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A5903958
Poznámka N_ biz_ akcia_ 0109
Počet SIM kariet na zmluvu 1

Kód predajného miesta ID180GPB 01

Telefón 0 9 0 5 4 53 453

Meno a priezvisko predajcu N e vln Marián1
Näzov predajného miesta NBM s.r .o

Zmluva o pripojení
uzavretá podra §43, zákona č. 610/ 2003 Z.z. o elektronrckých komunikáciách medzi
spoločnosťou Orange Slovensko, a . s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, rCO: 35 69 72 70, rC DP H: SK2020310578
zapfsaná v Obchodnom regis tri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa , vo vložke 1142/B
a účastníkom

Právnická osoba

Obchodné meno (alebo priezvisko a meno) Mes to Zla té Mora vce
Mesto, obec Zlaté M o rav ce
PsC 95301

Cfslo 2

Ulica 1 . Mája
Stätna príslušnosť

Pošta Zlat é M o ra vce 1

Telefón (aj s predvolbou)

E-mail _

Fax (aj s predvolbou)

ICO/Rodné čfslo 00308676

Platný do

OP

IC DPH/OIC'

' IC DPH vyplni účaslnlk, ak mu rC DPH bolo prideloné, DIC vyplni lltastnll<, ak mu nebolo pndelené IC DPH a zJtoVe~ mu bolo pridelené OIC

Adresa zasielania p lsomnostl, vyúčtovanl a upomienok (len ak je Iná ako adresa sfdfa l bydliska účastn fka )
Mesto, obec
PSC

Ulica

l

štatutárny zástupca
Priezvisko l meno Le d n á r P e ter Ing.
OP/Pas

Císlo

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

Pošta

Spôsob platby
P rlka z na ú h radu

Pfatnýdo 02. 1 1 .2014

Rodné

čfslo

Splnomocnená osoba l zákonný zástupca
Priezvisko/meno
Platný do

OP/Pas
Cudzin ec
Pas

Rodné číslo

Stat
Platný do

C. preuk - povolenie na pobyt pre cudzinca

Platný do

Kontaktná osoba pre komunikáciu s Úsekom služieb zákazníkom
Priezvisko/meno/telefón Lednár P e t e r Ing.
Prílohy

Dokumenty k nahliadnutiu

Cislo účastnfka·

0004538294

1 l 2
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A5903958

Kód predajného moesta

Poznámka

ID1 80GPB01

N_biz_akcia_0109

Zmluva o pripojení
Informácie o poskytovaných službách

Predmet zmluvy
Telefónne čislo

0917985529

Účastnicky program

Č íslo SIM karty

8942101 110059752238

Volania do všetkých sieti 200+

Slui by CUP, Internet v mobile TV, Roaming- bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu,
Pridelená SIM karta
Priezvisko l meno /Iné

Typ telefónu

Mesto Zlaté Moravce

Nokia 7230

Žiadam o nezverejnenle telefónneho čisla v zozname ú častnikov.
Neoddehternou súčasrou zmluvy o pripojeni su V~ podmienky
poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostrednlctvom
verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko. a s • Cennll< slu!leb a
lnfoonécie o poskytovaných stutbäch. Zrnluva )e vyhotovené dvojmo. jedno
vyhotovenie pre účastnll<a a jedno vyhotovenie pra spoločnosť Orange

nie
Súhlasrm 1 lým. aby spolotnosr Orange Slovensko. a s spra<:Uvata mete prevlldzkovll údaje na
marketongové účely. na)ml pre účely vývoja nových služieb vmtane slUŽieb s pridanou hodnotou a
Ich uvedenie na trh. Za prevlldzkové údaje sa povatuju údaje vzt'ahujuoo sa na učastnll<a na účely
prenosu v sloti. alebo na ueely faktunlclo

Slovensko. a.s

Potvrdzujem prevzatie SIM kariet pod1a Zmluvy v počte

1

ks.

O

Tenlo súhlas odmietam

Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa meni znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú si vedomé, te v zmysle ustanoveni Zmluvy ~etky
zmluvy o pripojeni, ktorých súčasťou sú VP. predstavujú časti tej istej zmluvy o pripojeni medzi Účastnlkom a Podnikom, t.j. tvoria časť Zmluvy), a to tak, te v!etky
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy
vzniknu té na základe Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto Zmluvy
(zmlúv o pripojeni)), 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 obrátiť sa s návrhom na začatie konania na prlslušný všeobecný súd
Slovensk ·
oky podFa zákona č. 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršlch predpisov Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo
dod
a ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončeni platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej

eeg;t .

07.10.2011
Spoločnosť Orange

Slovensko. a s, dátum,

Clslo účastnlka·

pečiatka

a podpis

0004538294
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Dodatok k Zmluve o pripojení - č . zmluvy: A5903958
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917985529; ldent. kód dodatku : 5429159
ID predajcu ID180GPB01
Orange Slovensko, a. s. so sldlom Prievozskä 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310578 ICDPH SK202031578,
zaplsanä v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďa lej len .Podnik") a
Účastnlk

Účastnlk • Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov:

Mesto Zlaté Moravce

Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné člslo , PSČ, po~ta ) :
Zlaté Moravce, 1. Mája 2, 95301 , Zlaté Moravce 1
Č lslo OP

l Pas:

Platno sť

IČ DPH/DIČ :

Rodné člslo/IČO :

OP l Pas:

~tátne občianstvo:

SR

Č lslo OP/cest. pasu, preuk.

Zastúpený:

pavol. na pobyt:

Lednár Peter Ing.

00308676

Plat n osť OP/cest. pasu,
p reuk. pavol. na pobyt:

Rodné

člslo:

02.11.2014
(ďalej len "Úe&stnllt")

(pod skratkou •p na pobyt"

sa rozumie

Povolenie na pobyt cudzinca)

na Zllklade VÚJO'M8J dohody uz:aMirajU lento dodatok k dl zmluve o pripojeni (ďalej len "Dodatok". dl zmluva o pnpojenl. ku ktore1 sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ak
"Zmluva• ). ktorým upravuJú podmienky kúpy koncového lalekomun~kačného zariadenia a liet vyutlvanta elektronických komunlkatných slut.eb ("Siutby"). pripadne Iné osobotné
podmienky vyutlvania SlutH>b. ak sú v Dodatku resp dokumente. na ktorý leJCI Dodatku odkazuJe. vyslovno dohodnuté (Podník a úeastnllt sa ~e ďalej označujú ako "strany")

ti. 1.
11

Pnadmet om t ohto Dodatku je
dohoda strén na akbvBcli úe&stnlckaho programu resp zmene úeastnockeho programu na úeastnocky program (pokoal je v kolónka niUoe v tomto bode uv-né
"+++++" zoslllva úeastnlcky program nozmanoný. uvadenle predmetného symbolu v ktorejkorvek kolónke v Dodatku znamená. ta stav určavaný danou kolónkou
zoslllva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku. poklal priamo v toJCie vzrahujúcom sa k danej kolónke nlo je uvadené Inak)
olanla do v iatkýc h aletr200+

l

•

1
)

na SIM karte Podnoku registrovaneJ na ueastnllta. klona) telefónne flslo je uvedené v hlavlfko tohto Dodatku. resp na lej SIM karte Podniku. ktoré poea. platnosto tohto
Dodatku nahradi (najmt z d6vodu straty. knldete, výmeny a pod ) SIM kartu Podnoku ragistrovanú na úeastnlka, ktoreJ telefónne čl•lo je uvaden6 v hlaVIČke tohto
Dodatku ( ďalej len "SIM karta").
dohoda sirén o pradaji koncového telekomunikačného zariadenia (ďaleJ Jen "MT") (zmluvné strany sa dohodil. že pokoal je v kolónke "Výrobné čisto MT" uvadené
"+++++". tento úda) sa nebude uvádzar a te pradmet kupy lada MT je jasne a jednoznačne určený ""'~'m typom)

12

2)

rrobnéflsloMT(IMEI)Učastnlltovl

_

_

58258CM978-1265

ll)

z majetku Podniku so zlavou z J&ho spotrabilel•ke) ceny za kupnu cenu (po uplatneni zJavy z jeho spotrab~erskej cany) s DPH

(ďalej

toe! "kúpna cena")

l •)

r:OOEUR

Ufastnllt •l je vadomý. te betná maloobchodné cena MT bez zJavy z jeho spotrebltolskej ceny s DPH. za ktorú Podnik MT zo SVOJho majetku predáva. je

J

~05,00 EUR
1.3

s)

Ueastnik vyhlasuje. te si J8 vedomý. te MT J8 mu predávaný za kúpnu cenu uvadenu vyUie v tomto bode len z toho d6vodu. te sa zaviazal u1fvar slutby poskytované
mu prostradnlctvom SIM karty v zmy>le ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutu v bode 2 3 tohto Dodatku
dohoda strán o tom. te v rámci osobnnej ponukovej akcie Podniku

6)

tkvlzlčni ponuka

_

__

J

po•kytne (resp. neposkytne vod nilile) Podnok ueastnlltovl aJ ďaltle výhody a v p<lpade. 1e Podnik belO ďallie výhody Učastnlkovl poskytne. tiet dohoda o právach
povmnostiacto sirén spojených s posk)'tnullm týchto výhod Podrobne,&oa úprava prév a poYIMOSII •lrén spoJOných s poskytnutím ďal!lch výhod sú uv-né v dokumente

