
Kód predajného miesta ID070GPB04 

Meno a priezvisko predajcu Heldová Magdaléna 
Názov predajného miesta Alfacom spol. S r.o. 

1111111111 
Poznámka N_akcia_300513 
Počet SIM kariet na zmluvu 1 

Telefón 0905 453 453 

A7034446 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavretá podľa §44, zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi 

spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., Metodova 8,821 08 Bratislava, IČO : 35 69 72 70, IČ DPH: SK202031 0578 
zapísaná v Obchodnom reg istri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B (ďalej ako "Podnik" alebo "spoločnosť Orange") 

a účastníkom Právnická osoba 

Obchodné meno (alebo priezvisko a meno) Mesto Zlaté Moravce 

Mesto, obec Zlaté Moravce 

PSČ 95301 Pošta Zlaté Moravce 1 

Fax (aj spredvorbou) 

OP Platný do 

E-mail 

Ulica 1. mája Čislo 2 
Štátna príslušnosť Telefón (aj s predvorbou) 

IČO/Rodné čislo 00308676 IČ DPH/DiČ· 

'IC DPH vyplni úČ3stnlk. ak mu IC DPH bolo pridelené. OIC vyplni úČ3stnlk. ak mu nebolo pridelené IC DPH a zárove~ mu bolo pridelené OIC. 

Adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (len akje íná ako adresa sídla / bydliska úéastníka) 

Mesto, obec 

PSČ Pošta 

Štatutárny zástupca 
Priezvisko / meno Lednár Peter 

OP/Pas Platný do neobmedzená 

Splnomocnená osoba / zákonný zástupca 

Číslo overenia notárom 

Priezvisko/meno 

OP/Pas 

Cudzinec 

Pas 

Štát 

Platný do 

Platný do 

Č. preuk. - povolenie na pobyt pre cudzinca 

Kontaktná osoba pre kdmunikáciu s Úsekom služieb zákazníkom 

Priezvisko/meno/telefón 

Prílohy 

Ulica Číslo 

Máte uzatvorenú inú zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.? áno 

Rodné číslo 

Rodné číslo 

Platný do 

Spôsob platby 
Príkaz na úhradu 

Dokumenty k nahliadnutiu 

Číslo úéastníka: 0004538294 1 I 3 
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Kód predajného miesta ID070GPB04 Poznámka N_akcia_300513 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
Informácie o poskytovaných službách 

Predmet zmluvy 
Telefónne číslo 0918571642 Číslo SIM karty 8942101 110100963933 

Účastnícky program Kengura 30 eur 

Služby CUP, Prfstup k internetu 

Pridelená SIM karta Typ telefónu 

Priezvisko I meno I iné - Samsung Galaxy Young white 

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla v zozname účastníkov. áno 

Strana 
2/3 

Účastn ík označením položky "Súhlas udeľujem" súhlasí s tým, aby spoločnosť Orange a ňou písomne povereni sprostredkovatelia spracúvali jeho 
osobné údaje v rozsahu: pridelené telefónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul , adresa, fakturačná adresa, označenie poskytovaných služieb, 
údaje o využívaní, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových údajov, na marketingové účely, najmä pre účely vývoja nových služieb, 
vrátane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh ako aj pre vypracovanie individuálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange. 
Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvných vzťahov Učastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončen í posledného 
zmluvného vzťahu . Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Poučenie Účastn íka o spracúvaní osobných údajov, o spôsobe odvolania tohto 
súhlasu, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke 
www.orange.sk. 

Súhlas udeľujem x Súhlas odmietam 

1. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy v počte 1 ks. 

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej SIM karty/SIM kariet v Sieti bez zbytočného odkladu po 
uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného poplatku podľa platného Cenníka Účastníkom, spravidla do 24 hodín. Účastník uhradí aktivačný 
poplatok v cene podľa Cenníka, pokiaľ medzi Účastníkom a Spoločnosťou Orange nie je dohodnuté inak. 

3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v členení podľa účastníckych programov. Samostatne sú uvedené ceny 
Služieb podľa toho, či sú používané v rámci predplatených minút alebo iných jednotiek alebo nad ich rámec. Tarifikácia je realizovaná 
v minútach, sekundách alebo v iných jednotkách v zmysle informácif uvedených v Cenníku. V Cenníku sú uvedené aj : údaje o bezplatných 
službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Účastník môže vyžiadať informácie o aktuálnych cenách služieb 
spoločnosti Orange a prípadných zľavách z týchto cien, a výška servisných poplatkov, ak také Orange účtuje . Cenu Iných služieb, t.j . služieb 
poskytovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti Orange, určujú tretie strany vo svojich cenníkoch . Zvýhodnené ceny alebo iné 
benefity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o poskytovaní verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku. 

4. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každému Účastníkovi, pričom jeho dlžka nepresiahne tridsatjeden za sebou idúcich 
kalendárnych dnr. Zúčtovacie obdobie priradené Účastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytovaných Služieb 
a skončí sa uplynutím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu Účastníkovi Spoločnosťou 
Orange platí po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne stanoví inak. Spoločnosť Orange po skončení 
zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu 
primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako po skončen í zúčtovacieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru , ak 
povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva z príslušných právnych predpisov, (ďalej vyúčtovací doklad a faktúra spolu len ako "faktúra"), ktorou vyúčtuje 
ceny poskytnutých Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Účastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za 
poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykoľvek počas zúčtovacieho 
obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účastníkovi alebo ním požadovaných alebo 
vykonať kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo Iných služieb poskytnutých Účastníkov i alebo 
ním požadovaných. Cenu služby Roaming , ktorú z technických príčin nebolo možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného 
Účastníkovi, vyúčtuje Spoločnosť Orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia priradeného 
Účastníkovi, v ktorom služba Roaming bola poskytnutá. 

Číslo účastn íka : O O O 4 5 3 B 2 9 4 2 I 3 
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
Informácie o poskytovaných službách 

A7034446 

Strana 
3/3 

Účastník a spoločnosť Orange sa môžu dohodnúť na doručovan í elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, 
pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. Spoločnosť Orange je oprávnená v ňou určených prípadoch aj bez predchádzajúcej dohody 
predkladať Účastníkovi elektronickú faktúru, pokiar Účastník svojím preukázateľným prejavom vôle neurčí inak. V prípade, že sa Účastník 
a spoločnosť Orange dohodli na doručovaní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, alebo v prípade 
doručovania elektronickej faktúry Účastníkovi na základe určenia spoločnosti Orange podľa predchádzajúcej vety, sa elektronická faktúra 
považuje za predloženú a doručenú Účastníkovi, ak bola odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú Účastníkom pre doručovanie 
elektronickej faktúry a ak taká nie je z akýchkoľvek dôvodov k dispozícii, (ii) na poslednú známu emailovú adresu oznámenú spoločnosti 
Orange Účastníkom alebo (iii) formou intemetovej linky cez SMS, MMS alebo iným elektronickým spôsobom na telefónne číslo Účastníka, po 
zadan í ktorej na internete bude Účastníkovi sprístupnená faktúra. E-mailová adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie 
písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle Všeobecných podmienok. V prípade, že 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 , ktorú je Účastník povinný platiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom prípade je Účastník povinný platiť 
dotknutú cenu tretej osobe prostredníctvom spoločnosti Orange a vyúčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange 
a doručenej Účastníkovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti Účastníkovi . 

