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A5878495
Poznámka N _ biz_ akcia_0109
Počet SIM kariet na zmluvu 1

Kód predajného miesta ID 180GP B01
Meno a priezvisko predajcu N evln M a rián 1

Telefón 0905 453 453

Näzov predajného miesta NBM s .r .o

Zmluva o pripojení
spoločnosťou

a

účastníkom

uzavretá podra §43, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektromckých komunikáciách medz1
6/A, 821 09 Bratislava. ICO: 35 69 72 70, IC DPH: SK2020310578
zapfssná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B

Orange Slovensko, a. s ., Prievozská

Právnická osoba

Obchodné meno {alebo priezvisko a'meno) M esto Zlaté Moravce
Mesto, obec Zlaté Moravce
PSC 95301

Cfslo 2

Ulica 1 .Mája

Pošta Zlaté Moravce 1

Státna prlslušnosf

Telefón (aj s predvol'bou)

E-mail _

Fax (aj s predvol'bou)
OP

!CO/Rodné člslo

Platný do

IC DPH/DfC·

'IC DPH vyplni útaslnlk, ak mu IC DPH bolo pridelené. OIC vyplni útastnlk, ak mu nebolo pridelené IC DPH a zái'O'ol8~ mu bolo pndelené OIC

Adresa zasielania p lsomnost r, vyúčtovanl a upomienok (len ak je Iná ako adresa sfdla l bydliska účastn lka)
Mesto, obec
PSC

Clslo

Ulica

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

Pošta

Statutámy zástupca
Priezvisko l meno Led nár Peter In g .
OP/Pas

Spôsob platby
Prlkaz na úhradu

Platný do 02 .11 .2014

Rodné čfslo

Splnomocnená osoba l zá konný zástupca
Priezvisko/meno
OP/Pas
Cudzinec
Pas

Platný do

Rodné člslo

Stát
Platný do

C preuk - povolenie na pobyt pre cudzinca

Platný do

Kontaktná osoba pre komunikáciu s Úsekom služieb zákaznfkom
Priezvisko/meno/telefón Ledná r Peter Ing.

Prílohy

Dokumenty k nahliadnutiu

Cfslo účastn lka:

OOO4 53 B2 9 4

1 l

2
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A5878495

Poznámka

Kód predajného miesta ID180GPB01

N_biz_akcia_01 09

Zmluva o pripojení
Informácie o poskytovaných službách

Predmet zmluvy
Telefónne číslo

0917714815

Účastnlcky program

Číslo SIM karty

8942101 110055076194

B iznis 250 Svet + deň

S lužby CUP, Ahoj Európa+, Internet v mobile 100MB+, Roaming- bez blokovania prichádzajúcich hovorov v roamingu,

Pridelená SIM karta
Priezvisko l meno l iné

Typ telef ónu
Mesto Zlaté Moravce

Nokia C2

Žiadam o nezverejnen le telefónneho člsla v zozname účastnikov.
Neoddelltelnou súčesrou zmluvy o pripojeni sú V!eobecné podmienky
poskytovania verejných elektronických komunikačných slu.tleb prostrednlctvom
verejnej telefónnej slote spoločnosti Orange Slovensko, a.s.• Cennlk slu.tleb a
lnformácle o poskytovaných slu.tbéch. Zmluva je vyhotovené dvojmo. jedno
vyhotovenie pre účastnlka a jedno vyhotovenie pre spoločnos! Orange

nie
Súhlaslm s cym. aby spoločnost Orange Slovensko. a. s. spracúvala moje prevádzkové údaje na
marketingové účely, najmA pre účely vj-voja nových slu.tieb vnltane slllŽleb s pridanou hodnotou a
Ich uvedenia na
Za prevádzkové údaje sa povatujú údaje vzt'ahujú<:e sa na účestnll<a na účely
prenosu v sieti, alebo na účely laktunlcie.

tm.

Sk>vensko, a.s.

Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podľa Zmluvy v počte

1 ks.