7)
tonuay ponuky " Akvlzltni ponuka" zo

ci/ia 03.1W11

DS..SME

]

a)

klarY ako Priloha f. 1 tohto Dodatku tvori jeho nooddollto!nú súeasr v p<lpade. te je v predchádzaJúca) vete uvadené kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa
dohodil. te Podnik neposkytne úeastnlkovi v nlmcl tejto osobitne) ponukovej akcie tladne ďoiAie výhody a zárove~. te súeasCou Doda tku nie je Prllohe f 1 s obsahom
podla tohto bodu Strany sa dohodil. ta súea•Cou Prflohy C. 1 mOta byr aj úprava oných práv a povinnosti sirén vrátane prjv a povinnosti upravených v telo Dodatku
dohoda sirén o
aktivécll slutby

b)

o doaklivácli slutby

14

t ntor":t v mObile TV

a)

c)

t~·

1

o YOibe Vybraného fiala

0004538294
Dodatok k zmluve o pripojeni -

člslo

zmluvy: A5903958

Clslo účastnlka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)

l

4

11111 11111111111111111111111 111111

...........d)

IO)

o poskytnutí benefttu (pol<181 je nasledujtlca kolónka vyplnert<l symbolom "H·+++" Učastn lk nezlska !ladne zo zvýhodnen! uvedených v Prflohe Dodatku, ktoré su
podmienené uveden~m krťá>Yjch slov resp slovných spojeni stanovených v p<lslu!ných ustanoveniach Prflohy Dodatku, pnčom p<évo na ostatné zvýhodnerua takouto
podmoenkou nepodmoenené nie je týmto dotknuté)
+++++"

15

--

_ _ jl")

dohoda stráil.""te Učastnllt J8 povwtny uhredor Podniku poplatok za akwácou SIM karty resp. admwtostratovny poplatok za vykoneníe nevyhnutnYctt zmoen v systémoch
Podnoku stivtsiacoch s ktipou koncového telekomunokačného zariaclonla uvedeného v bode 1 2 tohto členku za cenu 10 zlavou (dalerlen "Poplatok") vo vy!ke s DPH

r,OOEUR

l

12)

t:l. 2. P...va 1 povl nno.tl Podniku 1 Úč01tn lka
21
Účastnlk je povinný zaplator Podniku kupnu cenu MT vo Yý!ke uvadoner v Ci 1 bode 1 2 ako aj Poplatok vo vy!ko uvedenej v Ci 1 bode 1 5 Účastník Je povonný
zaplator kúpnu cenu a Poplatok na uklade faktúry vystavenej Podnikom v le hole uvedenej vo lakltire. Inak do 15 dni odo dlla vystaven oa faktúry V priP,Sde. te Podnik o
to Účastnllta požlada, je tento povomy zaplator celu kúpnu cenu MT s DPH a/alebo Poplatok v hotovosti na predaJnom mieste. na ktorom s Podnikom Učastnllt uzatvori
tento Dodatok. a to vo !orme preddavku
22
Strany sa dohodU, te Účastnllt 1e povinný počas doby YIBZ8nosti, ako je léto stanovami v bode 2 3 lohto článku, mar na SIM karte aktiYOYané a užlvar služby (resp
službu) definované v ustanoveniach plsmen a) a b) tohto bodu, pnt:om uvilzky podla plamen o) a b) tohto bodu ma,ú povahu o11ernatlvnych povmnostl teda plati, to
pokia! sú na SIM karte aktivované slutby (služba) uvodené v pi smene 1} Účastnllt nie J8 j)OYlnný uroveň plnil' v stivtslosb 10 SIM kar1ou svoj uvlzok podla plsmena
b) a naopak (tj ak má na SIM karte aktovovanu alutbu resp aktiVOvané služby uvedené v plsmeno b} tohto bodu, n"' je poYlnný plnlr svoj závAzok podla písmena a)
tohto bodu}.
a} Účastnllt sa zaväzuje, te v prfpode, ak nobudo mar no SIM karto aktivovaný niektorý z účastníckych programov kategóne služieb Volania svojim alebo kategóne
Volania do v!etkých sieti, počas doby viazanosU, ako ja tálo stanovené v bode 2.3 tohto článku, bude mor aktivovaný na SIM karte taký učastnlcky program (resp taký
vanant účastnlckeho programu), u ktorého je Yý!ka mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinojmen!om na sumu

13)

[...........

b)

.

(v prlpede, te je v kolónke okrem sumy uvodony a) konkrétny účastnlcky program alebo typ titastnlckeho programu, Učastnllt neporull svore j)OYlnnosb, ak bude mar
predmetný titastnlcky program resp účastnlcky p<ogram daného typu aktovovaný na SIM karto počas doby uvedenej v bode 2 3 tohto článku ano v prfpade, te Yý!ka
mesačného poplatku uvedenóho účastnickeho programu bude nitloa ako suma uvedená v kolónke, P!'k1al je v kolónke uvedený len konkrétny účastnlcky program
alebo viacero účastnlckych programov alebo typ alebo viac typov účastnlckych p<ogramov bez sumy, Učastnllt je povinný mar na SIM kalle aktivovaný len niektorý z
uvedonY<:It účastnlckych programov alebo účastnlcky program uvedeného typu, a to bez ohledu na vylku ich masačnych poplatkov} a teda te počas te~o doby nebude
mar na SIM karta akbvovany (ani nepotoada o zmenu účastnickeho programu na) účastnicky p<ogram s niHim mesačným poplatkom. ako je vy!ka mesačnóho
poplatku uvedené vyUie v tejto vete (pn plneni tohto uvlizku sa berie do wahy vy!ka mesačného poplatku pred uplatnenlm zliav, ktoré mu na uklede akejkolvok
p<ávnej skutočnosti poskytne Podnik)
Za porutenie uväzku Učastnllta podla predch8dzaJUC8J vety sa nepovažuJ8 pnpad, ked Yý!ka mesačného poplatku účastnickeho p<ogramu (resp vanantu
Učastnlckeho programu), ktorý má Učastnlk na SIM karte aktuélne akbvovany, klesne počas platnosb Dodatku pod sumu uvedenú v p<edchádzaj\K:ej vete v dôsledku
znltenoa coen Slutoob alebo klesne počas platnosU Dodatku (resp odo dfla nadobudnutoa platnosti lohto Dodalku bola takto stanoven~) pod sumu wedenti v
p<edchádzarúce) vete v dôsledku zaradenia Učastnlka do kategóne účastnikov toho Istého účastnickeho programu, pre ktorých je stanoven<~ niUia Yý!ka mesačného
poplatku toho lslého účastnlckeho programu (napr z dOvodu mnotstovnych zliav a pod.). Al<bvácla učastnlckeho fl(ogramu podla pNe) vety tohlo bodu na SIM karte
alebo aspoň tíadosr o akbvllciu takéhoto účastnlckoho programu na SIM karte (v 1:1 1 bode 1 1 Dodatku alebo Inou fonmou na to stanovenou Podnikom) a joho
rt<lsledné skutOČné aktlvécla je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu Tento bod a) sa vzťahuje aj na
nasledovné pripady (l) ak je na SIM karte okUvovaný tičastnfcky program VolaJ 100 alebo VolaJ 200 a) v kombinácii s programom Volania svojim zvyhodnené, (ii ) ak
počas doby viazanosti bol účastnicky program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenený na účastnlcky p<ogram z kategórie služieb Volania do v!etkY<:It soell zvýhodnené
alebo Voiama svojim zvýhodnené, (liQ ak je na SIM karte aktivovaný účastnlcky p<ogram z kategórie slut...b Pau!ály Spolu aj v kombináCI1 s programom Volanoa SVOJom
Učastnllt sa zaväzuJ&, te v prfpade, ak bude mar na SIM karta akbvovaný niektorý z účastnlckych programov kategOna Volanoa svq1m alebo kaleg6rie Volanoa do
v!otkY<:It sieti, bude mar počas doby Y18Z800Sb. ako je táto stanoven<~ v bode 2 3 tohto článku, aktNovanú na SIM karte takú kombináciu Učastnickych programov (resp
ballkov) kategórii slut...b Volania svojim, Volanoa do v!etkych siell, SMS a MMS do v!etkY<:It s..,ti, lntornel v mobile (v pripede slutby Internet v mobllo sa do komblnécle
rátajú len štandardné Učastnlcka programy resp balllty tejto slutby a ""' doplnkové účastnlcke programy resp balllty IOJtO služby; v prfpade. te v ostatných kategónách
slut...b uvedených v tejto vete budú ponúkané okrem štandardných Učastnickych programov aj účastnlcke programy paltiace o do lnY<:It podkategórii, do kombináCie
podla tejto vety sa rétaJú len štandardné účastnlcke programy) a B1znls batiky (uvedené plati Iba ak !ento dodatok uzatvára Účastnlk, ktorý ma pridelené ICO) o
doplnkoyYch služieb Néhredný telefón, Prednostná starosUivosr, Exkluzlvna starostlivosr a Haló svot, u ktorej vyška súl:1u mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tlelo
účastnícke programy, batiky a doplnkové služby (vrátane DPH) je rovná alebo vyUia ako

l

Level l )~EUR (542,57 SKK]
___

E.
a}

b)

c)

d)