5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuje zákon, pre mobilný telefón alebo iné Zariadenie, ktoré od nej Účastník získa 
(kúpou , nájmom, výpožičkou alebo na základe iného právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho využívania v inej sieti , ako je Sieť 
spoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SIM-Iock) počas doby stanovenej v Pokynoch spoločnosti Orange. Účastn ík je 
oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to 
prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Orange. Účastník prehlasuje, že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnosťami , a s ich vedomím 
kupuje Zariadenie do svojho vlastníctva alebo nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na základe iného právneho titulu . Účastníkovi 
nevznikajú z hore uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie 
uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zravu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej 
odplaty za Zariadenie, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej , nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej sa Zariadenia 
(požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo akékoľvek iné právne nároky. Účastník zároveň berie na vedomie, že v 
prípade, ak bude Zariadenie odblokované Účastníkom pred uplynutím doby jeho blokovania podľa tohto článku a mimo predajnej siete 
spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmto článkom, ktorého následkom môže byť 
vznik vady na Zariadení, za ktorú spoločnosť Orange nebude niesť žiadnu zodpovednosť. 

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiar v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Podnikom nie je dohodnuté 
inak. V prípade, ak Účastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, tento môže obsahovať minimálne 
podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti , povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný určitý konkrétny 
variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý neklesne pod určitú výšku, atď. ). 

7. V prípade, ak vyjadril Účastník svoj súhlas označením položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, 
strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich, ako aj zo zmlúv 
uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi 
súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, 
ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie 
je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky pod ra zákona Č . 99/1963 
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka 
ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej. 

X Súhlasím s dohodou Nesúhlasím s dohodou 

8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických 
komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Cenník služieb a Príloha k zmluve 
o poskytovaní verejných služieb s názvom .Súh ". Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastníka a jedno pre spoločnosť 
Orange Slovensko, a.s. ~ EST O 

13.06.2013 13.06.2013 
Účastník, dátum, pečiatka a podpis Spoločnosť Orange Slover.sk()Va. s, dátum, pečiatka a podpis 

Císlo účastníka : 0004538294 3 3 
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č, zmluvy: A7034446 
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0918571642; Ident. kód dodatku: 6744013 

ID predajcu I0070GPB04 

Orange Slovensko, a, s , so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, DiČ 2020310578 IČDPH SK202031578, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli : Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len .Podnik") a 

Účastník Účastník " Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov: Mesto Zlaté Moravce 

Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania (mest%bec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta): 
Zlaté Moravce, 1, mája 2, 95301, Zlaté Moravce 1 

Číslo OP / Pas: 

f~ 
IČ DPH/DiČ : 

r Zastúpený: 

Lednár Peter 

(ďalej len "Účastnik") 

Platnosť OP / Pas : 

Štátne občianstvo: SR 

Číslo OP/cest. pasu, preuk, 
povol. na pobyt: 

(pod skratkou ' P na pobyt' sa rozumie Povolenie na pobyt cudzinca) 

Rodné číslo/IČO : 

Platnosť OP/cest. pasu, 
preuk, povol. na pobyt: 

neobmedzená 

00308676 

Rodné číslo : 

J 

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k c~. zmluve o poskytovani verejných služieb (ďalej len 'Dodatok'; cit. zmluva o poskytovani verejných služieb, ku ktorej '"' 
Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako 'Zmluva' ), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a liež využlvania elektronických komunikačnýc~ 
služieb a iných služieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby'), pripadne iné osobitné podmienky využlvania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku 
odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastnik sa spoločne ďalej označujú ako 'strany') 

ČI.1 , Predmetom tohto Dodatku je 
1.1 dohoda strán na aktivácii účastniekeho programu resp. zmene účastniekeho programu na účastnlcky program (pokiar je v kolónke niž§ie v tomto bode uvedené 

-+++++. zostáva účastnfcky program nezmenený; uvedenie predmetného symbOlu v ktorejkorvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou 
zostáva nezmenený oproli stavu pred podpisom Dodatku , pokiar priamo v texte vz1ahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak) 

kengura 3D eur 
1) 

~M karte Podniku registrovanej na Učastnlka, ktorej telefónne člslo je uvedené v záhlavl tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnesli tohto 
Dodatku nahradi (najmä z dOvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Účastnika, ktorej telefónne člslo je uvedené v záhlavl tohto 
Dodatku (ďalej len 'SIM karta'). 

1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len 'MT') (zmluvné strany sa dohodli, že pokiar je v kolónke 'Výrobné člslo MT' uvedené '+++++', tento údaj sa nebude 
uvádzaf a že predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom) 

Samsung Galaxy Young white 
_ 2) 

---J 56503050983835 

Účastnikovi z majetku Podniku so zravou z jeho spotrebiterskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnen i zravy z jeho spotrebiterskej ceny) s DPH (ďa lej tiež 'Kúpna cena') 

·1,00 EUR 
__ 4) 

Účastnik sa zaväZUje zaplatiť prvú čas(Kúpnej ceny s DPH vo vý§ke (ďalej ako ' Prvá časf Kúpnej ceny') 

0'+++++" 
5) 

J 
bez zbytočného odkladu po uzatvarenl tohto Dodatku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zvy§nú časf Kúpnej ceny s DPH vo vý§ke (ďalej ako 'Zvy§ná časf Kúpnej ceny') 

N+++++"-

zaplati Účastnik v splátkach nasledovne: 

počet splátok: 

"+++++" 
7) 

vý§ka splátky vrátane DPH 

.,+++++ .. 
s) 

Pokiar je v kolónkach 5 až 8 uvedené '+++++', na Účastn ika sa nevzťahujú ustanovenia Dodatku o splátkach v čl. 3 a Účastnik je povinný zaplatiť celú Kúpnu cenu 
naraz. 

Účastnik si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiterská) cena MT bez zravy z jeho spotreb~erskej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojho majetkU 
predáva, pokiar sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatku, je 

130,00 EUR 
9) 

0004538294 

Dodatok k zmluve o pripojení" číslo zmluvy: A7034446 Číslo účastníka (vyplňa Orange Slovensko, a,s,) 

5 
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Účastnfk si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vytšie v tomto bode len z toho dôvodu, že sa zaviazal užfvať služby poskytované mu 
prostrednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku. 

1.3 dohoda strán o tom, že v rámci osob~nej ponukovej akcie Podniku 

10) 

Akvizičná ponuka 

poskytne (resp. neposkytne viď nižšie) Podnik ÚČ3stnlkovi aj ďal~ie výhody a v prlpade, že Podnik tieto ďal~ie výhody ÚČ3stnlkovi poskytne, Uež dohoda o právach 
povinnosUach strán spojenych s poskytnutlm týchto výhod. Podrobnej~ia úprava práva povinnosti strán spojenych s poskytnutim ďalšich výhod sú uvedené v dokumente 

11) 
"+++++" 

kt0IÝ ako Prlloha Č. 1 tohto Dodatku tvori jeho neoddeliteľnú SÚČ3Sť. V pripade, že je v predchádzajúceJ vete uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa 
dohodli, že Podnik neposkytne ÚČ3stnlkovi v rámci te~o osobitnej ponukovej akcie žiadne ďal~ie výhody a zároveň , že SÚČ3SťOU Dodatku nie je Priloha Č. 1 s obsahom 
podľa tohto bodu. Strany sa dohodli, že SÚČ3SťOU Prilohy Č. 1 mOže byť aj úprava inych práva povinnosti strán vrátane práva povinnosti upravenych v tele Dodatku. 