D

Tento súhlas odmietam

Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy sa meni znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú sl vedomé, že v zmysle ustanoveni Zmluvy všetky
zmluvy o pripojeni, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časti tej Istej zmluvy o pripojeni medzi Účastnikom a Podnikom, t.j. tvoria časť Zmluvy). a to tak, že všetky
spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, vyklad a zánik takejto Zmluvy
(zmlúv o pripojeni)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybrany 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 prislu!íný všeobecný súd
Slovenskej republiky podľa zákona t. 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršfch predpisov. Strany sa dohodli. že ukončenie platnosti Zmluvy alebo
dodatku k nej sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončeni platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

22.09.2011

22.09.2011

"'ú~~;;;;k: 'däi~;;;:· p~či~"ik~"~" "p;;d"p"i~•• •••••••• •• ••• •• ••••• • ••••• •• ooo•••

Cislo účastnika:

0004 538294

2 l 2
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Dodatok k Zmluve o pripojení SIM karta s prideleným telefónnym

číslom

č.

zmluvy: A5878495

0917714815; ldent. kód dodatku: 5401360

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

Účastnik • Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov:

Mesto Zlaté Moravce

Trvalý pobyt/Sidlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné čislo, PSC, pošta):
Zlaté Moravce, 1.Mája 2. 95301, Zlaté Moravce 1
Rodné č islo/ICO :

OP l Pas :

Cislo OP l Pas:

Platnos ť

IC DPH/OIC:

Štátne občianstvo:

SR

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

Zastúpený:
Lednár Peter Ing.

Rodné

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

čislo :

02.11.2014
(d&lef len •útastnil<•)
(pod skratkou 'P na pobyt' 18 rQZUmle Povolerne na pobyt cudzlnca)
na základe vzájomnej dohody uzatvérajÚ tento dodatol< k Cl1 zmlu"" o pripoJeni (dalej len "Dodatok' eli zmluva o pnpojenl, ku ktOillf 18 Dodatok uzatvára, 18 dalej označuje ak
"Zmluva' ), lrto<ým upravuJú podmienky kupy koncov6ho telel<omunlkačného zanadenla a tiet využivama elektronlct<ých komunlkatných slldfeb fSiužby"), pripadne mé osobtln<!
podm.enky využívania Sluheb, ak su v Dodatku resp dokumente, na kt<>rf text Dodatku odkazuJ&, vyslovne dohodnuté (Podnik a Účastnik sa spoločne daleJ oznaČUJU ako 'strany")
C::l 1. Prodmotom tohto Dodatku je
1.1
dohoda slnln na aklivéetl Učastnlcl<eho programu resp zmene Učastnlckeho programu na Učastnlcky program (poklar je v kolónke niUie v tomto bode uvedené
'+-+++-+' zost4va Učastnlcky program nezmeneny: uvedenie prodmetného symbolu v ktorejkorllek kolónke v Dodatku znamené, te stav urtovaný danou kolónkou
zostáva nazmenený oproti stavu prad podpisom Dodatku, pokiar priamo v texte vzl'ahujU<:om sa k danej kolónke nie je uvedené Inak)

F''

1)
250 Svet + defl

na SIM karte Podn1ku regostrovanej na Učastíllka, ktorej tela16nne efslo je uvedené v hlav>eke tohto Dodatku. resp na tej SIM karte Podniku, ktonl počas platnosti tohto
OodaU<u nahnldl (na,mi z dOvodu straty, krédete, výmeny a pod ) SIM kartu Podniku regllltrovanu na Účastnlka ktoreJ telefónne čisto je uvedené v hlavtčke tohto
Dodatku ( dalej len ·stM karta")
dohoda stnln o predaji koncového telekomunokaeného zariadenia (dalej len 'Mr) (zmluvné strany 18 dohodli, te poklar l" v kolónke "Vyrobné efslo Mr uvedené
"+++++ ", tento UdaJ sa nebude uvádzať a te predmet kupy teda MT le jasne a jednoznatne urtený svotl m typom)

12

Enéčlslo MT(IMEI)
Učastnikovi

okla C2

12)