25

)

Povinnosť Učastnllta podla tohto plsmena je splnená aj v prfpade, te komblnácoa služieb, z ktorej sa ráta súčat mesačných poplatkov podla p<edc:hédZBJÚC8j vety,
nebude pozostávar zo v!otkých kategónl služieb rasp doplnkových služieb vymenovaných • predchádzaJúcej vete, av!ak len v pripede ak v kombonácoo bude zahrnutý
aspoň jeden účastnicky program z kategórie Volania SVOJim alebo kategórie Volania do vtetkých sieti Pri plneni Uväzku podla tohto bodu sa berie do (Nahy vy&ka
mesačných poplalkov za jednoUové účastnlcke programy, balllty resp doplnkové služby pred uplatnonlm zliav, kloré mu na uklede akejkolvek právnej skutočnosti
poskytne Podnik Uslanovenla druhej vety plamena a) tohto bodu platia pnmorane aj pre právne vzťahy podla tohto pismena
Učastnllt sa zaväzuje, te po dobu

2.3

24

14

l ,.,

mesiacov odo dlla uzavretia tohto Dodatku (dalej bež "doba viazanosb")
zotrv6 v zmluvnom vzťahu s Podnikom podla Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako účastnilt Služieb poskytovaných mu Podnikom prostoednlctvom SIM karty a te po celu
tuto dobu bude bez prerutenia tieto Služby vyutlvať, a to v súlade s )eho uväzkami a uroveň neuskutočnl baden taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo
účelom ktorého by malo byť ukončanie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku p<ed uplynutlm doby VJaZanostl (bez ohledu no skutočné právne následky uvedeného úkonu};
za poru!enle tejto povinnosti sa nopovatuje odstupen\e od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom e. 610/2003 Z.z. v platnom zneni;
nepotíada o vypojenle z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváclu SIM karty (pokoal mu takáto poy1nnosr nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom pripado Jo povinný bez
zbytočného odkladu pokraOovar v utívanl Slut...b proslrednlctvom Inej SIM karty, ktorá nahredl vypoJenú resp. deaktivovanti SIM kartu};
sa nedopusti takého konenla, alebo, nedé svojim konanlm baden taký podnet a ani neumotnl tak~ konanoe, na úklade ktorého by Podnoku vznoklo právo odsttipor od
Zmkrvy alebo p<ávo vypoved8r Zmluvu z dôvodov nesplnenl8 alebo poru!enla poylnnosll zo strany Učastnllta, ku ktorým sa zaY18Z81v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve.
alebo na Uklade ktorého by bol Podnik op<ávnený mu v doba viazanosti dočasne obmed:vt' alebo p<erutor poskytovanie Slu!Jeb,
bude mar na SIM karte aktiVOvaný taký účastnlcky p<ogram (resp taký vanant účastnlckeho programu) alebo takú kombort<lcou účastnlckych prog<amov v bode 2 2
plsmene b) uvedenYch kategónl slutíeb, te nedOjde k poru!enou záväzku Účastnllta uvedert<lho v bode 2 2 tohto členku
V prfpade telefónnych l:lael, ktoré boli v rámci prenosotelnosb člsla prenesené k Podnoku od lnóho podniku (dalej len "prenesené eisla") sa do doby vlazanosv
nezapočítava doba od nadobudnuua platnosti Dodatku at do pNej akbvllcie SIM karty s p<enoseným l:islom, čiže doba. po ktorú SIM karta nebude v dOsledku ešle
nedokončaného prenosu l:lsla aktlvna, doba viazanosti tak začne plynúť at p<vou aktivécoou SIM karty po ukončeni prenosu l:lsla. V týchto prlpadoch JO v!& k Účaslnllt
povinný plnil' si povinnosti uvedené v čl 2 3 a) a c) po ~lú dobu p<ed začatlm viaza nosU (odo dňa nadobudnuba platnosti Dodalku af do začatia plynuUO doby
viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti V pripade, ak Učastnlk uzatvonl tento Dodatok v rámci retímu usielkového p<edaJa. sa do doby voazanoaU nezapol:ftava
r><vfch sedem pracovných dnf nasledujúcoch po nadobudnutl platnosti Dodatku, doba viazanosti tak začne plynúť at po uplynut( siedmich pracovnych dni nasleduJucich
po nadobudnuti platnosti Dodatku
V pripade poru!enoa n~J z poytnnostl Učastnlka uvedenej v bodo 2 3 alebo 2.4 tohto článku (najmä ale noelen nezaplatenia splatnej ceny za Služby, nedodrfanoe
uväzku uvedeného v bode 2 2 tohto článku, jednostranné ukončen"' ptatnosb Zmluvy alebo tohto Dodatku pred uplynutím doby YI8Z8ll05ti, vykonanie úkonu
smerujúceho k ukončanlu platnosti tohto Dodatku pred uplynutlm doby viazanosti bez ohledu na skutočnost'. 1:1 naour dôfdo k ukončeniu jeho platnosU) je Účastnlk
pov~nný uhradir Podniku zmluvnú pokutu vo Yý!ke

rO<I, OO EUR

J

l&)

