania slu:"ieb. 

2. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu Odbernej jednotky (a lebo Pripojenia) na inú osobu (za prevod sa 
považuje aj prípad, keď zanikne Zmluva a bude nahradená inými zmluvnými dSJkumentmi medzi Podnikom 
a novým účastníkom služby Pevný internet DSL, pričom práva a záväzky Učastníka vzťahujúce sa na 
Odbernú jednotku prevezme n vý účastník) právo Učastníkn na jednotlivé zvýhodnenia podľa tejto prílohy 
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n3prechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však môže jednostranne rozhodnúť o tom, 
žP. právo k niektorému zo zvýhodnení pod i'a tejto prílohy novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto 
prípade sa poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prílohy, ak sa 
Podnik a nový účastn ík nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie nie
ktoré zvýhodnenie na nového účastn íka, pruvedie sa len jeho nevyčerpaná časť. 

3. Strany sa _dohod li , že v prípade, že z akýchko ľvek dôvodov dôjde k zmene zúčtovacieho obdobia pri
deleného Učastn íkov i (napr. zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby 
oprávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodner:í uvedených v tejo prí lohe, je Podnik oprávnený skrátiť 
dobu poskytovania zvýhodnenia ?lebo zmeniť dižku iných lehôt súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia 
v prospech alebo v neprospech Učastníko resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie zvýhodnenia, 
av~ak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnen í. 

4. Strany sa dohodli , že v pr:pade, ak v Odbernej jednotke bude na základe žiadosti Účastníka doručenej 
Pc:Jniku počas platnosti tohto Dodatku aktivovaný namiesto účastníckeho programu, s ktorým je spojené 
pr2vo na niú toré zo zvýhodnení podľa tejto prílohy (ďalej tiež "Prvé zvýhodnenie"), niektorý z účastníckych 
programov, s ktorým je spojené iné zvýhodnenie podľa tejto prílohy (ďa lej tiež "Iné zvýhodnenie") a ak k tejto 
aktivácii dôjde počas doby poskytovan ia Iného zvýhodnenia, Podnik je oprávnený (nie však povinný) aktivo
v 1ť Účastníkovi po zrušení Prvého zvýhodnenia v Odbernej jednotke iné zvýhodnen ie a poskytovať mu ho 
po zvyšujúcu časť doby poskytovania Iného zvýhodnenia. 

5. Strany sa týmto dohodli. že aj po ukončen í platnosti Dodatku naďalej trvajú tie ustanovenia, z ktorých 
menia, 7myslu alebo povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzťahujú nä obdobie po ukončen í platnosti 
Dodatku. 

6. Stnny sa dohodli , že Podnik je oprávnený neposkytoval ktorékoľvek zo zvýhodnení uvedených v Dodatku 
po dobu medzi dňom uzavretia Dodatku a koncom zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bol u.rnvretý Doda
tok (resp. oh:amihom aktivácie služby Pevný internet DSL, pok iaľ v okamihu uzavretia Dodatku ešte nebolo 
zriadené Pripojenie, ktorého SN j~ uvedené v záhlaví Dodatku), aj v prípade, že by pod ľa príslušných 
ustanovení Dodatku vzniklo právo Učastn íka na poskytovanie zvýhodnenia počas tejto doby. Účastník nemá 
právo na akúkoľvek náhradu za neposkytovanie zvýhodnenia podľa predchádzajúcej vety. Doba poskytova
nia zvýhodnenia sa v prípade, že Podnik využije svoje právo podľa tohto bodu neposkytovať zvýhodnenie, 
nepredlžuj0 o dobu počas ktorej nebolo zvýhodnenie poskytované. 

7. Strany sa dohodli, že v prípade, ak je v tej istej Odbernej jednotke zriadených viacero pripojení služby Pevný 
internet DSL, ustanovenia tejto prílohy, ktoré sa vzťahujú k Odbernej jednotke sa vzťahujú len k jednému 
pr'pojeniu z pripojení zriadených v tej istej Odbernej jednotke, a to k tomu pripojeniu, ktorému bolo Podni
kom pridelené číselné označenie uvedené v záhlaví tela Dodatku v kolónke s názvom "SN". Ustanovenia 
predchádzajúcej vety platia, pokiaľ z iného ustanovenia tejto prí lohy nevyplýva, že pre dotknutý konkrétny 
prípad sa Účastn ík a Podnik dohodli inak. 