58650044611994

j J)

z majOII<u Podniku so zfavou z jeho spotrebltefskej ceny za k(Jpnu cenu (po uptetnonl zfavy z jeho spotraMelskoj ceny) s DPH (delej tiež "kupna cena")

,OO EUR
Učaslnil< "'je vedomy, te

J

•)

betNI maloobchodná cena MT bez zfavy z teho spotrob1telskeJ ceny s DPH, za ktoru Podnik MT zo svojho matetku pradava, Je

5)

0,00 EUR

Učastnil< vyhlasuje, te sl je vedomý~ža MT JB mu predévaný za kupnu cenu uvedenu vyHlo v tomto bode len z toho dOvodu, te sa zaii18Z81 utlvar slut.by poskytované
mu proslrednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutu v bodo 2.3 tohto Dodatku
dohoda slnln o tom, te v rámci osobitnej ponukovoj akcie Podniku

1.3

6)

tkvizlčná ponuka

~

•

]

poskytne (resp neposkytne vid niUie) Podnik UčastnlkoVl aj da1&10 výhody a v prlpade, te Podnik beto dal&oe výhody Učastnikovi poskytne, tiež dohoda o prévach
povmnosbac:h stnln spoj8ných s poskytnutím týchto výhod Podrobnej!"' oprava práv a povmnosU stnln spojených s poskytnutlm dalllch výhod su uvedené v dokumente

7)
onuay ponuky "Akv~lčna ponuka" zo dfla 01.07.2011 DS-SME

J

ktorf ako Prlloha č 1 tohto Ood~tku tvori f&ho neoddohtelnll aueesr v prlpede, te je v preddlédzajucej veta uvedená kol6nka vyplnené aymbolom ' +++++.strany sa
dohodli, te Podnik neposky1ne Učastnikovi v rámcllejto osobotnej ponukovej akcie tiildne dal!lo výhody a zárovefl, te sUčaaľou Dodatku nie je P ríloha č . 1 l obsahom
podla tohto bodu Strany ... dohodil. te sUčas(ou Prílohy č 1 mOie by1' aj oprava Iných práv a poVInnosti slnln vrálane prév 8 povonnosti upravených v tele Dodatku

, 4
a)

dohoda slnln o
ak1ivacil slutby

J8 )

~ntemet v moblle100 MB+, A hoj Europa
b)

o deaktivéCII alutby

9)
+++++"
c)

o vo/be Vybraného čísla

J
0004538294

Dodatok k zmluve o pripojeni • čislo zmluvy: A5878495

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

l

4

11111 111 11111111111 111 111111111111
vykonanlm !Jadneho úkonu zo sltany Pod~•ku (napr odstupenlm od Zmluvy alebo prerutenlm či obmedzon lm poskytovania Slufleb v pripade porutenla povlnnostJ
podla bodu 2 3 plsmena e) tohto ~ánku) l!e<lstnllt je zárove~ povtnny uhradtľ Podniku náhradu tkody, ktorej vý!ka presahuje vý!ku dohodnutej zmluvnej pokuty
Zmluvnú pokutu podla tohto elánku bude Ue<lstnllt povinný zaplallr Podniku bez ohradu na dltku doby, ktorá mu e!to zostávala do uplynutia doby v&azanoatl
~luvná pokuta je splatné v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v tohoto 14 dni odo d~a doručenia výzvy Podniku úeastnlkovl.
ueastnllt suhlasl s tým, te ak počas doby platnosti tohto Dodatku dOjde na základo jeho žiadosti alebo z dOvodov jeho zavinenia k doeasnej deakUvácll jemu prideleneJ
SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k preru&onlu poskytovania Služieb podlo zmluvy o pripojeni, te doba po ktorú nebude z týchlo dOvodov použi var t10to
Služby sa mu neupočlta do doby viazanosti Táto skutoenoar nezbavuJ& úeastnll<a jeho povtnnosu ZJOplatlr Podniku za tuto dobu cenu Slu1teb, pokiar mu táto
povlnnosr v zmysle Zmluvy vznikne
Podnik je poy~nný splrur s• vtetky sVOJO po~~~nnosti. ktoré pre neho vyplývaJu zo Zmluyy a tohto Dodatku, naJmä (•) predar úeastnfkovt MT za dohodnutu kú pnu cenu a
prevlesr na Učastnll<a vlastnfeke právo k MT a oc!<>vzdar mu ho za predpokladu te Učastnlk splni vtetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kUpu MT za kúpnu
cenu v sulede s tymto Dodatkom; (ii) poskytovar Učastnfkovt Slutby podla Zmluvy a tohto Dodatku
Bez ohladu na ostatné ustanoventa tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom Ak je kolónka v tomto bode vyplnené slova mt • 12 mestaalV', účastnikov!
po uplynuli 12 mes•aeov po nedobudnull platnosiJ tohto dodatl<u vzn•kne právo na uzatvorarue Iného • Podntkom určeného • dodatku k SIM karte uvedenej v záhlaví
tohto Dodatku (dalej len 'Nový dodatok') V prfpade, ak Yeastnlk v zmysle tohto ustanoven•• uzatvori k SIM karte Novy dodatok, nadobudnutím platnost• Nového dodatkl
zaniká platnosr tohto Dodatku, a lo bez toho, aby v dOsledku zántku platnosti tohto Dodatku vznikol Podntku nárok na zmluvnu pokutu v pripade. ak úe&stnfk
neuzatvorl v zmysle tohto bodu Nový doda(9k, tento Dodatok ostáva naďaleJ v platnosti a vtetky )Oho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. v prlpade, ak JO kolón iu
v tomto bode vyplnená symbolom'+++++' ueastnlk nema právo na uzatvorenie Nového dodatku podla tohto bodu

