EUR vrátane DPH (dalej tiež "kúpna cena"). Úcastníkovi bola poskytnutá z bežnej
spotrebite/'skej ceny MT z/'ava vo výške
40
EUR. Pôvodná spotrebite/'ská cena MT, z ktorej bola poskytnutá vyššie uvedená zl'ava, bola
stanovená vo výške

85

EUR.

3. Strany sa dohodli, že vzhl'adom na poskytnutie z/'avy uvedenej v predchádzajúcom bode
tohto clánku Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Úcastník potvrdzuje svojim
podpisom, že sa s touto skutocnostou oboznámil, berie ju na vedomie a súhlasí s nou. Podnik
je oprávnený pre MT technicky obmedzit možnost využívania tohto zariadenia v inej sieti, ako
je verejná telefónna siet Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na siet / SIM-Iock). Úcastník
vyhlasuje, že sa oboznámil so skutocnostami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje
MT do svojho vlastníctva. Vzh/'adom na uvedené nevznikajú Úcastníkovi z vyššie v tomto bode
uvedených dôvodov žiadne právne nároky voci Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo
reklamovat vyššie uvedené skutocnosti na zakúpenom MT, (b) právo požadovat z hore
uvedených dôvodov z/'avu z kúpnej ceny MT, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpit
od kúpnej zmluvy (požadovat vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékol'vek
iné právne nároky. Po uplynutí doby 24 mesiacov odo dna uzavretia tejto Zmluvy je Úcastník
oprávnený požiadat Podnik o odstránenie uvedeného technického obmedzenia.
C1.2.

Spolocné a záverecné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu obidvomi stranami.
2. Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Zmluvy sa mení znenie zmluvy o
pripojení, na základe ktorej bola Úcastníkovi pridelená SIM karta, ako celku (pricom strany sú si
vedomé, že v zmysle ustanovení dotknutej zmluvy o pripojení všetky zmluvy o pripojení, ktorých
súcastou sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikacných
služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spolocnosti Orange Slovensko, a. s.,
predstavujú casti tej istej zmluvy o pripojení medzi Úcastníkom a Podnikom, t.j. tvoria cast
uvedenej zmluvy o pripojení), a to tak, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo
vzájomných zmluvných vztahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v
budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vztahy vzniknuté na základe dotknutej zmluvy o pripojení a k
nej vyhotovených dodatkov a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnost, výklad a zánik
takejto zmluvy o pripojení), 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 obrátit
sa s návrhom na zacatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky pod/'a
zákona c. 99/1963 Zb. Obciansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa
dohodli, že ukoncenie platnosti vyššie uvedenej zmluvy o pripojení sa netýka ustanovení tohto
bodu, ktorého platnost bude trvat aj po ukoncení platnosti dotknutej zmluvy o pripojení.
3. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonat iba na základe dohody obidvoch strán, a
to v písomnej forme. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých
po ich podpise oprávnenými zástupcami strán po jednom dostane Úcastník a Podnik.
4. Strany vyhlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vô/'u, že zmluvné prejavy sú
dostatocne urcité a zrozumitel'né a že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni prípadne za nápadne
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Zmluvy ju oprávnení zástupcovia
obidvoch strán podpisujú.
5. Úcastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v clánku 1 bode 2
Zmluvy.
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Úcastník sa zaväzuje, že nepretržite po dobu 15 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto Dodatku (dalej aj ako -doba viazanosti-):
zotrvá v zmluvnom vztahu s Podnikom pod ra Zmluvy v zneni Dodatku ako úcastník Služieb poskytovaných mu Podnikom prostredníctvom SIM karty, po celú túto dobu
bude bez preru~enia tielo Služby využívat, a to v súlade s jeho záväzkami, ani neuskutocní žiaden taký úkon, ktorý by smeroval k ukonceniu alebo úcelom ktorého by
malo byt ukoncenie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (bez ohradu na skutocné právne následky uvedeného úkonu); za porušenie tejto
povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom C. 61012003 Z.z. v platnom zneni;
nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o docasnú deaktiváciu SIM karty (pokiar mu takáto povinnost nevyplýva zo Zmluvy, pricom v takom prípade je povinný bez
zbytocného odkladu pokracovat v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);
sa nedopustí takého konania alebo nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpit od
Zmluvy alebo právo vypovedat Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Úcastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve,
alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti docasne obmedzit alebo prerušit poskytovanie Služieb;
bude mat na SIM karte aktivovaný niektorý z nasledovných úcastníckych programov:
1.taký úcastnícky program (resp. taký variant úcastníckeho programu), u ktorého je výška mesacného poplatku (vrátane DPH) stanovená prinajmenšom na sumu 6,90
EUR alebo