1.4 dohoda strán o 
a) aktivácii služby 

12) 

Pr1stup k internetu 

b) O deak~vácii služby 

13) 
"+++++" 

c) o voľbe zvýhodneného čisla (resp. viacelÝch zvýhodnenych člsel), ak sa Strany dohodli na aktivácii (bonusovej) služby Nekonečné volania na vybrané tel. člslo v sieU 
Orange, alebo avarbe Rodinnych TC (podľa ich definlcie v CennIku služieb), ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej služby Nekonečno v rodine 

-+++++-

d) o akUvácii Mesačného predplatného vo výške 

+++++ 
15 ) 

e) o poskytnuti zvýhodnenia (pokiaľ je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" ÚČ3stn lk nezlska žiadne zo zvýhodnenl uvedenYch v Prllohe Dodatku, ktoré sú 
podmienené uvedenlm kľÚČOvých slov resp. slovnych spojeni stanovenych v prlslušnych ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenia takouto 
podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté) 

"+++++" 
16) 

1.5 dohoda strán, žeÚČ3stnlk je povinny uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratlvny poplatok za vykonanie nevyhnutnych zmien v systémoch 
Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zlavou (ďalej len"Poplatok") vo výške s DPH 

C1.2. 
2.1 

22 

8,00 EUR 
17) 

Práva a povinnosti Podniku a ÚČ3stnlka 
ÚČ3stn lk je povinny zaplatit Podniku kúpnu cenu MT vo vý~ke uvedenej v CI. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo ~ke uvedenej v CI. 1 bode 1.5. ÚČ3stnlk je povinny 
zaplaUť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dni odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany 
nedohodli na splácani Kúpnej ceny v splátkach. V prlpade, že Podnik o to ÚČ3stnlka požiada, je tento povinny zaplaUť celú Kúpnu cenu MT s DPH alalebo Poplatok v 
hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom ÚČ3stnlk uzatvori tento Dodatok, a to vo forme preddavku; Io piati, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácani 
Kúpnej ceny v splátkach. 
Strany sa dohodli, že ÚČ3stnlk je povinny počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM karte aktivované a užlvať služby (resp. 
službu) definované v ustanoveniach plsmen a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podľa plsmen a) a b) tohto bodu majú povahu altematlvnych povinnosti teda piati, že 
pokiaľ sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v plsmene a) ÚČ3stnlk nie je povinny zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa pismena 
b) a naopak (t.j. ak má na SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené vpismene b) lohto bodu , nie je povinny plniť svoj záväzok podľa plsmena a) 
tohto bodu). 

a) ÚČ3stnlk sa zaväzuje, že v prlpade, ak nebude mať na SIM karte aktivovany niektolÝ z úČ3stnlckych programov Ideálnych paušálov Sova, Delfin, Kengura a Panter 
alebo niektorý z účastnfckych programov Nekonečné volania v Orangei - Večer a Vlkend, Nekonečné volania v Orangei - Nonstop. počas doby viazanosti , ako je táto 
stanovená v bode 2.3 tohto článku , bude mať aktivovany na SIM karte takY úČ3stnlcky program (resp. taky variant ÚČ3stnlckeho programu), u ktorého je vý~ka 
mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu 

30,00 EUR 
IS) 

(v pripade, že je v kolónke okrem sumy uvedeny aj konkrétny úČ3stnlcky program alebo typ ÚČ3stnlckeho programu, ÚČ3stnlk neporu~1 svoje povinnosU, ak bude mať 
predmetny úČ3stnlcky program resp. úČ3stnlcky program daného typu aktivovany na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prfpade, že ~ka 
mesačného poplatku uvedeného úČ3stnlckeho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokiaf je v kolónke uvedeny len konkrétny ÚČ3stnlcky program 
alebo viacero úČ3stnlckych programov alebo typ alebo viac typov úČ3stnlckych programov bez sumy, ÚČ3stnlk je povinny mať na SIM karte akUvovany len niektolÝ z 
uvedenych úČ3stnlckych programov alebo ÚČ3stnlcky program uvedeného typu, a to bez ohfadu na vý~ku ich mesačnych poplatkov) a teda že poČ3S te~o doby nebude 
mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu úČ3stnlckeho programu na) úČ3stnlcky program s nižším mesačnym poplatkom, ako je vý~ka mesačného 
poplatku uvedená vy~~ie v te~o vete (pri plneni tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej 
skutočnosti poskytne Podnik). A~vácia úČ3stnlckeho programu podľa prvej vety tohto plsmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto úČ3stnlckeho 
programu na SIM karte (v čl . 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto 
Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. 

b) ÚČ3stnlk sa zaväzuje, že v prlpade, ak bude mať na SIM karte a~vovany niektolÝ z ÚČ3stnlckych programov Ideálnych paušálov Sova, Delffn, Kengura a Panter alebo 
niektolÝ z úČ3stnlckych programov Nekonečné volania v Orangei - Večer a Vlkend, Nekonečné volania v Orangei - Nonstop, bude mať počas doby viazanosti, ako je 
táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu ~ky mesačného poplatku za akUvovany úČ3stnlcky program, ak~vovaného 
Mesačného predplatného, mesačného poplatku za doplnkové služby Nekonečné volania na vybrané tel. člslo v sieti Orange, Nekonečno v rodine, Poistenie faktúry, 
Nekonečné SMS, Správy do všetkYch sieti SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za ~etky štandardné baflky služby Nekonečny internet v mobile, za doplnkové 
ballky služby Nekonečny intennet v mobile Sallk Zákaznicka zóna, Saflk OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesačného poplatku za doplnkové Služby TV v 
mobile s Archivom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa , Moja Európa+, MOj Svet, MOj Svet+, Náhradny te lefón, Európa dáta, 
Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ, Prednostná starosUivosť a Exkluzlvna starosUivosť, u ktorej ~ka súčtu mesačn)ich poplatkov (vrátane DPH) za tieto 
úČ3stnlcke programy, služby, baflky, doplnkové služby a za Mesačné predplatné (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako 

30,00 EUR 
19) 

Povinnosť ÚČ3stnlka podľa tohto plsmena je splnená aj v popade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mes3čnych poplatkov podla predchádzajúcej vety, 
nebude pozostávať zo ~etkych balíkov, služieb alebo inych plneni vymenovanYch v predchádzajúcej vete. Pri plneni záväzku podla tohto bodu sa berie do úvahy 
vý~ka mesačnych poplatkov za Mesačné predplatné, ÚČ3stnlcke programy, služby balfky resp. doplnkové služby po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek 
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety plsmena a) tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy podľa tohto plsmena, pokiaľ v tomto 
plsmene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podľa prvej vety tohto plsmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o a~váciu takéhoto úČ3stnickeho 
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programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti lohto 
Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. 