Zmluvrt<l pokuta p<edStavuje rozd181 medzi bežnou maloobchodnou cenou MT bez llavy z (Oho spolrebltelske) ceny • DPH (uvedenou v bode 1.2 v rámčaku
označenom čistom 5} a kupnou cenou s DPH, za ktoru Podnik p<edal. MT Účastnlltovi (uvedenou v bode 1 2 v rárnČOI\u označenom čislom 4) Právo na zmluvnú pol<utu
podla tohto bodu vznikne Podniku samotným porutenlm j)OYlnnosto Učastn 1 ka a to v okamihu poru!enla poVwtnosb Učastnlltom, pnčom toto p<évo n"' J8 podmoenené
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podmienky zásielkového predaja a Účastnlk podpisom Dodalku vyjadNje s nimi súhlas
Zmluvné strany sa dohodli. te okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pok181 táto nebola uzavretá na dobu určltu , vo
svojej časU tjkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pritom okamihom zénlku Dodatku sa meni doba platnosti Zmluvy v časU ljkarúcej
sa SIM karty na dobu neureltú. Unikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy
Zmluvno! strany sa dohodil, te platnosť Dodatku skener prod uplynuUm doby, na ktoru bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohto elänku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na
základe dohody zmluvných strän. V prípade, te Účastnlk porutl svoje p<Mnnostl takým spOIObom, ia Podniku voCI nemu vznikne pnlvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla ustanoveni tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvneJ pokuty (v prípade úhredy bankovým prevodom okamihom priplsanlo celej
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom ureený účet) Zmluvné strany sa dohodfo. te v prl pade te obsahom Prílohy č. 1 re poskytnutie zlavy alebo Iného zvýhodnenia
Účastnlkovl, okamihom poruAerua povinnosti Účastnlka takým sp6oobom, te Podn1ku voCI nemu vzn1kne prävo na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tohto
Dodatku, zarnknú vtetl<y prava Účastnlka na poskylovanle týchlo zliav a/alebo Iných zvýhodnen!, poloal n~e re v u~an1ach Prllohy č 1 výslovne uvodene niečo in6
Tento Dodatok je neoddelrtalnou sUčasťou Zmluvy Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch. po jednom pre utastnlka a Podnik
Účastnlk vyhlasuJe, te st je vedomý, ta MT je mu prodávany za cenu uvedenú v el 1 bode 1 2 Dodatku, klorej vý§ka sa rovné rozdielu medzi spotrebrtelskou (lltlovou)
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zlavou zo spolrebitelskej ceny, len z toho dOvodu, 1e sa účastnlk zaviazal užlvať sluf.by poskytované mu
prostrednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, prieom nedodrtanle tohto závlzku (konkrétno zéväzkov uvedenych
v článku 2 v bode 2 2, 2.3 alebo 2 4) vzhladom na výiku zlavy zo spotrab~elskej ceny MT, ako aj na pripadny obsah Prflohy č 1 Dodatku, by spôsobilo. te Podniku
vznikla lkoda (mlnlmälne v rozsahu zlavy zo spotrabltelskej ceny MT).
Účastnlk vyhlasuje, ta pred uzavretlm tohto Dodatku bol podrobne oboll>ämeny s prävaml, ktoré z neho vyplývajú ako aJ so vlelkýml podmienkami a/alebo
povinnosťami, ktoré sa podla neho zaviazal splniť, a súčasne. te bol v plnom rozsahu upozomeny na prlslu~nol dOsledky, ak 11010 podmienky a/alebo pov1nnosti
nesplni alebo poNti
Strany sa dohodil, te v prípade, te Účastnlk z akychkol'vek dôvodov stratr prävo na ut/vanle účastnlckeho programu (resp jaho variantu). ktorý mä na SIM karto
aktivovaný a zárove~ včas nepoiiada o akUväc:lu Iného účastnlckeho programu, je Podnik opnlvnený aktivovať mu na SIM karte lny účastn lcky program, ktorý aplila
podmienky uvedene v čl 2 bode 2.2. Ak Účastnlk po1iada o aktiváciu Iného účastnlckoho programu pred zmenou podla predchädzajôcej vety, nopovatuje sa tonto
úkon za vykonaný včas, pokiar nebude z technických, admlnlstrallvnych alebo Iných dôvodov Podrnk schopný vykonať poiadovanú zmenu vzhladom na krätkosť
čaou medzi doručenlm tladosll 8 okamihom, v ktorom má dOjsť k zmene účastnlcl<eho programu v dOsledku straty prava na poskylovanle dotknutého účastnlckeho
P.IOQramu
Účastnlk svojim podpisom potvrdzuje, 1e mu bola oznámené lnlorm&cia Podn1ku ktorou ho tento v súlade S § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona č 61012003 Z~ V
zneni nesl<o<ilch predpisov oboznámil s ljm, te ku d~u 30 1O 201 O na základe doplnku vteobecných podm"'nok dochädza k zmene textu V!eobecných podmienok
poskytovania verejných eleklronlckých komunikačných slutleb prostrednlctvom verejnej talolónnej ...,te spoločnosti Orange Slovensko, a s • a to 1ch článku 11 , bod
11 15 Účastnlk dalej svqlm podp1som potvrdzuje, te predmetnú zmenu ake<optoval a te mu bola zá~ riadne Oll>ämene lnlormäcia, ia v prípade, ak má zmen<
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, re Účastnlk oprjvneny odstúpiť od zmluvy o pripojeni, ktorej sa zmena ljka, bez sankcii, ek
by zmenu, ktorä má charakter podstatnej zmeny zmluvných podm•enok. neakceptoval Okam1hom, v ktorý nadobud8 účinnosť zmena vyUie uvedených v§eobecnych
podmienok, sa zároveň meni obsah zmluvy o pripoJeni, ktorej súčasťou sú tieto vteobecné podmienky
Strany sa dohodN, to Podnik má niU io v tomto bodo uvedené prävo a Účastnlk potvrdzuje svojim podpisom. io sa s touto skutočnosrou oboli>Šmll a berie ju na
vedomie. Podnik je opnlvneny pre kaidé zariadenie, ktorého predaj ja predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využiť na utlvanlo verejnej telefónnej služby, tochnlcky
obmodzlť motnosť yY\!ilvanla tohto zariadenia počas doby viazanosti podla tohto Dodatku (pokial je v Dodatku stanovených VIBC dOb viazanosti tak počas celej
doby, počas kloreJ jo Účastnlk zaviazaný podla tohto Dodatku uživať služby v ~ stanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo ttruktúre) v Inej sieti, ako je verejné
lelefónna sler Podniku (tzv blokovanie zariadenia na siet l SIM-Iock). Účastnlk vyhlasure. to sa oboznämM so skutočnosfami uvedenými v tomto boda a s Ich
vedomlm kupuje tovar do svojho vlastnlctva Vzhladom na uvedeno! nevzn1kaju Účastnikov! z vyUie v tomto bode uvedených dOvoclov t.adne prävne näroky voči
Podniku, naJm;! mu nevll>ilul (a) právo reklamovať vyUie uvedene skutočnoab na zakupanom tovare (b) prävo poiadovar z hore uvodených dOvoclov zlavu z kúpnej
ceny tovaru, (c). p.-vo z hore uvedených dOvoclov odstúp•ť od kúpnej zmluvy (poiadovať vrätonie celej kúpno) ceny zaplatenej za tovar). alebo akékol'vek lne prävne
nároky
Strany sa dohodil, že okamihom nadobudnuba platnosti Dodatku sa meni znenie Zmluvy ako celku (pntcm strany sú Sl vedomé, ie v zmysle ustanoveni Zmluvy vtetky
zmluvy o pripojen i, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časti lej Istej zmluvy o pnpojenl medzi Účastnlkom a Podnikom, l J tvoria časf Zmluvy). a to tak, te vtetky
spory, k1or6 medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujUcich ako aj zo zmlúv uzavrolých medzi n~~nl v budúcnosti (to ll> vlelky zmluvno! vztahy
Vll>iknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pnpojenl) a k neJ (k nim) vyhotovených dodatkov) • spory s nimi súvisiace (vrätane sporov o platnosť, výklad 8 zánik takejto
Zmluvy (zmlUv o pripojeni)), sa rozhodnú v rozhocloovskom konani pred stálym rozhocloovským súdom, ktorý bude vybrany telobcom zo ZOZI>Bmu stälych
rozhocloovských súdov vedeného M inisterstvom spravodliVOSti Slovenskej repubhky Týmto n ie je dotknuté pnlvo žalobcu obnlbť sa s návrhom na začatie konania na
príslu~y vteobecny súd SlovenskeJ repubflky podra zákon8 C 99/1963 Zb Občiansky súdny poriadok v zneni neskortlch predpisov Strany sa dohodil, to ukončenie
platnosti Zmluvy a/alebo tohto Dodatku sa netýka ustanoveni tohto bodu. kloré budu trvar aj po ukončeni platnosti Zmluvy alalobo Dodatku.
Strany sa dohodli, ie v prípade ak Podnik pozastavl poskylovanle Sluiieb podla Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dôvodov na strane Účastnlka a näsledne Podnik na 1laclosr Účastnlka zru~l učlnky odstupen1a od Zmluvy 8 tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovať
pozaslavenä Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako kaby k pozastaven1u poskytovania Sluileb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo dotlo
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Osobitná verzia zvýhodnenia bude poskytovaná aj účastnikov! Prima {dalej aj ako .,Prima úeastnlk") pri volaniach na SN úeastnlka, za predpokladu, že Prima učastnlk
udeli súhlas požiadavke Účaslnlka, ktorou Účastnlk žiada Prima účastnlka o súhlas so liT1enou platného profilu na SIM karte Prima učastnlka na Prima Snov variant
Pre vznik nároku na Benellt je potnabný súhlas úeastnllca Prima SN, na ktorého je pt'edmetné Prima SN registrované v lnfonmačnyc/1 systémoc/1 Podniku. V prfpade, ak
Účastnllc poflada nim zvoleného Prima účastnlka o udelenie súhlasu so liT18nou P<Ofilu na Prima SIM karte Prima ueastnllca a Prima ueastnllc najneskOr do 48 hodin od
obdržania te~o žiadosti úe&stnlka udeli súhlas, nésledne Podnik Prima učastnllcovi aktivuje na jeho Prima SIM karta Prima Snov variant. s nasledovnými zvýhodneniami
{dalej aj ako ..Prima Benefil"):
• možnosť uskutočflovanla neobmedzenýc/1 volaní z Prima SIM karty učastnllca na SN úe&stnllca počas rozhodnej doby,
-osobitná tarifikácfa volanl do SP<istupnenýc/1 sieti SR - 0,12 EUR/mon.
• osobitná tarifikácla zasielania SMS do sprlstupnenýc/1 sietr SR • 0,06 EUR/SMS.
V prfpade, ak úeastnllc aj Prima úeastnik su jedna a tá istá osoba (pt'ávnicl<á alebo fyzická), požladan1e o zmenu profilu na Prima SN na nový Prima Snov variant, eko OJ
následné odsúhlasenie so tladosrou, P<Obehne v rámci jedného úkonu
v prfpade, ak Prima úeastnlk neudell v lehota podla bodu 5 súhlas so fladosrou úeastnfka, alebo ak v uvadenej lehota odmietne udelif lak)i1o súhlas. nérok na
I>OSkytovanie Benef~u ani na poskytovanie Prima Benefitu nevznikne.
úeastnllc je oprávnený zvoliť sl (resp. požiadať o) nové Prima SN jedenkrát za zúčtovacie obdobie počas rozhodnej doby. Ustanovenia o udelovanl súhlasu Prima
účastnllca platia v tomto pt'lpada obdobne
V prlpade, ak Prima úeastnlk vyjadri riadne a včas súhlas s pofladavkou Účaslnika na zmenu na Prima Snov varian~ následne od začialku nasledujúceho zúč1ovac.eho
obdobia počas celej rozhodnej doby bude Účastnlkovi poskytovaný Benefil. a Prima účastnfkovi bude P95kytovaný Prime benefit. Poskytovanie Benefltu a Prima
Benefltu je možné len súčasne, nie je možné poskytova! Iba jeden z benefitov SpOsob a forma fladosti Účastnfka o udelenie súhlasu so zmenou, resp. aktiváciou
Prima Snov variantu na Prima SN Prima úeastnika, ako aj samotné udelenie súhlasu Prima úea&tnllca s takouto zmenou profilu, je stanovená Podnikom . V prípade. ak
Prima úeastnllc udeluje súhlas fonmou SMS alebo proslrednlctvom IVR alebo Zákaznld<ej linky 905, má sa za to, že súhlas udelila osoba, ktorá je reglslrovanym
účastníkom služby Prima v zmysle registračnej listiny služby Prima.
Pri uzatvorení Oodatku bude do lextu Oodalku Podnikom nedeftnované Prima SN, na ktorom úea&tnlk požaduje zmenu profilu na Prima Snov variant V prlpada, ak
Pnma účastník neudell v lehote podla bodu 5 súhlas so fladosrou Účastnfka, alebo ak v uvedenej lehote odmietne udeli! takýto súhlas, nárok na poskytovanie
Benefitu ani na poskytovanie Prima Benefrtu nevznikne. úeastník je následne oprávnený navrflnúr nové Prima SN, pričom P<B vznik nároku na oba benefity je potrebné
vykonanie úkonov. potrebnýc/1 pre vznik oboc/1 benefitov podla lohto elánku
Spoločn6 uabtnovonla