2. takú kombináciu úcastníckych programov kategórií služieb Volania svojim, Volania do všetkých sieU, SMS a MMS do všetkých sietí a Internet v mobile (v prípade
služby Internet v mobile sa do kombinácie rátajú len štandardné úcastnícke programy resp. balíky tejto služby a nie doplnkové úcastnícke programy resp. balíky tejto
slUŽby; v prípade, že v ostatných kategóriách služieb uvedených v tejto vete budú ponúkané okrem štandardných úcastníckych programov aj úcastnícke programy
patriace o do iných podkategórii, do kombinácie podra tejto vety sa rátajú len štandardné úcastnícke programy) a Biznis baliky (uvedené platí iba ak tento dodatok
uzatvára Úcastník, ktorý má pridelené ICO) a doplnkových služieb Náhradný telefón, Prednostná starostlivost, Exkluzívna starostlivost a Haló svet, u ktorej výška súctu
mesacných poplatkov (vrátane DPH) za tieto úcastnicke programy (vrátane DPH) je stanovená prinajmenšom na sumu 6,90 EUR. Ak je kdekofvek v texte uvedený
pojem Orange World, myslí sa tým služba Internet v mobile.
V prípade telefónnych císel, ktoré boli v rámci prenositefnosti
císla prenesené k Podniku od iného podniku (dalej len "prenesené císla") sa do doby viazanosti
nezapocítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným císlom, ciže doba, po ktorú SIM karta nebude v dôsledku ešte
~edokonceného prenosu císla aktívna; doba viazanosti tak zacne plynút až dflom prvej aktivácie SIM karty po ukoncení prenosu císla. V týchto prípadoch je však
Ucastník povinný plnit si povinnosti uvedené v písm. a) a c) tohto bodu po celú dobu pred zacatím viazanosti (odo dfla nadobudnutia platnosti Dodatku až do zacatia
plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prípade, ak Úcastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa do doby viazanosti
nezapocítava prvých sedem pracovných dní nasledujúcich po nado~udnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti tak zacne plynút až po uplynutí siedmich pracovných dní
nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V prípade, ak Ucastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového
predaja, neoddelitefnou
súcastou
Dodatku sú aj podmienky zásielkového predaja a Úcastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.
Úcastník si je vedomý, že vzhfadom na výšku cenového zvýhodnenia poskytovaného
Úcastníkovi na základe tohto dodatku, by v prípade, že by Úcastník nedodržal
svoje záväzky uvedené v bode 2.1 Dodatku, Podniku vznikla škoda. V prípade porušenia niektorej z povinnosti Úcastníka uvedenej v bode 2.1 (najmä, no nielen
nezaplatenie splatnej ceny za Služby, nedodržanie záväzku mat nepretržite aktivovaný niektorý z uvedených úcastníckych programov, nezotrvanie v zmluvnom vztahu,
žiadost o ukoncenie zmluvného vztahu, atd.) je Úcastník povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu vo výške 70,00 EUR (slovom sedemdesiat eur), pokiaf nie je nižšie
~slovne uvedené inak. Právo na zmluvnú pokutu podra tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Ucastníka, a to v okamihu porušenia povinnosti
Ucastníkom, pricom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od zmluvy alebo prerušením ci obmedzením
poskytovania Služieb). Zmluvnú pokutu podra tohto clánku bude povinný Úcastnik zaplatit Podniku bez ohfadu na dlžku doby, ktorá mu ešte zostávala do uplynutia
doby viazanosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dfla dorucenia výzvy Podniku Úcastníkovi.
V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Úcastník v súvislosti so SIM kartou aktivovanú službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o
pripojení o aktivácii služby Náhradný telefón, v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefónne císlo ako v záhlaví tohto Dodatku, (dalej len "Dodatok o NT"), uzavretím tohtc
Dodatku zaniká platnost Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii sl~by Náhradný telefón aktivovanej a uživanej na základe Dodatku o NT zo SIM karty). V
prípade zániku Dodatku o NT podfa predchádzajúcej vety, môže (ale nemusí) Ucastnfk v súvislosti so SIM kartou požiadat o novú aktiváciu služby Náhradný telefón,
pricom v takom prípade je povinný uzavriet nový Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivácii služby Náhradný telefón. V prípade zániku Dodatku o NT podfa prvej vety
tohto bodu bude mat táto skutocnost v závislosti od okolností uvedených v jednotlivých písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov
uvedených v nasledovných písmenách tohto bodu:

2.2

2.3

a)

b)

c)

d)

e)

C1.3.

Ak sa nejedná o prípad podfa písmena d) alebo e) tohto bodu a Úcastnfk už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikacné zariadenie, je povinný uhradit
v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesacných poplatkOV za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pôvodne v
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (t.j. sumu rovnajúcej sa súcinu výšky mesacného poplatku za službu Náhradný telefón a poctu mesacných poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradit do konca doby viazanosti podfa Dodatku o NT, avšak ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT dos iar neuhradil).
Ak sa nejedná o prípad pod ra písmena d) alebo e) tohto bodu a Ucastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikacné
zariadenie a súcasne požiadalo novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podpísal príslušný nový Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivácii
služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavi je uvedené telefónne cislo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého úcastnickeho programu, ktorého súcastou je služba
Náhradný telefón, a tento úcastnícky program mu bude aj skutocne na SIM karte aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zfavu z ceny Služieb vo
výške rovnajúcej sa výške mesacných poplatkov, ktoré mu boli vyúctované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užívaním služby Náhradný telefón na základe
Dodatku o NT, pricom Úcastníkovi nevznikne povinnost uhradit zostávajúce nevyúctované
mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe
Dodatku o NT povinný uhradit do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového
telekomunikacného
zariadenia za cenu so zfavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).
Ak sa nejedná O prípad podfa písmena d) alebo e) tohto bodu a Úcastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikacné
zariadenie a súcasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivácii služby
Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je uvedené telefónne císlo SIM karty, Úcastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zfavu, ako v prípade podra
pfsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnOSt uhradit zostávajúce nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o
NT povinný uhradit do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikacného
zariadenia za cenu so zfavou, ktoré mu vyplývalo zjeho ustanovení).
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký úcastnicky program, ktorého súcastou je služba Náhradný telefón a Úcastnik požiadalo aktiváciu
takého úcastnickeho programu, ktorého súcastou je služba Náhradný telefón, a tento úcastnicky program mu bude aj skutocne na SIM karte aktivovaný, Úcastnikovi
zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zfavu, ako v prípade podfa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost uhradit zostávajúce
nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradit do konca pOVOdne v Dodatku o NT dohodnutej doby
viazanosti.
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký úcastnícky program, ktorého súcastou je služba Náhradný telefón a Úcastník požiadal o ~ktiváciu
takého úcastníckeho programu, ktorého súcastou nie je služba Náhradný telefón, a tento úcastnícky pro.9ram mu bude aj skutocne na SIM karte aktivovaný a Ucastník
pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikacné
zariadenie, Ucastnfkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zfavu, ako v prípade podfa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost uhradit zostávajúce nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón,
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradit do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