2.6

27

28

+++++"

] 17)

Účastnllt sa zavhuJ8 , te poktal Sl súeasne s uzatvoranlm Dodatku aktrvoval n10ktorý z Blzma ballkov (alebo o jeho akbváclu v okamthu uzatvorenJa Zmluvy a/alebo
Dodatku pofladal Podnik a Podntk tejto 1iadosU vyhovel) a ak súčasne na základe akt!Yécla konkrétneho Biznis ballku vyufJI motnosr zakúpenia osobitného typu MT za
eanu so z!avou, ktorý JO možné za takúto osobltnU cenu zakup.r iba v prípade akt!Yécla a vyuflvania ntektorého z BIZnis ballltov, je povtnný počas doby vJaZOnosll mar
pradmetný Biznis batik aktivovaný na SIM karte a plabr za~ nadne a
do}Odnanú cenu Ue&stnllt s• je IIIOdomý, te vzhladom na osobttnú
zlskan&a
osobitného typu MT prostrednfc:tvom akbvácle vybraného BizniS balllta a teda vzhredom na vý!ku cenového zvýhodnema MT poskytovaného ÚčastnlltOIII na základe
tohto Dodatku, by v pripadla, te by úeastnllt nedoddal SVOjO závázky uvedené v prvej veto tohto bodu, Podntku vzntkla tkoda v pripade poru&onia povtnnostl úeastnll<a
uvedenej v prvej veto tohto bodu. je Podntk opnlvnený od Účastnllta potadovar náhradu tkody vo výAke sueinu vý!ky mesaeného poplatku za konkrétny zvoleny Btzms
balil< a počtu calýeh zúl:tovaeich obdobi, chýbaJúoeh do skoneonta doby viazanost• Dodatku Náhrada Akody J8 splatné v lehote uvedenej vo výzve na JeJ zaplatente, tnak
v lehote 14 dni odo dfla dorueenia výzvy Podniku úeastnlko111
Identifikačný kód swlslaeeho dodatku:

29

veas

2 1O

l

1 ll )

+++++"

212

a)

b)

e)

d)

e)

3 1

32
3.3

18)

Ak je v kolónke nami8Sto ldenbfikaeného kódu stivlslaoeho dodatl<u uvadeny symbol ' +++H', nevztahu)ú sa na úeastnlka 1tadna ustanovonta Dodatku an• jeho prlloh
týkajUee sa sUvlslaoeho dodatku
Relerančné eíslo • Paulal pre blizkeho·