Za úeaslnlcke člsla aklivne v sieti Podniku sa považujú pre účaly tohto Oodatku aktívne telefónne čisla pridelené Podniku a zároveň priradené jednotlivým úe&stnlkom
verejnýc/1 telefónnycl1služieb na základe platnej zmluvy o pripojeni uzavrelej medzi účastníkom a Podnikom, ktoré su jednotlivými úeastnlkmi využívané v sieti Podniku.
priOom za úeastnlcke čfsla sa nepovažujú najmA krátke čisla, čisla použlvané na poskytovanie osobHnýc/1 slutleb uvedené v cennlkoc/1 služieb Podniku, audiotextové
čísla a Iné čísla, ktoré nie sú prfracfované účastnikom na základe $1andardnýcl1 zmlúv o pripojeni.
Strany sa dohodli, te v pt'ipada dočasného prenJäenla poskytovania služieb v zmysle pt'islu$nýcl1 ustanoveni Zmluvy sa poea& doby dočasného prei\Jäenla poskytovania
slufleb nepreru!uje ani nespočlva plynutie doby, po ktorú sa má poskytova! klorékorvek zvýhodnenie uvedené v Oodalku. V prfpade, ak je doba poskytovania
zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Oodalku a v dOsledku dočasného preruäenla poskytovania služieb sa doba platnosti Oodalku predlti, doba poskytovania
zvýhodnenia sa nepredlžuje a zosláva v dlike rovnajúcej sa pOvodne dohodnutej dobe platnosti bez joj predlienla v dOsledku P<ONAenla poskytovania služieb.
Strany sa dohodli, te v prfpade prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prlpad, ked zanikne Zmluva aj Oodatok a tieto budú nahredené inými
zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a ~vým účastnlkom Slufleb, pnčom práva a záväzky úeastnlka vzfahujuce sa na SIM kartu preveliT1o nový účastnlk,
ktorému bude llež pridelená SIM karta) právo Učastnlka na jednoUivé zvýhodnenia podla le~o pt'ílohy nept'ecl1ádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik
väek mOže jednosl ranne rozhodnú! o tom, že pravo k niektorému zo zvýhodnen! podla tejto prllohy novému úeastnlkovl poskytne, priOom v takomto prlpade sa
poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje prlslu!nými ustanoveniami tejto prllohy, ak sa Podnik a nový úe&stnik nedohodnú inak. V pripade, te sa v súlade s
predc:hádzajúcou vetou P<OVedie niektorá zvýhodnenie na nového úeastnika, prevedie sa len jeho nevye&rpaná Ossľ
Slrany sa dohodli, že v prlpada, že z akýcl1korvek dOvodov dOjde k zmene zúčtovacieho obdobia prideleného Účastnlkovl (napr. zmena prvého a posledného dlla
zuetovacfeho obdobia) alebo k liT1ene osoby opt'ávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodnen! uvedenyc/1 v tejto prílohe, je ,Podnik oprávneny skrá~ľ dobu
poskytovania zvýhodnenia alebo liT18niľ dliku lnýc111eh0t suvlslacfch s poskytnuUm zvýhodnenia v prospec/1 alebo v neprospech Učastníka resp. osoby. na ktorú
prejde právo na užívanie zvýhodnenia, av!ak maximálne v rozsahu 31 dni u každého zo zvýhodnen!.
Strany sa týmto dohodli, že aj po ukončani platnosti Oodalku naďalej trvajú tie ustanovenia, z ktorýc/1 znenia, zmyslu alebo povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa
vzfahujú na obdobie po ukoneanl platnosti Oodalku.

11111 11111111111111111111111 111111
podmienky zásielkového predaja a Účastnlk podpisom Dodalku vyjadnuje s nimi súhlas.
Zmluvné strany sa dohodli, te okamihom nadobudnutia plalnosti Dodatl<u sa meni dohodnuté doba plalnosti Zmluvy, pol<lal léto nebola uuvrnlá na dobu určitú, vo
svojej časU lýkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatl<u, pritom okamihom zániku Dodatku sa meni doba plalnosti Zmluvy v časU lýkajúcej
sa SIM karty na dobu neurčiru. z.lnlkom platnosti Dodatku nie J8 dotl<nutá platnost' Zmluvy.
Zmluvné slrany sa dohodli, te plalnosr Dodatl<u skonči pred uplynutlm doby, na ktorú boluzavrntý v zmysle bodu 3.3tohlo článku, zánikom plainostl Zmluvy alebo na
základe dohody zmluvných strán. V prlpade, te Účastnlk ponu§l svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na uplatenie zmluvnej pokuty
podla ustanovení tohto Dodatl<u, unikne platnosr Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prlpade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet) Zmluvné strany sa dohodli, te v prlpade, i.e obsahom Prllohy č. 1 je posky1nutie z/evy alebo Iného zvyhodnen•a
Účastnlkovi, okamihom ponu!enia povinnosti Účastnlka lakj)m spOsobom, ža Podniku voči nemu vznikne právo na uplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tohto
Dodatl<u, uniknú v!etl<y práva Účastníka na posky1ovanie týchlo zliav a/alebo iných zvyhodneni. pokia i nie JB v ustanoveniach Prllohy č 1 yY51ovne uvedené niečo Iné
Tento Dodatok je neoddaiKelnou sučasfou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pra Účastnika a Podnik
Účastnlk vyhlasuje, te sl je vedomý, te MT je mu predávaný za cenu uvedenú v čl 1 bode 1.2 Dodatl<u, ktorej vyl;ka sa rovná rozdielu medzJ spolrebfteiskou (tmovou)
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zlavou zo spotrebitelskej ceny, len z toho dOvodu, že sa účastnik zaviBUII užlvať služby poskytované mu
prosltednfctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanle tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedenYch
v člénl<u 2 v bode 2.2, 2 3 alebo 2.4) vzhladom na vylku zlavy zo spolrebftelskej ceny MT. ako aj na prlpadný obsah Prllohy č t Dodatku, by spOsobllo, !a Podniku
vznikla !koda (minlmétne v rozsahu zlavy zo spotrebltelskej ceny MT).
Účastnlk vyhlasuje, te pred uzavrntlm tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so v!etkj)mf podmienkami a/alebo
povinnosfaml. ktoré sa podla neho UlvfBUII splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na prlsluiné dOsledky, ak tieto podmienky a/alebo povinnosti
nesplni alebo ponuil.
Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastnlk z akj)chkollfek dOvodov strati prévo na užívanie účaslnlckeho programu (msp. jeho variantu), kto,Y má na SIM karta
aktivovanj) a zárove~ včas nepožiada o aktiváciu Iného účastníckeho programu, je Podnik oprávnený akbvovar mu na SIM karte iný účastnlcky program, kto,Y spllla
podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Účastnlk požiada o aktiváciu Iného účastnlckeho programu pred zmenou podla predchádujúcej vety, nepovažuje sa tento
úkon u vykonaný včas, poklal nebude z technických, admlnlslratlvnych alebo lnj)ch dOvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhladom na krátkosť
času medzí donučenlm žiadosti a okamihom, v ktorom má dOjsť k zmene účastnlckeho programu v dOsledku straty práva na posky1ovanle dotknulého účastnlckeho
programu.
Účastnlk svojim podpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená lnlormácla Podniku, ktorou ho tento v súlade s§ 42 a ostatnj)ml ustanoveniami zákona č 61012003 Z.z. v
zneni neskortlch prndpisov oboznámil s tým. že ku dl\u 30.t0.2010 na základe doplnku v!eobecnych podmienok dochádza k zmene lextu V!eobecných podm\8nok
poskytoyanla verejnj)ch elektronlckYch komunikačných služieb proslrednlclvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.. a to Ich článku 1 1. bod
11 .15. Učastnlk dalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu akoaptoval a to mu bola zárove~ riadne oznámená Informácia, te v pripade. ak má zmen•
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvnj)ch podmienok, je Účastnlk oprávnený odstúpiť od zmluvy o pripojeni, ktorej sa zmena týka, bez sankcii, ak
by zmenu, ktorá má charakter podstatnej zmeny zmluvnj)ch podmienok, neakceptoval. Okamihom, v ktorý nadobúda účinnosť zmena vyUle uvedenYch v!eobecných
podmienok, sa zárove~ man l obsah zmluvy o pripojeni, ktorej súčasťou sú tieto vl;aobecné podmienky.
Strany sa dohodli. te Podnik mé nltáie v tomto bode uvedené právo a Účastnlk potvrdzuje svojim podpisom, te sa s touto skutočnosťou oboznámil a berie ju na
vedomie. Podnik je oprávnený pre každé uriadenie. ktorého predaJ je predmetom tohto Dodatl<u a ktoré možno využiť na uživanie verejnej telelónnej služby, techniCky
obmedziť možnosť vyi!Živania tohto zariadenia počas doby vfBUinosU podla tohto Dodatku (poklal je v Dodatl<u stanovenj)ch viac dób viaunosti tak počas celej
doby, počas ktornj je Účastnlk zaviBUiný podla tohto Dodatku uživaf služby v 1\om stanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo itnuktúrn) v Inej siali, ako je verejná
telefónna sieť Podniku (IZV blokovanie uriadenia na sler l SIM-Iock). Účastník vyhlasuje, te sa oboznámil so skutočnosťami uvedenými v tomto bode a s Ich
vedomlm kupuje tovar do svojho viastnfctva. Vzhladom na uvedené nevznikajú Účastnlkovi z vyUie v tomto bode uvedených dOvodov žiadne právne nároky voči
Podniku, najmä mu nevzniká (a) právo reklamovať vy!šie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedenYch dôvodov zlavu z kúpnej
ceny tovanu, (c), právo z hore uvedenYch dOvodov odsruplf od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej oany uplalenej u tovar), alebo akékollfek iné právne
né roky
Strany sa dohodli, te okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú Sl vedomé, te v zmysle ustanoveni Zm luvy vl;atky
zmluvy o pripojeni, kto,Ych sllčasfou sú VP, predstavujú časti tej Istej zmluvy o pnpojeni medzl Účasln lkom a Podnikom. t.j. tvoria časf Zmluvy), a lo tak, te vl;atl<y
spory, ktoré medzí stranami vzniknú zo vzájomných zmluvnj)ch vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavrntých madzJ nimi v budúcnosti (to zn. v!atky zmluvné vzťahy
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pripojenQ a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto
Zmluvy (zmlúv o pripojeni)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konan i pred stalym rozhodoovskj)m súdom, kto,Y bude vybraný žalobcom zo zoznamu stalych
rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky Týmto nie je dotl<nulé právo žalobcu obrátiť sa s návrt.om na UlčaUe konania na
prlslulný v!eobacný súd Slovenskej republiky podla zákona t 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskorllch predpisov Strany sa dohodli, že ukončenie
platnosti Zmluvy a/alebo tohto Dodatl<u sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončeni plalnosli Zmluvy a/alebo Dodatku.
Strany sa dohodli, ž'! v pňpade ak Podnik pozastavl poskytovaryle Služieb podla Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatl<u z
dOvodov na strane Učastnlka a následno Podnik na tladosf Učastnlka znu!f účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovať
poustavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu lak, ako keby k pouslavenlu poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo do!lo
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1 Dodatku k Zmluve