2.3 Účastnik sa zaväzuje, že po dobu 

a) 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2 .8 

2.9 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

bl 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

24 
20) 

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti") 
zotrvá v zmluvnom vztahu s Podnikom podfa Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako ÚČ3stnlk Služieb poskytovaných mu Podnikom prostrednlctvom SIM karty a že po celú 
túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využlvať, a to v súlade s jeho záväzkami a zárove~ neuskutočn i žiaden taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo 
účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy alalebo Dodatku pred uplynutfm doby viazanosti (bez ohfadu na skutočné právne následky uvedeného úkonu); 
za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom č. 35112011 Z.z. v platnom zneni; 
nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaf mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prlpade je povinný bez 
zbytočného odkladu pokračovať v uživani Služieb pmstredn lctvom inej SIM karty, ktorá nahradi vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu); 
sa nedopustf takého konania, alebo, nedá svoj im konan Im žiaden taký podnet a ani neumožnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpif od 
Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnostf zo strany Účastnika , ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku alalebo v Zmluve, 
alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedzif alebo prerušif poskytovanie Služieb; 
bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnlcky program (resp. taký variant ÚČ3stnlckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2 .2 plsmene b) uvedených 
služieb (resp. iných produktov), že nedôjde k porušeniu záväzku ÚčastnIka uvedeného v bode 2.2 tohto článku; 
bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrádzaf Podniku iné platby, ktoré je povinný 
platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku, avšak Účastnik je povinný ich uhradif Podniku alebo pmstredn lctvom Podniku tretej 
osobe. 
V prfpade telefónnych člsel , ktoré boli v rámci prenositefnosti člsla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené čisla") sa do doby viazanosti 
nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným člslom, čiže doba, po ktoru SIM karta nebude v dôsledku ešte 
nedokončeného prenosu člsla aktlvna; doba viazanosti tak začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončeni prenosu člsla. V prlpade, ak Účastnik uzatvoril 
tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa do doby viazanosti nezapočitava prvých sedem pracovných dni nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku; 
doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutf siedmich pracovných dni nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku. V týchto pripadoch je však Účastnik povinný 
pln if si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a el po celú dobu pred začat1m viazanosti (odo d~a nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), 
ako aj po celú dobu viazanosti. 
Účastnik si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, kt~rej výška sa rovná rozd ielu medzí spotreMefskou (trnovou) cenou 
MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zfavou zo spotreMefskej ceny, len z toho dôvodu, že sa Učastnik zaviazal užlvať služby poskytované mu prostrednlchmm 
SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v 
bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhfadom na výškU zfavy zo spotrebitefskej ceny MT, ako aj na prlpadný obsah Prllohy č. 1 Dodatku (pokiaf je súčasfou Dodatku takáto 
prfloha), by spôsob!lo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zfavy zo spotrebnefskej ceny Mn. V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa 
Strany dohodli, že Učastnik je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v pripade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinnosti 
nasledovne: 
ak Účastn Ik počas doby viazanosti uvedenej v čl . 2 bode 2.3 Dodatku poruši svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za Služby alebo povinnosť uhradiť včas a 
riadne iný svoj pe~ažný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradif včas a riadne Podniku inú platbu, ktoru je povinný platif Podniku (a to aj v prfpade, ak sa 
nejedná o pe~ný záväzok voči Podniku, avšak Účastn ik je povinný ho uhradif Podniku alebo prostrednlchmm Podniku), alebo 
ak Účastnik počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2 .3 Dodatku poruši svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vztahu s Podnikom podfa Zmluvy v zneni tohto 
Dodatku a po celú dobu viazanosti užlvaf bez prerušenia Služby prostrednlctvom SIM karty alebo ÚčastnIk poruši svoju povinnosť neuskutočnif žiadny taký úkon, 
ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred uplynutlm doby viazanosti (bez ohfadu na to, či 
skutočne dôjde k ukončeniu Dodatku alebo Zmluvy), 
je Účastn ik povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške 

21 ) 

129.00 EUR 

Zmluvná pokuta (resp. v pripade, že sa výška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti od urtitého okamihu postupne znižuje, piati toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, 
v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie pred Druhou časťou doby viazanosti) predstavuje rozdie l medzí bežnou maloobchodnou (spotrebnefskou) cenou MT bez 
zfavy z jeho spotrebitefskej ceny s DPH (uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej člslom 9) a Kúpnou cenou tj . kúpnou cenou s DPH, za ktoru Podnik 
predal MT ÚčastnIkovi, (uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej člslom 4). . • 
Právo na zmluvnú pokutu podfa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušen Im povinnosti Učastnika , a to v okamihu porušenia povinnosti Učastnlkom, pričom toto 
právo nie je podmienené vykonan Im žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpenim od Zmluvy alebo prerušenlm či obmedzenim poskytovania Služieb v prfpade 
porušenia povinnosti podfa bodu 2.3 plsmena c) tohto článku). 
Účastnik súhlasi s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dOvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej 
SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podfa Zmluvy, že doba po ktoru nebude z týchto dôvodov použlvať tieto Služby sa 
mu nezapočita do doby viazanosti . Táto skutočnosť nezbavuje Účastnika jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaf mu táto povinnosť v 
zmysle Zmluvy vznikne, ani povinnosti plnif svoje záväzky dohodnuté v plsmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku. . 
Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti , ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä (Q predať Učastnlkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a 
previesr na Účastnika vlastnieke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Účastnik splni všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu 
cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovaf Účastnikovi Služby podfa Zmluvy a tohto Dodatku. 
V prlpade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastnik v súvislosti so SIM kartou aktivovanú službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o 
poskytovani verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii služby Náhradný telefón), v záhlavl ktorého je uvedené 
to isté telefónne člslo ako v záhlavl tohto Dodatku, (ďalej len "Dodatok o Nr), uzavretfm tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžnej 
deaktivácii slu~y Náhradný telefón aktivovanej a užlvanej na základe Dodatku o NT zo SIM karty). V prlpade zániku Dodatku o NT podfa predchjldzajúcej vety, môže 
(ale nemusi) Učastnlk v súvislosti so SIM kartou požiadaf o novú aktiváciu služby Náhradný telefón, pričom v takom prlpade je povinný uzavrieť nový Dodatok k 
Zmluve o poskytovani verejných služieb o aktivácii slUŽby Náhradný telefón. V prlpade zániku Dodatku o NT podfa prvej vety tohto bodu bude mať táto skutočnosť v 
závislosti od okoinostf uvedených v jednotlivých plsmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených v nasledovných plsmenách tohto 
bodu: 
Ak sa nejedná o prípad podfa plsmena d) alebo e) tohto bodu a Účastnik už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikačné zariadenie, je povinný uhradif 
v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pčvodne v 
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (I.j . sumu rovnajúcej sa súčinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu mesačných poplatkov, ktoré 
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podfa Dodatku o NT, avšak ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT dosiaf neuhradil). 
Ak sa nejedná o prípad podfa plsmena d) alebo e) tohto bodu a Učastnlk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné 
zariadenie a sÚČ3sne požiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podpisai príslušný nový Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných 
služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavl je uvedené telefónne člslo SIM karty, alebo požiadalo aktiváciu takého ÚČ3stn lckeho programu, ktorého 
SÚČ3sfou je služba Náhradný telefón, a tento účastnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zlavu z 
ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa výške mesačných poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užlvanlm služby Náhradný telefón 
na základe Dodatku o NT, pričom Účastnikovi nevznikne povinnost uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na 
základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pčvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového 
telekomunikačného zariadenia za cenu so zfavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanoveni). 
Ak sa nejedná o prlpad podfa plsmena d) alebo e) tohto bodu a Účastnik pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT konoové telekomunikačné 
zariadenie a sÚČ3sne nepožiadalo novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodplsal nový Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných 
služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavl je uvedené telefónne člslo SIM karty, Účastnikovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na 
zfavu, ako v pripade podfa plsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradif zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, 
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu 
koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zfavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanoveni). 
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký ÚČ3stnlcky program, ktorého súčasfou je služba Náhradný telefón a Účastnik požiadal o aktiváciu 
takého ÚČ3stn lckeho programu, ktorého SÚČ3SťoU je služba Náhradný telefón, a tento účastn lcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, Účastn ikovi 
zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zfavu, ako v prfpade podfa plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradif zostávajúce 
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť oo konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby 
viazanosti . 
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký ÚČ3stnlcky program, ktorého súčasfou je služba Náhradný telefón a Účastnik požiadal o aktiváciu 
takého účastnlckeho programu, ktorého súčasfou nie je služba Náhradný telefón, a tento ÚČ3stnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný a Účastnik 
pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie, Učastnlkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na 
zfavu , ako v prfpade podfa plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradif zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, 
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pčvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti . 
V prlpade porušenia niektorej z povinnostf Účastnika uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto článku odlišnej od povinnosti uvedených v plsmenách a) a b) bodu 2.5 tohto 
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článku (najmä ale nielen nedodržanie záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto tlánku, zneužitie Služieb, poruSenie po'!innosti podra bodu 2.3 plsmena c) tohto článku) 
počas doby viazanosti alebo v obdobi medzi okamihom uzavretia Dodatku a začiatkom plynutia doby viazanosti, je UČ3stnlk povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu 
vo výäke rovnajúcej sa výäke zmluvnej pokuty podra bodu 2.5 tohto tlánku. 