2 11

ea. 3.

moblosr

Ak je v kolónke namiesto Refomečného či sla • Paula! pra blfzkoho uvedoný symbol '+++++', nevzťahuJÚ sa na úeastnll<a !ladne ustanoven"' Dodatku ani jeho p rlloh
tYi<ajiK:e sa Paulalu pra blfzkeho.
V pripado. ak má v okam1hu uzavierania tohto Dodatku Úe<lstnllt v súviSlosti so SIM kartou akbvovanú službu Náhradný tolofón a teda jo v platnosti Dodatok k Zmluve o
pripojeni o aktivácii služby Náhradnl' telefón, v záhlavl ktorého JO uvedené to IStá lolofónne el alo ako v záhlavl tohto Dodatku, (dalej len 'Dodatok o NT"). uzavretrm lohtc
Dodatku zaniká platnosr Dodatku o NT (a dochádza k okamtltej doakttváetl služby Náhradný telefón aktivovane] a ut lvanej na základo Dodatku o NT zo SIM karty) V
pripade zániku Dodatku o NT podla predchádzaJúcej vety , mo.te (ate nemusi) úeastnlk v súviSlosti so SIM kartou potiadar o novu aktiváciu slutby Náhradný tolofón.
prieom v takom prlpade je poii!Mý uzavrier nový Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktiváci• slutby Náhradný telefón. V pripade zániku Dodatku o NT podla prvej vety
tohto bodu budo mar táto skutoenosr v závislosti od okolnosti uvedenych v jednotitvýeh pl smenách tohto bodu za následok vzntk n•oktorého z právnych stavov
uvedených v nasledovnych plsmenách tohto bodu
.
Ak sa nejedná o prlpad podla plsmena d) alebo e) tohto bodu a Ue<lstnllt u1 na základe Dodatku o NT zakúpil konal'lé telekomunikačné zanaden1e. je povtnný uhtadJ1'
v stivlslosb so zánikom Dodatku o NT sumu vo vytka zostávajt)oeh neuhradených mesaených poplatkov za slutbu NáhradnY telefón (vnltane DPH) do konca pOvodne v
Dodatku o NT dohodnutej doby 1118Z8nosU (t.j sumu rovna)iK:e) sa sú<:lnu vy$ky mesaeného poplatku za slufbu Náhradn y telefón a poetu mesačných poplatkov, ktoré
mat v súlade s ustanoventaml Dodatku o NT uhradtr do konca doby vtazanosti podla Dodatku o NT, av$ak ktoré v dOsledku zámku Dodatku o NT dosial neuhradtl)
Ak sa nejedná o prfpad podla pl smena d) alebo e) tohto bodu a Ue&stnllt prad zánikom Dodatku o NT nezakupll na základe Dodatku o NT koncové telokomunikaené
zanadenle a súčasne potiadal o novU aktiváciu služby Náhradný telefón v stivlslosti so SIM kartou a podplsal prislutný nový Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktsvécti
služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavl je uvedoné telefónne efslo SIM karty, alebo poltadal o aktrvéclu takého Yeastnfekeho programu, ktorého sútasrou je služba
Náhradný telefón, a tento Yeastnleky program mu bude •1 skutoene na SIM karte aktivovaný, vznikne mu zámkom Dodatku o NT právo na zJavu z ceny Služieb vo
vý!ke rovna]UeeJ sa vý!ke mesačných poplatkov, ktoré mu boh vyúčtované a ktoré uhradil v sw•slosU s aktlllllelou a užlvanlm služby Náhradný telefón na základo