Spolocné a záverecné ustanovenia

3.1

3.2

3.3

3.4

Tento dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2.1. V prípade prenesených císel, ako aj v prípade, ak Úcastník uzatvoril Dodatok v
rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu urcitú odo dfla nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre
tieto prípady v bode 2.1 Dodatku. Dodatok nadobúda platnost a úcinnost dflom jeho podpisu Stranami; v prípade prenesených císel je až do momentu aktivácie SIM
karty odložená úcinnost tých ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositefnosti
telefónneho cisla • Prijimajúci podnik. Zmluvné strany sa dohodli, že ak pocas doby platnosti tohto dodatku dOjde na základe žiadosti Úcastníka alebo z dOvodov jeho
zavinenia k docasnej deaktivácii SIM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podfa Zmluvy, doba, po ktorú nebude z týchto
dôvodov používat tieto Služby sa mu nezapocíta do doby viazanosti a o túto dobu sa predlžuje doba viazanosti. Táto skutocnost nezbavuje Ucastníka jeho povinnosti
zaplatit Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaf mu táto povinnost v zmysle Zmluvy vznikne.
Strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku nie je kúpa ani predaj mobilného telefónneho prístroja so zravou v rámci akciovej ponuky a že poskytnutie benefitu
a/alebo Zvýhodnenia nie je možné v pripade, ak by Úcastnik získal zravu na zakúpenie akciového mobilného telefónneho prístroja (dalej len "MT"), ktorá by bola
viazaná na SIM kartu. V prípade, ak sa pocas platnosti tohto dodatku Úcastník rozhodne kúpit akciový MT v rámci niektorej z ponukových akcií Podniku, nadobudnutím
p'latnosti dodatku k Zmluve, na základe ktorého kúpi takýto MT so zravou, ktorá sa bud~ viazat na SIM kartu, automaticky zaniká platnost Dodatku bez toho, aby
Ucastníkovi vznikla povinnost zaplatit Podniku zmluvnú pokutu. To neplatí v prípade, ak Ucastník uzatvorí k Zmluve, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, iný dodatok,
ak jeho predmetom je ~Iužba pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón.
Strany sa dohodli, že Ucastník je povinný zaplatit Podniku na základe ním vystavenej faktúry za vykonanie administratívnych
úkonov týkajúcich sa poskytnutia benefitu
v spojitosti so SIM kartou administratívny poplatok vo výške (vrátane DPH)

Úcastník potvrdzuje, že dflom podpisu tohto dodatku požiadal Podnik O zmenu z doterajšieho

úcastníckeho

programu v Zmluve na úcastnícky

program

3)
rizniS 300 Svet + nonstop
a)

(pokiar je uvedený symbol +++++, znamená to, že sa úcastnícky program nemení).
o aktivácii nasledovných služieb a/alebo úcastníckych programov na SIM karte:

0004538294
Dodatok k zmluve o pripojení - císlo zmluvy: A0648233

Clslo úcastníka (vypfna Orange Slovensko, a.s.)
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MS a MMS baHk 200 +, Náhradný

tolofón,

Intomot

v mobilo

2000 MB +, Ahoj Europa

+

I
b)

o deakUvácii nasledovných

služieb alalebo úcastníckych

programov:

5)
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Strany sa dohodli, že podpisom tohto Dodat-ku-sa-s-kr-á-ti-d-o-ba-vi-a-za-n-o-s-ti-st-a-no-v-e-n-á-v-t-o-m-d-o-d-a-tk-u-k
Zmluve, na základe ktorého bol Úcastník povinny zotrvat v užívani
elektronických
komunikacných
služieb poskytovaných
mu prostrednlctvom
SIM karty po dobu viazanosti stanovenú v predmetnom dodatku (dalej tiež "predmetnS
dodatok"). Zároven ku dnu platnosti a úcinnosti tohto Dodatku zanikne platnost predmetného dodatku v rozsahu v akom sa vztahuje k SIM karte, pricom pokiar
predmetny dodatok obsahuje aj ustanovenia stanovujúce práva alalebo povinnosti týkajúce sa inej SIM karty pridelenej Úcastníkovi. tieto ustanovenia zostávajú
nedotknuté.
Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, ked zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budú nahradené iným
zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým úcastníkom Služieb, pricom práva a záväzky Úcastníka vztahujúce sa na SIM kartu prevezme nový úcastník,
ktorému bude tiež pridelená SIM karta) právo Úcastníka na jednotlivé zvý'hodnenia podra tohto dodatku neprechádza na nového úcastníka a prevodom zaniká. Podnik
však mOže jednostranne rozhodnút o tom, že pravo k niektorému zo zvý'hodnení novému úcastníkovi poskytne, pricom v takomto prípade sa poskytovanie predmetného
zvý'hodnenia spravuje prísluänými ustanoveniami tohto dodatku, ak sa Podnik a nový úcastník nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou
vetou
prevedie niektoré zvý'hodnenie na nového úcastníka, prevedie sa fen jeho nevycerpaná cast.
Strany sa dohodli, že v prípade, že z akýchko1vek dôvodov dôjde k zmene zúctovacieho obdobia prideleného Úcastnikovi (napr. zmena prvého a posledného dna
zúctovacieho obdobia) alebo k zmene osoby oprávnenej na užívanie niektorého zo zvý'hodnení uvedených v tomto dodatku, je Podnik oprávnený skrátit dobu
poskytovania zvýhodnenia alebo zmenit dlžku iných lehOt súvisiacich s poskytnutim zvýhodnenia v prospech alebo v neprospech Úcastnika resp. osoby, na ktoru
prejde právo na užívanie zvý'hodnenia, aväak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvý'hodnení.
Tento dodatok sa stáva neoddeliternou súcastou Zmluvy.
Právne vztahy medzi Podnikom a Úcastníkom, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku a ktoré v nom nie sú výslovne upravené, sa budú riadit prísluänými
ustanoveniami Zmluvy vrátane ustanoveni Väeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej
siete spolocnosti Orange Slovensko, a.s.
Úcastník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená informácia Podniku, ktorou ho tento v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona c. 61012003 Z.z. v
znení nesko~ích predpisov oboznámil s tým, že ku d"u 30.10.2010 na základe doplnku väeobecných podmienok dochádza k zmene textu Väeobecných podmienok
poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spolocnosti Orange Slovensko, a. s., a to ich clánku 11, bod
11.15. Úcastník dalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu akceptoval a že mu bola zároven riadne oznámená informácia, že v prípade, ak má zmene
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Úcastník oprávnený odstúpit od zmluvy o pripojeni, ktorej sa zmena týka, bez sankcií, ak
by zmenu, ktorá má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, neakceptoval. Okamihom, v ktorý nadobúda úcinnost zmena vyUie wedených väeobecných
podmienok, sa zároven mení obsah zmluvy o pripojeni, ktorej súcastou sú tieto väeobecné podmienky ..
Strany sa dohodli, že v pripade ak Podnik pozaslaví poskytovanie Služieb podra Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dôvodov na strane Úcastníka a následne Podnik na žiadost Úcastníka zruär úcinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne zacne znova poskytovat
pozastavené Služby, platia 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.
Úcastník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená informácia Podniku, ktorou ho tento v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona c. 610l2003 Z.z. v
znení neskorších predpisov oboznámil s tým, že ku dnu 30.10.2010 na základe doplnku všeobecných podmienok dochádza k zmene textu Všeobecných podmienok
poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spolocnosti Orange Slovensko, a. s., a to ich clánku 11, bod
11.15. Úcastník dalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu akceptoval a že mu bola zárove" riadne oznámená informácia, že v prípade, ak má zmene
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Úcastník oprávnený odstúpit od zmluvy o pripojení, ktorej sa zmena týka, bez sankcií, ak
by zmenu, ktorá má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, neakceptoval. Okamihom, v ktorý nadobúda úcinnost zmena vyšäie wedených väeobecných
podmienok, sa zárove" meni obsah zmluvy o pripojení, ktorej súcastou sú tieto väeobecné podmienky.

Zlaté Moravce, dna 22.06.2011

Úcastník:
Mesto Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, dna 22.06.2011

za Orange Slovensko, a.s.:

0004538294
Dodatok k zmluve o pripojení - clslo zmluvy: A0648233
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doby viazanosti, stanovenej v clánku 2 bode 2.2 lohto Dodatku. Právo na zaplatenie ciastky podra tohto bodu vznikne Podniku samotným porušen im povinnosti Úcastnika,
a to v okamihu porušenia povinnosti Úcastníkom, pricom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo
prerušením ci obmedzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podra bodu 2.2 písmena c) tohto clánku). Ciastku podra tohto bodu bude Úcastník
povinný zaplatit Podniku bez ohradu na dlžku doby, ktorá mu ešte zostávala do uplynutia doby viazanosti a je splatná v lehote uvedenej vo faktúre alebo výive na jej
zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dna dorucenia výzvy Podniku Úcastníkovi. Ustanovenia prvej až tretej vety tohto bodu sa použijú v prípade, že Úcastník d~ momentu
porušenia niektorej z jeho povinností už uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu pod fa ustanoveni clánku 3 bodu 3.1. V prípade, že UC3stnik do momentu porušenia niektorej z
jeho j)9vinností ešte neuzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu poctra ustanovení clánku 3 bodu 3.1, Úcastník stráca právo na uzavretie takejto kúpnej zmluvy. Bez ohradu na
to, ci Úcastník do momentu poru~enia niektorej z jeho povinností uvedených v bode 2.2 alebo 2.3 tohto clánku uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu podra ustanovení clánku
3 bodu 3.1, nemá Úcastník právo požadovat od Podniku vrátenie sumy zaplatených alalebo vyúctovaných mesacných poplatkov, a to ani pokiaf ide o ich cast.