2.10 Referenčné tislo - PauMI pre bllzkeho: 

2.11 

Čl. 3. 
3.1 
3.2 

3.3 

to+++++-" 
23) 

Ak je v kolónke namiesto Referentného tisla - PauSál pre bllzkeho uvedený symbol '+++++', nevzťahujú sa na Otastnlka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho priloh 
týkajúce sa PauMlu pre blízkeho. 
Strany sa dohodli, že Otastnlk je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si petas doby viazanosti službu Prestávka , ktorá spetiva v tom, že 
Otastnlk petas doby, petas ktorej je služba Prestávka na SIM karte aktivovaná, (ďalej v tomto bode tiež 'Doba poskytovania') nie je povinný plniť svoju povinnosť mať 
na SIM karte aktivovaný taký útaslnlcky program (resp. taký variant útastnlckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 22 plsmene b) uvedených služieb (resp. 
iných produktov), že nedôjde k poruSeniu záväzku Otastnlka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, priOo.m sa sútasne o Dobu poskytovania predlži doba viazanosti 
dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti Utastnlka podra tohto Dodatku ani podra iných ustanoveni 
Zmluvy alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Útastnlkom a Podnikom. Doba poskytovania mOže byť maximálne 6 celých zúčlovaclch obdobi a 
Útaslnlk si ju môže aktivovať len na celé zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacIch obdobI. Službu Prestávka mOže Útastnlk využivať aj viac krát petas doby 
viazanosti , avSak sútet Dôb poskytovania nesmie prekročif Sesť celých zúčlovaclch obdobI. Petas Doby poskytovania mOže byť na SIM karte aktivovaný akýkofvek 
aktuálne ponúkaný útastnícky program, ktorého podmienky užlvania sú v prlpade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné aktivovať len v pripade, že na SIM 
karte bude aktivovaný niektorý z účastnlckych programov Ideálnych pauSálov Sova, Delfin, Kengura a Panter alebo niektorý z účastnlckych programov Nekonečné 
volania v Orangei - Večer a Vikend, Nekonečné volania v Orangei - Nonstop (ďalej v tomto bode tiež ako 'Vybrané programy'). Službu Prestávka možno na SIM karte 
aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minimálne tri celé zúčtovacie obdobia bez 
preru~enia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie však povinný - aktivovať službu Prestávka aj v prlpade, že nie je niektorá z 
podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prlpade, že bude ku d~u deaktivácie Služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnlcky program resp. kombinácia 
služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovenim bodu 2.2 tohto článku , Podnik je oprávnený aktivovať na SIM kartu ten účastn lcky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá 
bola na SIM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne k prvému d~u zúčtovacieho 
obdobia nasledujúceho po doruteni žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu Služby Prestávka. V prlpade, že sa Podnik a Útastnlk vopred dohodnú na presnej dlžke Doby 
poskytovania, služba Prestávka sa deaktivuje ku d~u , v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka tiež keď uplynie Sieste celé zúčlovacÍ< 
obdobie využlvania tejto služby petas doby viazanosti. 

Splátky Zvy!nej tasti Kúpnej ceny 
Tento tlánok 3 sa na Otastnlka vzťahuje len v prlpade, ak sú kolónky 5 až 8 v čl. 1.2 tohto Dodatku vyplnené inak ako symbolom '+++++' 
Strany sa dohodli, že Útastnlk je povinný riadne a vtas zaplatiť ZvySnú tasť Kúpnej ceny v mesačných splátkach v zmysle ustanoveni tohto Dodatku. Zvy!ná tasť 
Kúpnej ceny je rozdelená do počtu splátok uvedených v kolónke 7 v ČI . 1.2 tohto Dodatku, pričom výSka jednotlivých splátok je uvedená v kol6nke 8 v t I. 1.2 tohto 
Dodatku. Podnik bude účtovať jednotlivé mesatné splátky Útastnlkovi vo faktúrach za Služby, ktoré vystavuje po skonteni každého celého zúčtovacieho obdobia, 
priOom prvú splátku Podnik vyúčtuje vo faktúre za Služby za prvé celé zúčlovacie obdobie po nadobudnuti účinnosti Dodatku. Útastnlk je povinný platiť jednotlivé 
splátky v lehote splatnosti, ktorá je zväčSa totožná so splatnosťou ceny Služieb. Strany sa dohodli, že nezaplatenie ktorejkofvek splátky ZvySnej tasti Kúpnej ceny 
Útastnlkom riadne a vtas sa považuje za podstatné poruSenie zmluvných podmienok s právom Podniku o.i. preruSiť alebo obmedzif poskytovanie Služieb. . 
Podnik má právo započltaf zaplatené zálohy, trvalé zábezpeky, zábezpeky na cenu za poskytnuté Služby, preddavky na požadované Služby alebo preplatky Utastnlka 
bez ďa lš ieho právneho úkonu proti všetkým nezaplateným pohradávkam Podniku vrátane tých, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú už premltané, a to momentom, 
kedy sa pohradávky vzájomne stretli. Podnik má právo vSetky na jeho útet Útastnlkom poskytnuté úhrady alebo ich zvySok a prlpadné preplatky na nich zúčtovať vždy 
najskôr na najstaršiu faktúru, a to y tomto poradi: 