Dodatku o NT, prteom Účastnikov\ nevznikne povlnnosr uhradlr zostávajiK:e nevyul:tované mesaené poplatky za slutbu Náhradný telefón, ktoré bol na ú klade
Dodatku o NT povtnný uhradlr do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnuteJ doby vtazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiet právo na kúpu koncového
telekomunikačného zariadenia za cenu so z!avou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanoveni)
Ak sa nejedna o prfpad podla plsmena d) alebo o) tohto bodu a úeastnllt pred zántkom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomu mkačné
zariadenia a súčasne nepotiadal o novU aktiváciu služby Náhradný telefón v súv•slosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok k Zmluve o pn pojenl o aktrváo i alutby
Náhradný telefón, v ktorého záhlavl je uvedené telefónne čisto SIM karty, Účastnlltovl zánikom plalnosU Dodatku o NT nevznikne pnlvo na zJavu. ako v prlpade podla
p lsmena b) tohto bodu ani mu nevzntkne poiiiMOSr uhrad•r zoatávaJuea nevyUetované mesaené poplatky za slutbu Náhradný telefón, ktoré bol na zá klade Dodatku o
NT poii!Mý uhradtf do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby 1118Z8nostl (zánokom Dodatku o NT zaniká bež pnlvo na kúpu konal'lého telekomunokačného
zariadenta za cenu so zJavou. ktoré mu vyplývalo z )Oho ustanoveni)
.
Ak v okamthu uzavretia Dodatku JO na SIM karta aktiYOYany taký Ue&stnicl<y program, ktorého Súčasťou JO slutba Náhradný telefón a Učastnlk pobadal.o akbvácou
takého ue<lstnlcl<eho programu, ktorého sueasrou JO služba Náhradný telefón, a tento účastnleky program mu bude aj skutoene na SIM karte akbvovany, Ue&stnil<o lll
zánll<om platnosti Dodatku o NT nevznikne pn!vo na zJavu, ako v prípade podla plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povlnnosr uhradtr zostávaJúce
nevyUI:tované mesaené poplatky za službu Náhradný telefón. ktoré bol na základo Dodatku o NT povinný uhradil' do konca pOvodne v Dodatl<u o NT dohodnutej doby
viazanosti
Ak v okamthu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký ueastnicl<y program, ktorého súčasfou je slutba Náhradný telefón a Účastn lk požiadal o ~ktlvéclu
takého Yeastnlekeho programu. ktorého sueasrou n1e je služba Náhradný telefón, e tento Yeasl nlcky p~ram mu budo aj akutoene na SIM karte aktivovaný a Učastnllt
pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základo Dodatk u o NT konoové telekomunikačné zariadenie, Ue<lstnll<ovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne prévo na
zlavu, ako v prlpede podla plsmena b) tohto bodu, ani mu nevzntkne povlnnosr uhradtf zostávajuce nevyul:tované mesaené poplatky za slutbu Náhradný telefón,
ktoré bol na záklede Dodatku o NT povlnny uhradil' do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby Ytazanosti