2.5 Úcastník súhlasí s tým, že ak pocas doby platnosti tohto Dodatku dOjde na základe jeho žiadosti alebo z dOvodov jeho zavinenia k docasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM
karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k preru~eniu poskytovania Služby NT alalebo iných Služieb podra zmluvy o pripojení, že doba po ktorú nebude z týchto
dôvodov používat tieto služby sa mu nezapocíta do doby viazanosti. Táto skutocnost nezbavuje Úcastníka jeho povinnosti zaplatit Podniku za túto dobu cenu Služieb,
pokiaf mu táto povinnost v zmysle Zmluvy vznikne.
I

2.6

Podnik je povinný splnit si v~etky svoje povinnosti,
dohodnutých v tomto Dodatku.

CI. 3 Podmienky

3.1

využivania

služby

Náhradný

ktoré pre neho vyplývajú

zo Zmluvy

a tohto Dodatku,

najmä

poskytovat

Úcastníkovi

Službu NT za podmienok

telefón

Ak je na SIM karte aktivovaná Služba NT, má Úcastník právo na kúpu v bode 3.3 tohto clánku urceného typu mobilného telefónu (dalej len "Mr) z majetku Podniku za
kúpnu cenu uvedenú v bode 3.4 tohto ciánku a za iných podmienok stanovených v tomto Dodatku (dalej len "Náhradný Mr). Ustanovenia tohto clánku o kúpe Náhradného
MT majú povahu zmluvy o budúcej zmluve, na základe ktorej je Podnik v dohodnutej dobe na žiadost Úcastníka povinný uzavriet s Úcastníkom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude Náhradný MT (dalej len "kúpna zmluva na Náhradný Mr).

3.2 Nárok na kúpu Náhradného MT Úcastníkom za cenu uvedenú v bode 3.4 tohto clánku a povinnost Podniku uzavriet s Úcastníkom kúpnu zmluvu na Náhradný MT vzniká
(s výnimkou pripadov podra nasledujúcej vety) uplynutím tretieho celého zúctovacieho obdobia prideleného Podnikom Úcastníkovi, ktoré nasleduje po nadobudnutí
úcinnosti tohto Dodatku a zaniká márnym uplynutim doby viazanosti, ako je táto stanovená v clánku 2 bod 2.2 (preklúzia) (dalej len ?Rozhodná doba?), ak nezanikol skOr v
dOsledku kúpy Náhradného MT (nasledujúca veta) alebo uplynutím Rozhodnej doby v súlade s ustanoveniami druhej vety bodu 3.7 v dOsledk~ uzavretia tam definovaného
Nového dodatku k Službe NT alebo v súlade s ustanoveniami bodu 3.8 v dOsledku prevodu SIM karty na nového úcastníka. V pripade, že Ucastník do okamihu podpisu
tohto Dodatku užíyal na základe Zmluvy služby Podniku po dobu minimálne dva roky prostredníctvom pripojenia aktívneho v okamihu podpisu tohto Dodatku, nárok na kúpu
Náhradného MT Ucastníkom za cenu uvedenú v bode 3.4 tohto clánku a povinnost Podniku uzavriet s Ucastníkom kúpnu zmluvu na Náhradný MT vzniká okamihom
uzavretia tohto Dodatku a zaniká márnym uplynutím doby viazanosti, ako je táto stanovená v clánku 2 bod 2.2 (preklúzia) (spolocne s Rozhodnou dobou pod fa
predchádzajúcej
vety sa tieto doby oznacujú dalej ako ?Rozhodná doba?), ak nezanikol skOr v dOsledku kúpy Náhradného MT (nasledujúca veta) alebo uplynutím
Rozhodnej doby v súlade s ustanoveniami druhej vety bodu 3.7 v dOsledku uzavretia tam definovaného Nového dodatku k Službe NT alebo v súlade s ustanoveniami bodu
3.8 v dOsledku prevodu SIM karty na nového úcastníka. Úcastník môže využit svoje právo na kúpu Náhradného MT pocas celej Rozhodnej doby celkovo len jedenkrát.
Úcastník môže o uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT požiadat na ktoromkorvek predajnom mieste Podniku alebo prostredníctvom zákazníckej linky 905 (0905 905
905) alebo iným spôsobom stanoveným Podnikom a oznámeným vhodným spôsobom úcastníkom jeho Služieb (pre stanovenie vhodného spôsobu oznamovania zo strany
Podniku sa primerane použijú ustanovenia clánku 16 bodu 16.2 V~eobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom
verejnej telefónnej siete spolocnosti Orange Slovensko, a. s., dalej len ?VP?). Sptsob odovzdania Náhradného MT Úcastníkovi zo strany Podniku bude stanovený Podnikom
v závislosti od Úcastníkom zvolenej formy prevzatia Náhradného MT (na predajnom mieste Podniku alebo dorucením Náhradného MT kuriérom), pricom na oznámenie
presného spôsobu odovzdania zo strany Podniku sa primerane pOUŽijú ustanovenia predchádzajúcej vety.
3.3