Bonusy ponuky "Akvizičná ponuka" zo dňa 03.10.2011 DS-SME

Úvodn' ustJu-.oveni•

Obsahom teJto prilohy Je osobtlné zvýhodneniG, ldoré v nlmo ponukoveJ akoe "AJ<vwčna ponuka" poskyiUJG Podnik Učastnlko\11, ako aj podm1enky poskytovan.& 18JtO
osobitneJ výhody Základnou podmienkou poskytovania zvýhodnan111 /8 platnost' OodaU.u a bež skutočnosr, te názov teJto prilohy (druhý, pripadne každý dalll nadok
nilldPISU) ako aj názov ponukovej akoe, ako l" tento uvedeny v prvej vete tohto člllnku. 11 zhodný s názvom ponukoveJ akcoe a Prilohy e 1 wedeným v tele OodaU.u
Legoslativne st<raU.y dohodnuté v tele OodaU.u plaua aJ pra ustanovenia tejto prilohy
Podmienkou platnosti teJto prllohy J8 skutoenosr, to úeastnlk a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (plsomná zmluva o pnpoj8nl, ktoreJ eislo j8 uvedené v zéhlavl Dodatku) a
Oodatok (dodatok k Zmluve. obsahom ktorého je najmA pnsdaJ koncového telekomun•kaeného :zanlllden.a za osnu so z!avou)

Podmienky pookytnutla :dovy z osny MT v tok oj výlko , aby bola kon.Cni kúpna co na vo výl ko 0,50 EUR
.
Strany Dodatku sa dohodli, ža, ak kupna cena (tj osna po uplatneni zlavy) MT je v tele DodaU.u dohodnutá vo výtke 0.50 EUR vrátane DPH, UCastnfk jo povlnny
splnlr okrem ostatných povinnoslf uvedených v Jele Dodatku Uet nasledovné podm•enky Základnou podmienkou poskytnU)ia zlavy z osny MT v lakGJ vý&ke, aby kupna
osna dosiahla výlku uvedenú v predchádzajU05j veta. jo okrem faktu, te UCastnlk ma pridelené ICO, skutoCnosr. že ueastnlk musi zakupif v tom istom okamihu
minimálne dve konc:ovtl telekomunikačné :zariadenia dohodnutej znaCky a typu (vid bod 2 tohto článku) a za týmto uCalom uzavriaC dva dodatky k Zmluve, obsahom
ktorých je závAzok Účastnlka zotrvar po dobu viazanosti dohodnutú týchto dodatkoch. ako ú~stnlk Služieb v rozsahu a kvalite dohodnutej v týchto dodatkoch (Jodnym z
nich je Oodatok). Podmienkami uvedenými v predchádzajU05j vata nie je dotknut4 povlnnosr UCast nlka splniC ostatné podmienky uvedené v predmetných dodaU.och
Strany sa dohodli, te úeastnlk je povinný kúpll' okrem MT e&te dallle koncové telekomunlkaCné zariadenie (a za týmto úátlom uzavner PodNkom stanoveny dodatok k
Zmluve), a to Jaké koncové talekomuntkaené zanaden•a . aby spolu s MT tvonl• n•ektonj z nasledovných dvojlc konoových tolekomun•kaených zariadeni
a. Nokla C2 a NokJa C2
b Nokia ES2 a Nolua C2
c Huawel ExptessCard 3G Gold Expres E870 a Noklll ES2
d Sony Encason Xperia X8 a Sony Ericsson Elm
a Nokia CS e Noklll CS
f LG P500 OpUmus One a Nokla CS
g. HTC Wildfira a Nokla C2
h HTC Deslra HD e Nokle CS
l. Samsu ng Galaxy S a Samsung galaxy Aos
i Apple IPhona 4 16GB Black a Nokla CS
k. Samsung Galaxy Tab 10 1 a Nokia C5-03
l. Samsung Galaxy Tab 10.1 a Samsung galaxy Ace
m. Samsung Wave ll a Nokia C2
n BlackBen-y 9780 a Nokla C2
o. Nokla C7 e Nokla CS
p HTC Oes1re S e Nokie CS
Strany sa dohodl. ta v pripade, !a úeastnilt nesplni podmienku zakllpor zárove~ dve koncové telekomunikačné zanadenla podla predc:hádzaJúách ustanoveni tohto
Clánku a nedOJde ku kúpe druhého konc:ovtlho lelekomun•kaCného zanedama (a uzavrebu prlslulného dodall<u k Zmluve - dalej 1181 "Parový dodatok") popn kúpe MT (a
uzavreU tohto OodaU.u). je Úeastnlk pov1nný na výzvu Podn•ku tomuto uhrad•f zmluvnú pokutu vo vý&ke uvedenej v čl 2 boda 2 S tela Oodalku Za nesplnenia
podmienky sporené oo vznikom pnlva Podniku na zmluvnu pokutu podla predchádzaJU05j vaty sa považul" Ile! podpos DodaU.u a Párového dodaU.u a následné
stornovanie Párového dodaU.u pred jeho podp110m zo alreny Podniku
•
Strany sa dohodli, ža osna konoového telekomunikaCného zariadenia. ktoré je povmný UCastnlk zakúpor popri MT na základe Párového dodall<u je uvedená v
príslulnom Parovom dodatku a súCat kúpnej osny podla Dodatku a osny po uplat neni z!avy podla Párového dodatku je 1,OO EUR vrátane DPH.
3G PauUty
Strany sa dohodli, te ak má úCastnlk v okamihu, v ktO/ý nadobudne platnosr Dodatok. aktiVovaný na SIM karta 3G Paulál 150, 3G Pau!ál 250 alebo 3G Pau!ál 500
(dalej spolu ako "3G pau!ály") alebo o aktiváciu niektorého z nich úeastnlk narneskOr v de~ podpisu DodaU.u úeastnlkom potlade a tento úCastnfcky program mu bude
na základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný. následne poCas doby platnosti OodaU.u n1e je matné na SIM karta aktovovar Úeastnikovi mý ako niektOiý z
JG Pau!álov Ostatné povlnnosr úeast nlka (najmA povmnosr dodrtar mmimálnu výtku mesaCného poplatku. ldonl ja uvedená v tele Oodatku) uvedené v Dodall<u tým
me sú dotknuté