8. Strany sa dohodli , že v prípade, ak Účastníkovi bude z akéhoko ľvek dôvodu prerušené alebo obmedzené 
poskytovanie sluzby Pevný internet DSL na obdobie trvajúce viac ako 31 dní bez prerušenia, je Podnik 
oprávnený (nie však povinný) ukončiť poskytovanie ktoréhokoľvek alebo aj všetkých zvýhodnen í uvedených 
v tejto Prí:ohe. 
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB 
NA POSKYTOVANIE SLUŽBY PEVNÝ INTERNET - Súhlasy 

predmetom ktorej je poskytovanie Pripojenia označeného SN: 0373911539 

Dátum: 9. 3. 2015 

Orange Slovensko, a. s. 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, I ČO: 356 97 270, DIC: 20 20 31 05 78, I Č DPH: SK 20 20 j1 05 7G. 
zapísaná v Obchod ,om registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiE::I: S;i, vložka číslo 1142/B 
(ďa l ej ako "spo ločnosť Orange" alebo "spo ločnosť Orange Slovensko") 

a 

Účastník: 

Priezvisko a meno/ Obchc dné meno Mesto Zlaté Moravce 

Adresa 1.Mája 2, Zlaté Moravce 1, 95301, SR 

Rodné čís lo / I ČO 00308676 
- - - - · -- - ---- --- - - - - - -„ 

tatutárny zástupca (Meno, priezvisko) Ostrihoňová Serafína, Ing. 
~ - - - - - -- - -
Splnomocnenec I zákonný zástupca 

(ďale· len "Účastník") 

1) Táto Príloha k Zmluve o poskytovan í verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL (ďa ej 
tiež "Príloha"; Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL, k ~o.ej 
súčasťou je táto Príloha, cľ lej tie:: ako "Zmluva") sa vzťahujr: k Zmluve, ktorej predmetom je posk: ·tov:::m;c 
Pripojenio (a jeho prostrE'dn ictvom služieb) . ktorého SN je uvedené v nadpise tejto Prílohy. Pokiaľ je pred
metom Zmluvy poskytowrnie služieb prostredníctvom viiicerých Pripojení, súhlasy udelené v tejto Prílohe sa 
vzfohujú na všetky Pripojen:n, ktoré sú 0redmetom Zm!uvy (8 to aj \; ~dy , ak všetky SN ! tel::;fúnne Císla 
týchto Pripojení nio sú uvedené v nadpist: tejto Prí lohy). Účastnik a spol -nosť Orange SG dohodli, zo pJjmy 
používané v tejto Prílohe majú rovnaký význam, aký majú tieto pojmy v zmysle tela Zmluvy, pokiaľ nie je 
v niektorej časti tejto Prí lohy výslovne stanov8né inak alebo iný význam týchto pojmov ,1evyplýva priamo 
z ustanovení tejto Prílohy. 

2) Ďa l ej Účastník označen ím polož. y "Súhlas udel'uje'.Tl" súhlasí s roskytnutím ]eho osobných údajov v ;·oz
sahu: meno, priezvisko, titu l, adresa, telefónnA číslo (SN) a adresa elektron:ckej pošty, ako aj údajov uve
dených v predchádzajúcom bode, ak i e~ účastn ík posi-;yto l. tretím stranám re úče ly zasielania komerčných 
ponúk produktov a služieb tretích strcin Učastníkovi . 

D Súhlas udel'ujem ?J Súhlas odmiGtar.1 

3) Súhlasy uvedené vyššie sa udel'ujú na dobu trvania zmluvných _vzťahov Účastníka so spo ločnosťou Orar ge 
a obdobie 1 roku po ukonč~ní posledného zmluvného vzťahu . Učastník môže vyššieuvedené súhlasy kedy
koľvek odvo lať. Poučen ie Učastníka o spracúva í osot-:iých údajov, o spôsobe odvolania t}chto súhlasu. 
ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoven·ach Všeobecných pod:T1icnok, 
prípadne na web stránke www.orange.sk. 

4) V prípade, ak vyjadri l Účastn í k svoj súhlas značením položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej ni::..šie 
v tomto bode a podpisom tejto prílohy, str.:rny Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré meazi ur,~ narr.i 
vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi ·: bu Júc
nosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy vzi iknuté na základ._; Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) - spory 
s nimi súvi..,iace (vrátane sporov o platnosť. výklad a zánik tejto ZT11uvy. sa rozhodnú v rozhodcovskom 
konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vy,Jraný žalobcom zo zozna u stálych roL.hodcov
ských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivos i Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo 
žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podl'a 
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB 
NA POSKYTOVANIE SLUŽBY PEVNÝ INTERNET - Súhlasy 

predmetom ktorej je poskytovanie Pripojenia označené ho SN: 03739 11 539 

Dátum: 9. 3. 2015 

zákona č . 99/1963 Zb . Občia nsky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že ukon
če nie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustanovení to~to bodu, ktoré budú trvať aj po ukončen í 
platnosti Zíl11uvy alebo dodatku k e]. 

0 Súhlasím s doh 

;:1 tcriai spn1u1v . ··· ··· .. . . 

'" ,rr:l\'nost: .. ~ ; .. „ . „„„.„ • . „ . . . . .. .. . . 

1D.Oti.. 2~1 S" i lľ1 . . . . ······ · „ ... „ . . . . . . „ „ .„ .. „ . . „ „ 

· _ , _ _ r r . 

t .l ! . 

- · 1 - .„ 
r _. r. u ; •. L .t „ • .. - 1· . -

O Nesúhlas '. m s dohodou 

212 
QA;-1 044 lssuc 1 

PC .3-Z 