Výrobca a typ Náhradného MT je v case uzavretia tohto Dodatku a pocas celej doby viazanosti urcený Podnikom, a to aspon jedným vybraným typom MT pre v~etkých
úcastníkov jeho služieb, ktorí využívajú Službu NT. Vybraný typ Náhradného MT môže byt v priebehu doby viazanosti zmenený (aj viackrát) jednostranným
úkonom
Podniku (na spôsob oznamovania vybraného typu Náhradného MT zo strany Podniku sa primerane použijú ustanovenia clánku 16 bodu 16.2 VP). Podnik sa zaväzuje, že
každý ním vybraný typ Náhradného MT bude podporovat technológiu UMTS (tak, ako je definovaná v ciánku 1 bod 1.26 VP), t.j. vždy pOjde o tzv. 3G telefón'. Úcastník
berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak v momente jeho žiadosti o uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT na danom predajnom mieste Podniku nie je aktuálny
~braný typ Náhradného MT k dispozícii (nie je v skladových zásobách daného predajného miesta Podniku), nie je možné na takomto predajnom mieste zadat ~bjednávku
Úcastníka na dodanie daného typu Náhradného MT; Úcastník v takom prípade mOže využit iný spOsob dodania Náhradného MT alebo môže o uzavretie kúpnej zmluvy na
Náhradný MT požiadat na inom predajnom mieste Podniku. V prípade, že v ponuke Podniku je viacero typov Náhradných MT, a Úcastník záujem o kúpu Náhradného MT
prejaví prostredníctvom SMS správy odoslanej na krátke císlo na to urcené bez uvedenia typu Náhradného MT spôsobom alebo formou urcenou Podnikom; je Podnik
oprávnený urcit typ Náhradného MT.

3.4

Kúpna cena Náhradného
69 EUR

MT je pre Úcastnika

s DPH. Kúpnu cenu Náhradného

nezávislá od jeho bežnej spotrebiterskej

MT Podnik Úcastníkovi vyúctuje v samostatnej

ceny. Kúpna cena Náhradného

faktúre, ktorá bude vystavená

MT je v ktoromkorvek

po prevzatí Náhradného

momente

Rozhodnej

doby

MT Úcastníkom.

3.5 Úcastník sa zaväzuje zaplatit za využívanie Služby NT cenu vo vý~ke súcinu poctu celých zúctovacích

období tvoriacich dobu viazanosti (clánok 2 bod 2.2) a 5:umy 1,00
EUR s DPH, ktorej splatnost bude vo forme mesacných poplatkov rozložená na pocet zúctovacích obdobi zodpovedajúci
poctu zúctovacích období tvoriacich dobu
viazanosti. Úcastník sa zaväzuje platit mesacný poplatok za Službu NT vo výške 1,00 EUR s DPH pocas celej doby viazanosti, ako je táto stanovená v clánku 2 bode 2.2
(t.j. bez ohradu na to, v ktorom momente Rozhodnej doby strany uzavreli kúpnu zmluvu na Náhradný MT, alebo že kúpnu zmluvu na Náhradný MT e~te neuzavreli), ak z
ustanovení tohto ciánku, najmä druhej vety bodu 3.7, bodu 3.8 alebo poslednej vety bodu 3.9, alebo poslednej vety tohto bodu, nevypiýva nieco iné, a lo na základe faktúr
vystavených Podnikom. Ak Úcastník nevyužije v Rozhodnej dobe svoje právo na zakúpenie Náhradného MT za podmienok stanovených v tomto clánku, nemá Úcastník
právo požadovat od Podniku vrátenie sumy zaplatených a/alebo vyúctovaných mesacných poplatkov, a to ani pokiar ide o ich casf. Povinnost Úcastníka platit
mesacný poplatok za Službu NT podfa tohto bodu sa považuje v konkrétnom zúctovacom obdobi za splnenú, ak má Úcastník na SIM karte aktivovaný niektorý z
úcastníckych programov Biznis 150 + vecer, Biznis 150 + den, Biznis 300 + nonstop alebo Biznis 1000 + nonstop, alebo niektorý z balíkov Balík Biznis alebo BaJik Biznis
Extra, ak Úcastník riadne uhradil v danom zúctovacom období mesacný poplatok za uvedený úcastnícky program alebo balík; v zúctovacom období, v ktorom Úcastník
nemal niektorý z uvedených úcastníckych programov alebo balíkov na SIM karte aktivovaný, je Úcastník povinný zaplatit Podniku mesacný poplatok za Službu NT vo
výške podra druhej vety tohto bodu.

3.6

Aktivácia Služby NT je možná na jednej SIM karte s prideleným
Náhradný MT).