66% ml nút naviac k Bltnl o pauUiom n. 2 ai 2.& meol acov
Strany sa dohodli. te v pripade, te Účastnlk má v okamihu. v ktorý nadobudne ptatnosr Oodatok. aktivovaný na SIM karte niektorý z úeastnid<ych programov BIZniS
pau!ály- Biznis Svet 150
BizniS Svet 150 de~ . Bozn11 Svet 300 nonstop alebo Biznis Svat 1000 nonstop (daiGJ eJ ako "Program"). alebo ak najnaslc6r do okamihu
podp1su tohto Oodall<u požladal o aktiváCiu n•aldorého z Programov (podla plsm a) tohto bodu v modifikovanej vellli, ktonl spoelva v poskytnut! benefotových m1nul), 1
Podnik mu ne SIM karta na základe teJto tllldosti Program skuloCna aktlvuj8. má úeastnlk pnlvo ne poskytovanie Programu poCas ní.Uie defnovanej rozhodneJ doby
(dalej aj ako ..Rozhodná doba"), za podm•enok stanovených v tomto etánku
a)
úeastnlcky program
l)
Biznis Svel 250 veCar prestavuje úCastnlcky program Biznis Svet t 50 voCar modifikovaný oproti jeho &tandardnej podoba podl a Cen nika služieb takým
spôsobom, te namiesto 1SO predplatených minút obsahuje 250 predplatených minút, Joda poCat banef rtových minút je 100, cenové a iné podmienky využlvan•a
úCastnlckaho programu Boznls Svel 250 voCar sa v dallom spravujú podm10nkaml pre úátstnlcky program B~znis Svot 1 50 veCar V rámci tohto Programu je
Rozhodná doba vyutlvanla Benefitu v trvanl2 celých zúetovacfch obdobi, naslodujúclch po uzatvorenl Dodatku .
li) Blzn1s Svet 250 de~ pteslavuje úeastnicky program BIZnis Svet 150 de~ modifikovaný oproti jeho ! tandardnej podoba podla Cennlka sJužjeb takým spOsobom.
že namiesto 150 predplatených mlllút obsahuje 250 predplatenych m1nút, toda poCat banefitových m1nút l" 100, osnové a •né podm10nky vyutfvania úCastnlckaho
programu Biznis Svet 250 de~ sa v da&m spravujú podmienkami pte ueastnlcky program BizniS Svet 150 deň V nlmci tohto Programu JB Rozhodn& doba využlvanla
Benefitu v trvanf 2 oslých zúčtovacích obdobi, nasleduJuach po uzatvorenf Oodall<u
hij BIZIIIS Svet 500 nonstop prestavuj8 úCastnlcky program BIZniS Svat 300 nonstop modifikovaný oproti J8ho itandardnej podoba podla Cenníka služJeb takým
spOsobom, ta namieSto 300 predptatenych minút obsahuj8 500 predplatených monút. teda poCat banefrtových m1nút je 200, cenové a •né podml8flky využlvanla
úeastnlckaho programu Biznis Svel 500 nonstop sa v dailom spraVUJú podmienkami pn1 úeastnlcky program BiZnis Svet 300 nonstop V nlma tohto Programu j8
Rozhodná doba využlvania Benefitu v trvanf 6 celých zúčtovacfch obdobi. nasledujúCich po uzatvoranl OodaU.u
lv) BWlls Svet 1600 nonstop prestavuje úeastnlcky progrem BizniS Svel 1000 nonstop modifikovaný oproti jeho !tandardnej podoba podla Cennlka služjeb takým
spOsobom. ta namiesto 1000 predplatených minút obsahuje 1600 predplatených mlnut. tade poCat banefitových m1nút je 600. osnové a Iné podmiGnky využlvanlll
úCastnlckoho programu B•znis Svet 1600 nonslop sa v dellom spravuju podmienkami pra úCastnlcky program Biznis Svet 1000 nonstop. V nlmcl tohto Programu JO
Rozhodn& dobe využlvanla Benefitu v trvanl24 oolých zuetovaclch obdobi, naslodUJÚcoch po uzatvorenl Dodatku
b)
Benefitovó minúty majú rovnaký chara kter ako predplatené minúty
Podmienky Benefill,J sa poCas osle] Rozhodnej doby riadia Programom, aklfvoveným ne SIM karte v okamihu. v ldorý nadobudne platnosť Dodatok, resp Programom, o
aktiváciu ktorého UCastnlk po!Jadal najneskôr do okamihu podpisu tohto Oodatku a Podnik mu na SIM karte tento skutoene aktivoval, bez chladu na pripadnú
1)8Skorliu zmenu Programu na Iný Program poCas Rozhodnej doby
3
ueastnlk má pnlvo na využlbe Benefitu poCas Rozhodnej doby v trvanf príslu&n6ho počtu oslých za sebou Idúcich zúetovacfch obdobi (podla bodu 1 tohto člllnku),
pofnUc prvým celým zúčtovac1m obdoblm po nadobudnull platnosb e úelnnosb Dodatku V prípade. ak bezprostredne po nadobudnutl platnosti OodaU.u nasledu)e
Ciastoené (noe celé) zúetoVIICI& obdoboe, Podnik je opnlvneny (nie v&ak pov1nny) poskytovar Benefit aJ počas tohto čiastoeného zúčtovacieho obdobl3 Benefit je v
prlsluAnom Zúetovaoom obdobi matné využlvar p0 prevolanl predplatonych mmút, ldortl obsahuJ& Program. a (ak také srtukla nastane) po prevolanl prípadných
Pnsnosnych m1nút v nlmci Progremu
l)Castnlk môže Benefit vyutJr do konca Rozhodnej doby len spOsobom stanovenym n1Uie v tomto Clllnku, Benefrt, ktorý úeastnlk do tejto doby nevyužiJe, prepadne a
UCastnlk nebude mar nérok ne vnltenl8 jeho nom1n6lnej hodnoty Benefrt ani jeho easr a ano hodnotu Benefitu n1e je matné vnlbr ueastnikovt ako preplatok a no
vyplatil' v hotoV?Sb alebo bezhotovostným prevodom pe~atných prostriedkov
.
V pripade, ta UCastnlk poCas Rozhodnej doby požiada o deakbvác.u Programu, v dOsledku Coho nebude na SIM karte aktivovaný niGidorý Programov. UCastnl k sll8ca
pnlvo na využitie Benefrtu alebo jeho zostávatúosj easu Pri vo Ueastnlka ne Benefot toet zanikne , ak z 1ných dOvodov prestane byt na SIM karte niektorý z Programov
ak1Jvovený alebo ak bude úeastnlkovl prerulené alebo obmedzené poskytovanoa služieb prostrodnictvom SIM karty Pnlvo úeast nlka na Benafit v týchto prlpadoch
zanikne k okamihu prerulenla alebo obmedzenia poskytovania služieb alebo ku koncu zúetovacioho obdobia, poCas ktorého pobadal úeast nlk o aktiváCiu Iného
účastnlckeho programu, ako niektoré ho z Programov V prfpade po ukone&nl doCasného prorulonia alebo obmedzen•• poskytovania slUŽieb prostrednlctvom SIM karty,
a 1181 v prlpede opätovnej akllvácle nieldorého z Programov. úeastnlk má opätovne pnlvo na zvýhodnenia poskytované mu v nlmcl Benafrtu, av&ak už 1ba poCas doby,
'!toni zostáva do uplynutia p(>vodnej Rozhodnej doby poskytovan~& Benefitu
ueastnlk ja opnlvnený poCas platnosti DodaU.u zmenil' Program Iba tak, te masaCný popla tok za novozvolený Program bude po zmene vyUf alebo taký Istý, ako
6
mesaCný poplatok za doteraJII Program, aktivovany v Case nllldobudnut111 platnosti DodaU.u, lne k stráca nárok na Benefrt podla bodu S tohto člllnku .
Zmluvné strany sa dohodli, te pnlva a poVInnosti vyplývaJúos z tohto Dodatku J8 matné plsomne preVlOsr na •ného účastnfka Iba s predchádzaJúcom pl somným
súhlasom Podniku, pnCom práva a povinnost• sa na nového úeastnlka prevádzajú len v tom rozsahu. aký bol pnznany pôvodnému účastnikov•. a len na obdoboe. ktoré v
Case prevodu ostáva do uplynuba rozhodnej doby
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Bezplatné volania no vybren6 čfalo na 6 mesi acov
Strany sa dohodli, te, v prfpade, ak úeastnlk bude mar v okam•hu vzn•ku platnos!• tohto Dodetku aldovovaný na SIM karta l) mektorý z úeastnlckych programov
katogórie Volania svojim Vybraná hodina+, Vlkond+ , Veear a vlkend+. DeM elebo Nonstop+ a súeasne aj ii) niektorý z úeastnlckych programov kategóne Volania do
v&etl<ých sloJI Volania do vleU.ých sieti 50+, Volania do vleU.ých siali 100+. Volania do vleU.ych Slell 200+. Volania do vletl<ých sielf 400+ (dalej v tomto článku
jednotlivo eko "Program" e spoločne ako "Programy") alebo o ekbvéciu oboch Programov súCasne požiada na1neskOr zárove~ s podpiSOm Oodat ku a požadovaná
Programy mu budú na základe tejto žiadosti skutoeno Podnikom ektivovené, vznikne UCastnlkolll pnlvo na benent definovaný v tomto člénku (d alej Ion "Benefit")