LlvarečrM ustanovenia

voe.

úeastnllt vyhlasuJ'!. te nemá tiadne finanené záväzky
Podniku, ktoré v de~. kod bude podptsovar tento Doda(9k, by boN po lehote ich splatnosb úeastnllt
potvrdzuJO, to Zmluva, ku ktoreJ sa uzatvára lento Dodatok, je platná V p<ipade, te v SUviSIOsti so SIM kartou bol medzl Ue&stnl kom a Podntkom uzavrecy •nY dodatok v
rátnd mekloreJ ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého by bol predaJ koncového telekomunll<aeného zanaderua za cenu so zl avou alebo poskytnutia oného
zvýhodnenta Učastnlltovl a závázok Účastnllta pln•r podm•enky poskytnutia zlavy a daltte povmnosiJ Učastnll<a uvedené v predmetnom dodatku prostrednic:IVOm SIM
karty (dalej bež 'Predchad:zaJúd dodatok') a tento ProdehádzajUcl dodatok JO platný v de~. v ktorý sa uzavl8ra Dodatok, Strany sa dohodli, te Predch&dzatuo dodalo~
zamká okamihom uzavroba Dodatku To neplatl v prfpade. ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie slutby pod názvom Zvýhodnené SMS v roarmngu ,
Twm alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Pradehádzajúct dodatok platný a popri 11om jo platný aj Dodatok
úeastnllt podpiSOm tohto Dodatku potvrdz1Jje prevzatte MT uvedeného v elánku 1 bodo 1 2 v pripado, te Ide o prenos čfsla sa Strany dohodli. t e Podntk T.abezpeef
dodanie MT na sltanaml dohodnutom mieste Účastnikov!, klotý je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp podpisom oprávnenej osoby
konajUeej za Účastnlka)
Dodatok nadobudne platnosr a účinnosr v do~. v ktorom ho podpl&u oba jeho strany, ak sa sltany dalej nedohodli na odlotenf Yetnnostl niektorých ustanoven i Ak k
jeho podplsanlu nedOjde obidvomi stranami Dodatku v Jaden de~. nadobudne platnosr a učinnosr v doft, v ktorom ho podplte oprávnený zás1upea Podn•k'! al po
úeastnlltOIII Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urel!U, a to na dobu vJaZOnosti uvedenú v el 2 Dodall<u V p rlpade prenesonyeh ersat, ako aj v pripade, ak Učastnllt
uzatvonl Dodatok v rámci režtmu zás10lkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu urettú odo dňa nadobudnuha platnosU Dodatku at do uplynulta viaZanosti
dofinovanej osobttna pre tioto pripady v el. 2 Dodatku V prlpede prenesených elsei JO al do momentu aktiVácie SIM karty odlotená Ye.nnosr tých ustanoveni l?od&tku,
ktorých vykortarua noe je možné bez toho, aby bola aktrvovana SIM karta, a to v zmyslo Podm111nok pronosrtefnosti telefónneho čisla • Pn,rmajtjcl fl09n•k Ak lJeastnfk
uzatvonl tento Dodatok v nlmd retimu zásielkového prada)a, vtetky ustanoven ta Dodatku. ktoré !peclfikuJU osobitné zvýhodnema poskytované UčastnlkOIII, naJmä
ustanovania tpecdikujUc:a začiatok poskytovan&a jednotkvých osobrtnych zvýhodnen!, nadobudnú Yelnnosr at uplynutfm Siedmeho pracovného dfla nasleduJUeeho po
dni nadobudnuba platnosti Dodatku, čim mo.to dójsr k posunu momentu zae.atku poskytovan"' }Odnotlivýeh osobttných zvýhodnenf Rozsah a charakter osobtlných
zvýhodnen ! vtok ostáva nezmenenY v prípade. ak úe<~stnllt uZJOtvonl tento Dodatok v n!mo režimu zásielkového predaja neoddelitelnou sueasrou Dodatku su aj
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podmoenky zásielkového predaJa a Účastnil< podpisom Dodatku vyJadruje s nimi suhlas
Zmluvné stnlny sa - 1 . te okamihom nadobudnuba platnosU Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosb Zmluvy. pok'"l láto nebola uzavretá na dobu urblú. vo
SVOj"! časb týkajúcej sa SIM kaJ1y na dobu urbtú zhodnú s dobou platnosU Dodalku. pneom okamohom zániku Dodatku sa meni doba platno611 Zmluvy v časb týkajl)cej
sa SIM karty na dobu neurčílú Zá,.'kom plalnoSU Dodatku noe je dotknutá platnost Zmluvy