3.7

V prípade, že sa strany dohodnú, že podpisom iného dodatku k Zmluve, na základe ktorého bude Úcastník povinný zotrvat v užívaní elektronických komunikacných služieb
poskytovaných mu prostredníctvom SIM karty po dobu viazanosti stanovenú v danom dodatku (dalej len "Nový dodatok"), zaniká platnost predchádzajúceho'
dodatku k
Zmluve, na základe ktorého bol Úcastník povinný zotrvat v uživaní elektronických komunikacných služieb poskytovaných mu prostredníctvom SIM karty po dobu viazanosti
stanovenú v danom dodatku (aj ked dochádza k jej skráteniu), nedochádza ku skráleniu doby viazanosti stanovenej v tomto Dodalku. V prípade, že sa strany dohodnú, že
podpisom iného dodatku k Zmluve, na základe ktorého bude Ucastník povinný zolrvat v užívaní Služby NT po dobu viazanosti stanovenú v danom dodatku (dalej len "Nový
dodatok k Službe Nr),
zaniká platnost tohto Dodatku a dochádza ku skráteniu doby viazanosti stanovenej v tomto Dodatku, a Úcastník do momentu nadobudnutia
úcinnosti Nového dodatku k Službe NT neuzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu na Náhradný MT, Rozhodná doba uplynie nadobudnutím úcinnosti Nového dodatku k Službe
NT; nadobudnutím úcinnosti Nového dodatku k Službe NT zaniká tiež povinnosf Úcastníka stanovená v druhej vete bodu 3.5 tohto clánku; ak v~ak Úcastník do' momentu
nadobudnutia úcinnosti Nového dodatku k Službe NT uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu na Náhradný MT alebo najneskôr pri podpise Nového dodatku k Službe' NT (av~k
predtým, ako Nový dodatok k Službe NT nadobudne úcinnost) požiada Podnik o uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT a táto bude uzavretá, Úcastník je povinný spolu
s cenou Náhradného MT zaplat~ Podniku na základe faktúry vystavenej
(alebo viacerých faktúr vystavených) Podnikom podra tretej vety bodu 3.4 tohto ~Iánku' aj sumu
vo vý~ke zostávajúcich mesacných poplatkov s DPH, ktoré by bol Úcastník povinný zaplatit, ak by nedo~lo k skráteniu doby viazanosti stanovenej v clánku 2 bode 2.2
tohlo Dodatku.

3.8

Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM karty z Úcastníka na inú osobu {za prevod sa považuje aj prípad, ked zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budú nahradené inými
zmluvnými dokumentmi (dalej len "Prevedený dodatok") medzi Podnikom a n9vým úcastníkom, pricom práva a záväzky Úcastníka vztahujúce sa na SIM kartu' prevezme
nový úcastník, ktorému bude tiež pridelená SIM karta), Rozhodná doba pre Ucastníka uplynie v momente úcinnosti prevodu; ustanovenia poslednej vety bodu 3.5 tohto
clánku tým nie sú dotknuté. V pripade, ak Úcastník pred momentom úcinnosti prevodu uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu na Náhradný MT, vyúctuje Podnik Úcastníkovi
sumu vo vý~ke zostávajúcich mesacných poplatkov s DPH do konca pOvodne dohodnutej doby viazanosti, stanovenej v clánku 2 bode 2.2 tohto Dodatku, ktoré by
Úcastníkovi boli zo strany Podniku vyúctované, ak by nedo~lo k predcasnému ukonceniu platnosti Dodatku; Služba NT bude zo SIM karty deaktivovaná. Ak však Úcastník
do momentu úcinnosti prevodu nevyužil svoje právo na uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT, Služba NT bude novému úcastníkovi na SIM karte aktivovaná, a to za
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podmienok stanovených v tomto Dodatku (vrátane pevinnosti nového úcastníka platit mesacný peplatok za Službu NT pedra bodu 3.5 tohto clánku, a to pecas celej doby
viazanosti stanovenej v Prevedenom dodatku), pOkiar nie je v tomto bode uvedené inak; Rozhodná doba, pocas ktorej nový úcastník môže požiadat Podnik o uzavretie
kúpnej zmluvy na Náhradný MT, zacína pre nového úcastníka plynút a) v momente úcinnosti prevodu, ak už Rozhodná doba zacala plynút pre pôvodného Úcastníka.
alebo b) v momente, v ktorý by došlo k zacatiu plynutia Rozhodnej doby pre pôvodného Úcastnika, ak by nedošlo k prevodu (prvá veta bodu 3.2 tohto clánku); Rozhodná
doba pre nového úcastníka uplynie v mo~ente uplynutia doby viazanosti stanovenej v Prevedenom dodatku
3.9

Bez ohradu na iné ustanovenia
Dodatku.

CI. 4Záverecné

tohto clánku bude Služba NT zo SIM karty deaktivovaná

najneskôr

uplynutím

doby viazanosti

stanovenej

v clánku 2 bode 2.2 tohto

ustanovenia

4.1

Úcastník vyhlasuje, že nemá žiadne financné záväzky voci Podniku, ktoré v de", ked bude podpisovat tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. Úcastník potvrdzuje,
že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Úcastníkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci niektorej
ponukovej ak9ie Podniku, obsahom. ktorého by bol predaj koncového telekomunikacného
zariade.nia za cenu so zravou (mimo Služby NT) alebo poskytnutie iného
zvýhodnenia Ucastníkovi a záväzok Ucastníka plnit podmienky poskytnutia zravy a dalšie povinnosti Ucastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty
(dalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v de~, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok nezaniká a
popri "om je platný aj tento Dodatok. To platí aj v prípade, ak je predmetom Predchádzajúceho
dodatku poskytnutie služby pod názvom Twin. Úcastník zárove" vyhlasuje,
že k Zmluve ešte neuzavrel iný dodatok, ktorého predmetom by bola Služba NT, a že ak takýto dodatok k nej už uzavrel, že platnost tohto dodatku (resp.1 jeho casti
vzfahujúcej
sa na Službu NT) zanikne najneskôr ku d"u podpisu Dodatku. V prípade, že tvrdenie Úcastníka podra druhej vety tohto clánku nie je v súlade so
skutocnostou, strany sa dohodli, že tento Dodatok zanikne bez toho, aby nadobudol platnost a strany Dodatku sú si v takomto prípade z titulu bezdôvodné ho obohatenia
povinné vydat všetky plnenia, ktoré boli medzi nimi realizované na základe tohto Dodatku.