a) Na cenu Služieb poskytnutých v predchádzajúcich zúčtovacfch obdobiach, s úhradou ktorých je Útastnlk v omeškani, na cenu zmluvných pokút a sankčných 
poplatkov spojených s dorutenlm upomienky (sanktný poplatok za dorutenie upomienky má charakter zmluvnej pokuty, na Oom sa zmluvné strany dohodli, priOom jej 
výäka je stanovená Podnikom, s čim Útastnlk súhlasi); 
b) Na úhradu úrokov z omeSkania, ako aj na úhradu Skody vzniknutej poruSenlm niektorej z povinnosti Útastnlka vyplývajúcej zo Zmluvy alebo platných právnych 
predpisov; 
c) Na cenu Iných služieb, na úhradu ktorej vzniklo Podniku voči Útastnlkovi právo (a to aj v pripade, ak splatnosť Iných služieb je stanovená na ten istý de~ ako 
splatnosť ceny Služieb, na úhradu ktorej boli úhrady poskytnuté Útastnlkom určené) ; 
d) Na cenu Služieb, na úhradu ktorých boli urtené; 
e) Voči ostatným poMadávkam spoločnosti s výnimkou poMadávok uvedených vpismene 1); 
f) Na cenu splátok Zvyšnej tasti Kúpnej ceny, a to aj vtedy, ak splatnosť splátky je stanovená na ten istý de~ ako spiatnosť ceny Služieb alebo Iných služieb. Podnik je 
oprávnený Útaslnlkom na jeho útet poskytnuté úhrady alebo ich zvySok a pripadné preplatky na nich zúčtovať na cenu splátok vždy v poslednom rade, až po zúčtovanl 
úhrad na cenu položiek uvedených v pismenách a) až e) 

Vzhradom k tomu, že poradie zúčtovania úhrad si zmluvné strany dohodli týmto Dodatkom, túto dohodu nie je možné meniť jednostranným prejavom vOle Účastnika , a 
to ani formou neskorliieho jednostranného urtenia Útastnlka, na úhradu ktorého dlhu je platba poskytnutá Podniku určená . 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že celá nezaplatená ZvySná tasť Kúpnej ceny sa stáva splatnou, a teda Podnik je oprávnený žiadať o zaplatenie celej nezaplatenej tasti 
ZvySnej tasti Kúpnej ceny a Útastnlk je povinný celú nezaplatenú tasť Zvyšnej tasti Kúpnej ceny zaplatiť v prfpadoch ak: 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Č1.4. 
4.1 

42 

4.3 

a) Útastnlk bude v omeSkanl so zapiatenim ktorejkofvek splátky ZvySnej tasti Kúpnej ceny po dobu minimálne troch mesiacov; v takom prlpade sa stáva celá 
nezaplatená tasť ZvySnej tasti Kúpnej ceny spiatnou 15 dni odo dňa dorutenia upozornenia Utastnlkovi, že Podnik si uplatni právo na zaplatenie celej nezaplatenej 
tasti ZvySnej tasti Kúpnej ceny, alebo v iný, neskorlil dátum, určený v uvedenom upozonnenl; alebo 
b) ak zanikne platnosť a účinnosť tohto Dodatku z akéhokofvek dôvodu (napr. odstúpenim od neho ktoroukofvek zmluvnou stranou); v takom pripade sa stáva celá 
nezaplatená tasr Zvyšnej tasti Kúpnej ceny splatnou, a to ku dňu zániku platnosti a účinnosti Dodatku; alebo 
c) ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Útastnlka a následne Podnik na žiadosť Otastnlka zruSI účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto 
Dodatku, v takom pripade sa stáva celá nezaplatená tasr Zvyšnej tasti Kúpnej ceny splatnou ku d~u , kedy bolo odstúpenie dorutené Útastnlkovi; 
d) ak v zmysle tohto Dodatku vznikne Podniku právo na zmluvnú pokutu z iného dôvodu ako z dôvodu neuhradenia pe~ažných záväzkov Útastnlka; v takom pripade sa 
stáva celá nezaplatená tasr ZvySnej tasti Kúpnej ceny splatnou momentom, kedy Podniku vznikne právo na zmluvnú pokutu v zmysle tohto Dodatku. 

Bez ohradu na ostatné ustanovenia uvedené v tomto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na tom, že nezaplatená ZvySná tasť Kúpnej ceny sa nestáva splatnou pri 
zániku Dodatku z dôvodu, ak od neho alebo od Zmluvy Útastnlk odstúpil v zmysle Občianskeho zákonnika z dôvodu vady na predanom MT. 
Strany sa dohodli, že ak nastane skutočnosf v zmysle lohto Dodatku, v dôsledku ktorej sa urč itá doba nezapočítava do doby viazanosti (napr. z dôvodu obmedzenia 
alebo prerušenia poskytovania služieb) (ďalej aj ako 'doba spetlvania'), je Podnik oprávnený podra vlastného uváženia bud (i) účtovať Útastnlkovi splátky 
nezaplatenej tasti ZvySnej tasti Kúpnej ceny a Útastnlk je povinný splátky plalif aj petas dOby spočlvania , alebo (ii) po dobu spetlvania odložiť účtovanie splátok 
nezaplatenej tasti ZvySnej tasti Kúpnej ceny; v takom prfpade momentom uplynutia doby spetlvania je Podnik oprávnený pokraOovať vo vystavovani faktúr na 
nezaplatenú tasr ZvySnej tasti Kúpnej ceny, pri zachovani výSky splátok a ich celkového počtu. 
Bez ohradu na ostatné uslanovenia uvedené v tomto Dodatku plati, že v prlpade, ak dôjde k zosplatneniu celej nezaplatenej tasti Zvyšnej tasti Kúpnej ceny podra 
č1 .3.4 Dodatku, je Podnik oprávnený rozhodnúť, či nezaplatenú tasr ZvySnej Kúpnej ceny vyúčtuje Útastnlkovi naraz, alebo ju rozloži do splátok, pričom je na uváženl 
Podniku, či zachová celkový potet splátok a ich výšku tak, ako to bolo pOvodne dohodnuté v Dodatku . 
V pripade, ak Podniku vznikne v zmysle tohto Dodatku právo na zaplalenie zmluvnej pokuty pre poruSenie záväzku Útastnlka plniť akýkofvek pe~ažný záväzok 
vrátane povinnosti platiť splátky ZvySnej tasti Kúpnej ceny a v prlpade, ak Útastnlk splni tento svoj peňažný záväzok pred splatnosťou zmluvnej pokuty, nezbavuje ho 
to povinnosti zmluvnú pokutu zapiatit 