V prípade, ek úeastnlk splni podmienky stanovené v tomto Chlnku. ma právo na Bonefit , spoCivajUcl v bezplatných volaniach na nim zvolené úeastnlcke telefónno Clslo
(daleJ aj ako "banefitové telefónne člsla") v inej slovenskej mobilnej alebo pevnej sieti ako je sior Podniku alebo na úátstnlcke tolefônne eislo FunFón, poiCom bonefotové
l~lefônne čfolo je uvedená v et 1 4 a) tela OodaU.u. v Inom dokumente podplsanom Strenaml, alebo je Inak dohodnuté modzJ Stra nem•
•
UCastnlk má právo na vyutlvanoe volan l v nlmci Benefitu (dalej aJ ako "banefitové volan111") poCas Ca sov toho balíka Volan13 svojim, ldorý UCastnlk využiva na SIM karte
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elektronicl<ú komunikačnú siet' Podniku, alebo v jeho dOsledku mOlu poklesnúr kvalitatrvne alebo kvanUtatrvne parametre poskytovania alutieb ostatným Učastnlkom,
mOle bY.f takYto rozsah utlvanla povatovany za znežívanie slutby a Podnik je opnlvneny vykonar opatrenia na dočasné obmedzenie alebo preru~nle poskytovania
stutleb úeastnikovi.
Osobitná vet"Zia zvYhodnenia bude poskytované aj Učastnikovl Prima (dalej aj ako .,Prima účastnlk") pri volaniach na SN úeastnlka, za predpokladu, že Prima úe<!stniK
udeli súhlas požiadavke úeastnlka, ktorou úeastnlk žiada Prima účastnlka o súhlas 80 zmenou platného profilu na SIM karte Prima úe<!stniKa na Prima Snov variant.
~re vznik nároku na Beneľrt je potrebny súhlas účastníka Prima SN, na ktorého je predmetné Prima SN registrované v lnformaCných systémoch Podniku V prlpade, ak
Uea&tniK požiada nim zvoleného Pnma účastniKa o udelenie súhlasu 80 zmenou profilu ne Prima SIM karla Prima účastniKa a Prima úe<!stnlk najneskôr do 48 hodin od
obdržania tejto žiadosti úeastniKa udeli súhlas, následne Podnik Prima úe<!stniKovl aktivuje na jeho Prima SIM kar1a Prima Snov variant. s nasledovnymi zyyhodnenlami
(dalej aj ako .,Prima Benefrt"):
- možnosr uskutočflovanla neobmedzených volanl z Prima SIM karty účastnlka na SN úeastnika poeas rozhodnej doby,
- osobitná tarffikácia volanl do sprlstupnenycll sieti SR - 0,12 EUR/min
-osobitná tarffikäcla zasielania SMS do sprlstupnených sieti SR - 0,06 EUR/SMS.
V prlpada, ak úeastniK aj Prima úe<!stnlk sú jedna a lá lslá osoba (pnlvnlcl<á alebo fyziCká). požiadanie o zmenu profilu na Prima SN na novi Prima Snov variant, ako aJ
následné odsúhlasenie so žiadosfou. prebehne v rámci jedného úkonu.
•
V pripade, ak Prima účastnlk neudell v lehote podfa bodu 5 súhlas 80 tladosfou ueastniKa, alebo ak v uvedenej lehote odmietne udelir takYto súhlas, nárok na
poskytovanie Beneľrtu ani na poskytovanie Prima Benefilu nevznikne
úeastniK je oprávnany zvoli( sl (resp. potiadar o) nové Prima SN j edankrét za zúčtovacia obdobie poeas rozhodnej doby. Ustanovenia o udefovanl súhlasu Prima
účastnika platia v tomto pr!pada obdobne.
V pripada, ak Prima úea&tniK vyjadri riadne a veas súhlas s požiadavkou úeastniKa na zmenu na Prima Snov varia nt, následne od začiatku nasledujúceho zúčtovacieho
obdobia poeas celej rozhodnej doby bude úeastnlkovl poskytovany Banefit, a Prima úe<!stniKovl bude poskytovany Prima benefil Poskytovanie Beneľrtu a Prima
Benefitu je možné len súčasne , nie je možné poskytova( iba jeden z benefitov. SpOsob a lorma tiadosti Účastnika o udelenie súhlasu 80 zmenou, resp. aktiváciou
Prima Snov variantu na Prima SN Prima úeastniKa, ako aj samotné udelenie súhlasu Prima úe<!stniKa s takouto zmenou prontu,je stanovená PodniKom v prlpade, ak
Prima úe<!stniK udaluja súhlas formou SMS alebo proslrednlctvom IVR alebo Zákaznlckaj linky 905, mä sa za to, te súhlas udelila osobe, ktorá je registrovaným
úeastniKom slutby Prima v zmysle registračnej listiny slulby Prima.
Pri uzatvorenl Dodatku bude do textu Dodatku Podnikom nadefinované Prima SN, na ktorom úea&tnlk požaduje zmenu prof~u na Prima Snov variant. V pripade, ak
Prima účastniK neudell v lehote podfa bodu 5 súhlas "!' iladosrou úeastnlka, alebo ak v uvedenej lehote odmietne udelir takYio súhlas, nárok na poskytovanie
Benefitu ani na poskytovanie Prima Benerrtu nevznikne. Ue<!stnik je mlsledne oprávnany navrhnúf nové Prima SN, pričom pra vznik nároku na oba benefity je potrebné
vykonania úkonov, potrabnych pra vznik oboch benefitov podla tohto člllnku.
Spoloén 6 ustanovenia
Za úea&tnlcke člsla aktlvne v sieti Podniku sa považujú pre u6ely tohto Dodatku aktlvne telefónne čísla pridelené Podniku a zároven prlradané jednotliv)'m Učastn lkom
verejných telefónnych služieb na základe platnej zmluvy o pripojeni uzavretej medzi úea&tnlkom a Podnikom. ktoré sú jednotllv)'ml účastníkmi vyu!lvané v sieti Podniku,
pričom za úeastnícke čísla sa nepovažujú najmä králke čfsla, čísla poutlvané na poskytovanie osobítnýcll slutleb uvedené v cenniKocll slutleb Podniku, audlotextové
čfsla a iné čfsla, ktoré nia sú priradované úeastnfkom na základe &tandardnycll zmlúv o pripojeni.
Strany sa dohodli, že v prlpade doeasného pre~nla poskytovania slutleb v zmysle prislu&ných ustanoveni Zmluvy sa poeas doby doeasného preruAenia poskytovanta
slutiab nopraru$uje ani nespočlva plynutie doby, po ktoru sa má poskytovar ktorékorvek zyYhodnania uvedené v Dodatku. V prlpada, ak ja doba poskytovania
zvYhodnenia stanovené na dobu platnosti Dodatku a v dOsledku dočasného preru~nia poskytovania slutleb sa doba platnosti Dodalku predlti, doba poskytovania
zyyhodnenia sa nepredlžuje a zosláva v dltka rovnajúcej sa pOvodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predlženia v dOsledku preruAanla poskytovania slut'l8b
Strany sa dohodil, te v prlpada prevodu SIM kar1y na Inú osobu (za prevod sa považuje aj prlpad, ked zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budu nahradené inými
zmluvnym l dokumentmi medzi Podnikom a nqvým účastniKom Služieb, pričom práva a závázky Úe<!stniKa vzfahujúce sa na SIM kar1u prevezme novY ueastniK,
ktorému bude tiet pridelené SIM karta) právo Ue<!stnlka na jednotlivé zyyhodnenia podfa te~o prilohy neprechádza na nového ue<!stnlka a prevodom zaniké. Podnik
väak mOte jednostranne rozhodnúr o tom. ta pravc k n18klorému zo zyyhodnenl podfa tejto prflohy novému účastnfkovi poskytne, pričom v takomto prlpade sa
poskytovania predmetného zyyhodnenia spravuje prlsluAnýml ustanoveniami tejto pn1ohy, ak sa Podnik a novY úe<!stniK nedohodnú inak. V prípade, te sa v súlade s
predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvYhadnenle na nového úe<!stnfka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná east
Strany sa dohodli, te v prlpada, ža z akychkolllek dOvodov dôjde k zmene zúčtovacieho obdobia prideleného úeastnlkovl (napr. zmena prvého a posledného dlla
zúčtovacieho obdobia) alebo k zmena osoby oprávnenej na užívanie niektorého zo zv5'hodnenl uvedených v tejto prflohe, ja Podnik oprávneny skráUf dobu
poskytovania zyyhodnenla alebo zmenif dlžku Iných lehOt súvisiacich s poskytnutlm zyyhodnenla v prospech alebo v neprospech úeastnika resp. osoby, na ktoru
prejde práve na užívania zyyhodnenla, avAak maximálne v rozsahu 31 dni u každého zo zyyhodnen l.
Streny sa týmto dohodli, že aj po ukončeni platnosti Dodatku nadalej trvajú tl8 ustanovenia. z ktorých znenta, zmysl u alebo povahy je zrejmé, že liato ustanovania sa
vzfahujú na obdobie po ukončeni platnosti Dodalku.