4.2

Dodatok nadobudne platnost a úcinnost v de", v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany dalej nedohodli na odložení úcinnosti niektorých ustanoveni. Ak k jeho
podpísaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jeden de", nadobudne platnost a úcinnost v de", v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Úcastníkovi.
Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v cl. 2 Dodatku. V prípade prenesených císel, ako aj v prípade, ak Úcastník uzatvoril Dodatok v
rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu urcitú odo dna nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto
prípady v cl. 2 Dodatku. V prípade prenesených císel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená úcinnost tých ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné
bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositernosti telefónneho císla - Prijímajúci podnik. V prípade, ak Úcastník uzatvoril tento Dodatok v
rámci režimu zásielkové ho predaja, neoddeliternou súcastou Dodatku sú aj podmienky zásielkového predaja a Úcastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiar táto nebola uzavretá na dobu urcitú, vo svojej
casti týkajúcej sa SIM karty na dobu urcitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pricom okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v casti týkajúcej sa SIM
karty na dobu neurcitú, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnost Zmluvy. Strany sa dohodli, že ukoncenie platnosti
tohto Dodatku sa netýka tých ustanovení, ktoré pod ra prejavenej vôle strán alebo vzhradom na svoju povahu majú trvat aj po ukoncení platnosti Dodatku.

4.5

Zmluvné strany sa dohodli, že platnost Dodatku skoncí pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 4.2 tohto clánku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na
základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Úcastník poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voci nemu vznikne právo na zaplatenie ciastky podra
ustanovení clánku 2 bodu 2.4 tohto Dodatku, zanikne platnost Dodatku okamihom uhradenia uvedenej ciastky (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania
celej sumy na Podnikom urcený úcet).

4.6

Tento Dodatok je neoddeliternou

4.7

Úcastník vyhlasuje, že si je vedomý, že Náhradný MT je mu predávaný za cenu, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi spotrebiterskou (trhovou) cenou mobilného telefónu a
v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zfavou zo spotrebitefskej ceny (zravou sa rozumie kladný rozdiel medzi trhovou cenou Náhradného MT a cenou Náhradného MT
uvedenou v clánku 3 tohto Dodatku), len z toho dôvodu, že sa úcastník zaviazal užívat služby poskytované mu prostredníctvom
SIM karty v zmysle ustanovení tohto
Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pricom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v clánku 2 v bode 2.2 alebo 2.3) vzhradom na výšku
zfavy zo spotrebitefskej ceny mobilného telefónu by spôsobilo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zravy zo spotrebiterskej ceny mobilného telefónu).

4.8

Úcastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami alalebo povinnostami,
ktoré sa podra neho zaviazal splnit, a súcasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienkyalalebo
povinnosti nesplní alebo poruší.

4.9

Úcastník svojím pOdpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená informácia Podniku, ktorou ho tento v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona C. 610/2003 Z.z. v
znení neskorších predpisov oboznámil s tým, že ku dnu 30.10.2010 na základe doplnku všeobecných podmienok dochádza k zmene textu Všeobecných podmienok
p'oskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spolocnosti Orange Slovensko, a. s., a to ich clánku 11, bod 11.15.
Ucastník dalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu akceptoval a že mu bola zárove" riadne oznámená informácia, že v prípade, ak má zmena uvedeného
dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Úcastník oprávnený odstúpit od zmluvy o pripojení, ktorej sa zmena týka, bez sankcií, ak by zmenu, ktorá
má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, neakceptoval.
Okamihom, v ktorý nadobúda úcinnost zmena vyššie uvedených všeobecných podmienok, sa
zárove" mení obsah zmluvy o pripojení, ktorej súcastou sú tieto všeobecné podmienky.

súcastou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje

vo dvoch rovnopisoch,

po jednom pre Úcastníka a Podnik.

4.10 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Úcastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutocnostou oboznámil, berie ju na vedomie a
súhlasí s nou. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využit na užívanie verejnej telefónnej služby, technicky
obmedzit možn9st využívania tohto zariadenia pocas doby viazanosti podra tohto Dodatku (pokiar je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak pocas celej doby,
pocas ktorej je Ucastnik zaviazaný podra tohto Dodatku užívat služby v nom stanovené v dohodnutom rozsahu alalebo štruktúre) v inej sieti, ako je verejná telefónna siet
Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na siet / SIM-Iock). Úcastník vyhlasuje, že sa oboznámil so skutocnostami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do
svojho vlastníctva. Vzhradom na uvedené nevznikajú Úcastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voci Podniku, najmä mu nevzniká: (a)
právo reklamovat vyššie uvedené skutocnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovat z hore uvedených dôvodov zfavu z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore
uvedených dôvodov odstúpit od kúpnej zmluvy (požadovat vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékolvek iné právne nároky.
4.11 Strany sa dohodli, ~e v prípade ak Podnik pozastaví poskvt0vanie Služieb podra Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dôvodov na strane Ucastníka a následne Podnik na žiadost Ucastnika zruší úcinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne zacne znova poskytovat pozastavené
Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.
Zlaté Moravce, d~a

22.06.2011

Zlaté Moravce, d~a

Úcastn ik:

22.06.2011

za Orange Slovensko, a.s.:

M~'""_~

I
Objednávka - návrh zmluvy

Z

22.06.2011.

Dodatok k zmluve o pripojení - císlo zmluvy: A0648233

0004538294
CíslD úcastníka (vyplna Orange Slovensko, a.s.)
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