Záverečné ustanovenia 
Útastnlk vyhlasuje, že nemá žiadne finantné záväzky voči Podniku, ktoré v de~, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. Útastnlk 
potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodalok, je platná. V prlpade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Útastnlkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v 
~mci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého by bol predaj zariadenia za cenu so zravou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Útastnlkovi a záväzok 
Utastnlka plnif podmienky poskytnutia zravy a ďalSie povinnosti Utastnlka uvedené v predmetnom dodatku prostrednlctvom SIM karty (ďalej tiež 'Predchádzajúci 
dodatok') a tento Predchádzajúci dodatok je platný v de~, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia 
Dodatku . To neplall v prlpade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, 
v takom prlpade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri oom je platný aj Dodatok. 
Útastnlk podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v tlánku 1 bode 1.2. V prlpade, že ide o prenos č1sla sa Strany dohodli, že Podnik zabezpeči 
dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Očastnfkovi, ktorý je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby 
konajúcej za Útastnlka). 
Dodatok nadobudne platnosť a útinnosf v de~ , v ktorom ho podpiSu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odloženl účinnosti niektorých ustanovenI. Ak k 
jeho podplsaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jeden de~ , nadobudne platnosť a účinnosť v de~ , v ktorom ho podpiSe oprávnený zástupca Podniku až po 
Útastnlkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú , a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čisel, ako aj v pripade, ak Útastnlk 
uzatvoril Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti 
definovanej osobitne pre tieto pripady v ČI . 2 Dodatku . V prlpade prenesených tlsel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená útinnosf tých ustanoveni Dodatku, 
ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositernosti telefónneho člsla - Prijlmajúci podnik. Ak Otastnlk 
uzatvoril tento Dodatok y rámci režimu zásielkového predaja, v~etky ustanovenia Dodatku, ktoré ~pecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastnfkovi, najmä 
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ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednoUivých osobitných zvýhodnen I, nadobudnú účinnosľ až uplynutím siedmeho pracovného d~a nasledujúceho po 
dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čim mOže dOjsľ k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodneni. Rozsah a charakter osobitných 
zvýhodnenl však ostáva nezmenený. V prlpade, ak Účastnik uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, neoddel~ernou súčasľou Dodatku sú aj 
podmienky zásielkového predaja a Učastnik podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiar táto nebola uzavretá na dobu urč~ú, vo 
svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom okamihom zániku Dodatku sa meni doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej 
sa SIM karty na dobu neurč~ú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosľ Zmluvy. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosľ Dodatku .skončl pred uplynut1m doby, na ktoru bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na 
základe dohody zmluvných strán. V prlpade, že Učastnlk poruši svoje povinnosti takým spOsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
podra ustanoveni tohto Dodatku, zanikne platnosľ Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prlpade úhrady bankovým prevodom okamihom priplsania celej 
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade, že obsahom Prf10hy č. 1 je poskytnutie zravy alebo iného zvýhodnenia 
Účastnfkovi, okamihom porušenia povinnosti Účastnfka takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podra ustanoveni tohto 
Dodatku, zaniknú všetky práva Účastnika na poskytovanie týchto zliav aJalebo iných zvýhodnenl, pokiar nie je v ustanoveniach Prllohy Č. 1 výslovne uvedené niečo iné. 

4.6 Tento Dodatok je neoddel~ernou súčasľou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastnika a Podnik. 
4.7 Strany sa dohodli, že v prlpade ak Podnik pozastavl poskytovanie Služieb podra Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z 

dôvodov na strane Účastnika a následne Podnik na žiadosľ Účastnika zruši účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovaľ 
pozastavené Služby, pla tia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a 
tohto Dodatku nebolo došlo. 

4.8 Účastnik vyhlasuje, že pred uzavret1m tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami aJalebo 
povinnosľami, ktoré sa podra neho zaviazal splnif, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na prislušné dOsledky, ak tieto podmienky aJalebo povinnosti 
nesplni alebo porušI. 

4 .9 Strany sa dohodli, že v pripade, že Účastnik z akýchkolvek dOvodov strati právo na uživanie účastnlekeho programu (resp. jeho variantu), ktorý má na SIM karte 
aktivovaný a zárove~ včas nepožiada o a~iváciu iného účastniekeho programu, je Podnik oprávnený aktivovaľ mu na SIM karte iný účastnlcky program, ktorý spl~a 
podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastnlk požiada o aktiváciu iného účastniekeho programu pred zmenou podra predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento 
úkon za vy1<onaný včas, pokiar nebude z technických, administratlvnych alebo iných dOvodov Podnik schopný vykonar požadovanú zmenu vzhradom na krátkosľ 
času medzi doručenlm žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsľ k zmene účastniekeho programu v dOsledku straty práva na poskytovanie dotknutého účastnlckeho 
programu. 

4.10 Účastnik svojim podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijat1m nového zákona Č. 351/2011 Zz. boli k 1.1.2012 vydané nové Všeobecné podmienky poskytovania 
verejných elektronických komunikačných služieb prostrednlctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. 

4.11 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastnik potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutočnosľou oboznámil a berie ju na 
vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využiľ na uživanie verejnej telefónnej služby, technicky 
obmedzif možnosľ využlvania tohto zariadenia počas doby viazanosti podra tohto Dodatku (pokiar je v Dodatku stanovených viac dOb viazanosti tak počas celej 
doby, počas ktorej je Účastnik zaviazaný podra tohto Dodatku uživaľ slUŽby v oom stanovené v dohodnutom rozsahu aJalebo štruktúre) v inej sieti , ako je verejná 
telefónna sieľ Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieľ / SIM·Iock). Účastnik vyhlasuje, že sa oboznámil so skutočnosľami uvedenými v tomto bode a s ich 
vedomlm kupuje tovar do svojho vlastnfctva. Vzhfadom na uvedené nevznikajú ÚČ3stnfkovi z vyMie II tomto bode uvedených dOvodov žiadne právne nároky voči 
Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovaľ vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovaľ z hore uvedených dOvodov zravu z kúpnej 
ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dOvodov odstúpiľ od kúpnej zmluvy (požadovaľ vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékoľvek iné právne 
nároky. 

4.12 Bez ohradu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku piati, že v prlpade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverej~ovania zmlúv podra § sa zákona č. 
21112000 Z. z. o slobodnom prfstupe k informáciám a o zmene a doplnenr niektorých zákonov v zneni neskornich predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosf doom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonnrka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloženl účinnosti niektorých jeho 
ustanovenL Týmto ustanovenlm nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacia podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku. 

4.13 V pripade, ak vyjadril Účastnfk svoj súhlas označen Im položky "Súhlasim s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, 
že v~tky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmlwných vzťahov existujUcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky 
zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik te~o Zmluvy), sa 
rozhodnú v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedeného 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátif sa s návrhom na začatie konania na prislušný všeobecný súd 
Slovenskej republiky podra zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršich predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo 
dodatku k nej sa netýka ustanoveni tohto bodu , ktoré budú trvať aj po ukončen i platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej. 

X Súhlasim s dohodou Nesúhiasim s dohodou 

4.14 Lim~ 250 účastnlckych člsel 
a) V pripade, ak bude maľ Účastnik kedy1<otvek počas platnosti Dodatku na SIM karte aktivovaný niektorý z účastnlckych programov Ideálnych paušálov Dellln, Kengura 

a Panter alebo niektorý z účastnlckych programov Nekonečné volania v Orangei - Večer a Vlkend, Nekonečné volania v Orangei - Nonstop alebo niekto ru z doplnkových 
služieb Nekonečné medzinárodné hovory Európa, Nekonečné medzinárodné hovory Svet, Nekonečné správy alebo akúkoľvek inú službu v zmysle Cennika služieb 
alebo v zmysle Dodatku, ktorá obsahuje nekonečné volania alebo SMS a MMS v stanovenom časovom rozpätí (za stanovené časové rozpätie sa považuje pre účely 
tohto bodu aj pripad, keď nekonečné volania resp. SMS a MMS možno využivaľ bez časového obmedzenia) (ďalej takáto služba ako "Ballk"), platia pre uvedený Baflk 
nasledovné pravidlá: Ballk obsahuje neobmedzené množstvo predplatených voiani alebo SMS a MMS na účastnlcke člsla do siete/sieti určených v ustanoveniach 
Cenniku služieb (alebo inej časti Zmluvy) stanovujúcich podmienky konkrétneho Baflka v stanovenom časovom rozpätl (ďalej ako "Volania"; Volaniami sa teda rozumejú 
aj SMS a MM S; stanovené časové rozpätie, počas ktorého možno vykonaľ Volanie, ďalej tiež ako "Obdobie") s obmedzen Im podra naSledujúciCh viel. Bez 
akéhokoľvek ďalšieho poplatku (l. j . mimo mesačného poplatku) je účastn ik zo SIM karty s aktivovaným Baflkom oprávnený uskutočnif Volania na prvých 250 
unikátnych účastnlckych člsel (v prislušnej sietí/sieľach , na ktoré sa podra špecifikácíie konkrétneho Baflka tieto neobmedzené Volania vzťahujú) počas jedného 
zúčtovacieho obdobia (do tohto počtu sa rátajú len čisla , na ktoré účastnik volá počas Obdobia), pričom na každé z týchto účastnlckych člsel mOže Účastnik uskutočnif 
počas Obdobia v rámci konkrétneho účtovacieho obdobia neobmedzený počet Volanl bez ďalšieho poplatku, a to aj v pripade, že počas toho istého zúčtovacieho 
obdobia prekroči počet 250 unikátnych účastnlckych člsel, na ktoré uskutočni Volania počas tohto zúčtovacieho obdobia v rámci Obdobia. pokiar Účastnik počas 
niektorého zúčtovacieho obdobia v rámci Obclobia prekročJ počet 250 účastnlckych čisel, na ktoré vykonal Volanie, za Volania na ďalšie účastnlcke člsla je povinný 
platiľ cenu stanovenú v Cenniku služieb pre Volania v rámci prislu~ného Ballka. Cenu podra predchádzajúcej vety piati Účastnik za Volania, ak je Volanie uskutočnené 
na účastnlcke číslo, ktoré je v poradi dvestopäľdesiatym prvým alebe ďalšlm účastnlckym člslom, na ktoré v danom zúčtovacom obdobi účastnik z konkrétnej SIM karty 
s aktivovaným Ballkom počas Obclobia volal. 
Strany sa dohodli, že Podnik je oprávnený meniľ ustanovenia tohto bodu aj inak ako plsomnou fonmou, a to zverejnenlm zmien ustanoven i v Cenniku služieb. V prlpade 
rozporu medzi ustanoveniami Dodatku a Cennfku služieb majú prednosf ustanovenia Cennfka služieb. 

4.15 Ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej Služby Poistenie faktúr, Účastnik vyhlasuje, že sa oboznámit s prlslušnými poistnými podmienkami poistilera MelLife 
Amsl ico poisľovM, a.s., ICO 31 402071, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku na www.orange.sk/poistenie a súhlasi s nimi. Zárove~ Účastnik prehlasuje 
nasledovné: 
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokova menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrplm žiadnou chronickou chorobou alebo 
akoukolvek inou chorobou, ktorá m6že viesr k smrti alebo úplnej trvalej invalid~e) a neplánujem lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok 
práceneschopnosr dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dni a nepoberám starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo výsluhový 
prispevok, ak sa taký dôchodok alebo prlspevok podra prlslu~ných právnych predpisov poskytuje, alebo v pripade , že výsluhový dôchodok alebo výsluhový prlspevok 
poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlh~iu ako 30 po sebe nasledujúcich dni a/alebo 
hospita lizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dnI. Zárove~, ak som fyzická osoba nepodnikater, prehlasujem že som zamestnaný u jedného 
zamestnávatera na dobu neurtitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týžd~om počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch 
zamestnávaterov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo výpovednej dobe a nie som si ani vedomý, že by 
mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná výpoved. V prlpade, že nesplMm podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým 
pracovným týždoom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávaterov za tých istých podmienok nepretrž~e aspo~ 24 mesiacov, 
Poistenie vznikne s tým, že budem v plnom rozsahu poistený pre prlpad straty života z dOvodu choroby alebo úrazu, pre pripad Úplnej trvalej invalidity z dOvodu choroby 
alebo úrazu a pre prlpad Úplnej dočasnej invalidity. Pripoistenie pre pripad nedobrovornej straty zamestnania vznikne najskOr doom kedy spln Im uvedené podmienky 
zamestnanosti . 

Zlaté Moravce, dM 13.06.2013 Zlaté Moravce, d~a 13.06.2013 

Účastnik: Za Orange Slovensko, a .5.: 
Mesto Zlaté Moravce 
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PRílOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANí VEREJNÝCH SLUŽIEB - SÚHLASY 
c. zmluvy: A7034446 

uzatvorená medzi poskytovatelom verejných elektronických komunikacných služieb spolocnostou 

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava, ICO 35 697 270, ICDPH SK202031 0578 zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I oddiel Sa, v zložke: 1142/B (dalej len "spolocnost Orange Slovensko") 

a úcastníkom 

Priezvisko a meno/ Obchodné meno: 

Úcastnícke císlo: 

Sídlo/ adresa: 

Rod. c./ ICO: 

IC DPH / DIC: 

ptatutámy zástupca alebo 
splnomocnená osoba 
KMeno, priezvisko): 

(dalej len "Úcastník") 

Mesto Zlaté Moravce 

0004538294 

1. mája 2, Zlaté Moravce, 95301, SR 

00308676 

-+ 

tLednár Peter 

1) V prípade, ak Úcastník v Zmluve v casti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne císla súhlasil so zverejnením svojich osobných údajov v 
telefónnom zozname, Úcastník týmto urcuje, že v telefónnom zozname majú byt zverejnené jeho údaje v nasledovnom rozsahu: 

X Telefónne císlo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú osobu 
podnikatela alebo právnickú osobu, 

Telefónne císlo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov, ak ide o fyzickú osobu 
podnikatela alebo právnickú osobu, adresa. 

2) Dalej Úcastník oznacením položky "Súhlas udelujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, 
adresa, telefónne císlo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených v predchádzajúcom bode, ak ich úcastník poskytol, tretfm 
stranám pre úcely zasielania komercných ponúk produktov a služieb tretích strán Úcastníkovi. 

Súhlas udel ujem X Súhlas odmietam 

3) Súhlasy uvedené vyššie sa udelujú na dobu trvania zmluvných vztahov Úcastníka so spolocnostou Orange a obdobie 1 roku po ukoncení 
posledného zmluvného vztahu. Úcastník môže vyššie uvedené súhlasy kedykolvek odvola!. Poucenie Úcastnfka o spracúvaní osobných 
údajov, o spôsobe odvolania týchto súhlasu , ako aj dalšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných 
podmienok, prípadne na web stránke www.orange.s S 

~E. TO 

13.06.2013 ~ 
Úcastník 

dátum. peciatka, podpis 

13.06.2013 
---4----~--T-----

spolocnost Orange Slovensko, a.s. 
dátum, peciatka, podpis 