Zmluvné slnlny sa dohodli. te platnosr Dodatku skonči pl9d uplynuUm doby, na ktorú bol uzavretY v zmysle bodu 3 3 tohto elánku. zánokom plalno6to Zmluvy elebo na
úklade dohody zmluvných altán. V pripade. žs Účastnil< poru!l svoje pov~nnoslo takým spOsobom. te Podniku voči nemu vznokne privo na zaplaten"' zmluvnej pokuty
podla ustanoveni tohto Dodatku. zanikne platnos( DodaUcu okamihom uhr8denoa zmluvneJ pol<uty (v pripade úhrady bankovým prevodom okamohom pnpisanoa celeJ
~umy zmluvnej pokuty na Podnokom urča"Y ~) Zmluvné stnlny sa dohodli. to v pnpade. te obsahom Pn1ohy č t JO poskytnuUe zJavy alebo oného zvýhodnenoa
Učastnil<ovi. okamohom poru&ania poVInnosti Učastnil<a takym spOsobom. te Podnoku voel nemu vznokne právo na zaplatonoe zmluvnej pokuty podla ustanoveni tohto
DodaUcu. zanoknú v&eUcy práva Účastnil<a na poskytovanie tYchto zliav a/alebo lnych zvýhodnanl. pokoal noe je v ustanovan<ach Pn1ohy č t výslovne uvedené niečo oné
T an lo Dodatok je naoddel~ernou súčasfou Zmluvy Dodatok sa vyholovuje vo dvoch rovnopisoch. po jednom pra Účastnil<a a Podnik
Učastnil< vyhlasuje. žs sl je vadomy. že MT je mu predávaný za cenu uvedenú v el t bode t 2 Dodatku. ktorej vý&ka sa rovná rozdoelu medzi spottebrterskou (trhovou)
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnulou zJavou zo spolrebotalskeJ ceny. len z toho dOvodu. ža sa účastnik zaviazal u!lvar služby poskytované mu
prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutu v lomlo DodaUcu. pričom nedlodržarne tohto závazku (konkrébne úvAzkov uvedených
v članku 2 v bode 2.2. 2.3 alebo 2.4) vzhladom na vý&ku zJavy zo spotteb~elskaj ceny MT. ako aj na pnpadný obsah Prllohy č t Dodatku, by spOsobilo, ta Podniku
vznikla lkoda (minimálne v rozsahu zJavy zo spotrebolelskej ceny MT).
Učaslnil< vyhlasuje. te pr8d uzavrallm tohto DodaUcu bol podrobne oboznémený a prévaml. ktoré z neho vyplývajú ako aj so vAGUcýml
podmoenkaml a/alebo
povinnostaml. ktoré sa podla neho zaviazal splnlt, a súčasne. te bol v plnom rozsahu upozornený na prlslulné dOsledky, ak tlelo podmienky a/alebo povinnosti
nesplni alebo porutr.
Strany sa dohodli, te v pripade. te Účaslnik z akýchkofllok dOvodov slnili právo na utlvanle účastnlckeho programu (resp jeho variantu). ktorý má na S IM karte
aktivovaný a zárove~ včas nepožiada o aktiváciu Iného účastnlckeho programu. je Podnik oprévnený akbvovar mu na SIM karte iný účastnlcky program, ktorý spiM
podmienky uvedené v eJ. 2 bode 2.2 Ak Účastnil< potoada o aktivac.u Iného učaslnlckeho programu pred zmenou podfa predchédzaJúcej valy, nepovažUJ<! sa tento
ukon za vykonaný včas, poklal nebude z technických. adminlstrellvnych alebo oných dOvodov Podnlk schop"Y vykonať potadovanu zmonu vzhladom na králkosr
času medzi doručenim :!oadosb a okamihom. v ktorom má dO)sl' k zmone účastnlckeho programu v dOsledku strely práva na poskytovanie dotknutého Učastnfckeho
programu
Účaslnil< svojim podpisom potvrdzuje. žs mu bola oznámoné Informácia Podniku, ktorou ho tento v sulada s§ 42 a ostat"Ymi ustanoveniami úkona č 6t012003 Z.z v
zneni neskortich predpisov oboznámil s JYm, te ku dnu 30 tO 2010 na úklade doplnku vAeobecných podmoenok dochádza k zmene textu Vleobecných podmoenok
poskytoyanla verejných elekltonockých kornunikabných služoeb proslrednlctvom vore1neJ telefónnej soete spoločnosb Orange Slovensko, e s • a to och elénku 1 t, bod
1 t t 5 Učastnil< dalot SVOJim podpisom potvn!zuje, ŽB predmetn u zmenu akceptoval a te mu bola úro.OO riadne oznámená onrormacoa. 1e v prlpade. ak má zmen<
uvedeného dokumentu charakler podstatnej zmeny zmluvných podmoenok, je Účastnil< oprávneny odsluplr od zmluvy o pnpclJOnl. ktorej sa zmena týka. bez sankcoi. ak
by zmenu. klorá má charakter podstabneJ zmeny zmluvt>Ych podmoenok. neakceptoval Okamohom, v ktorý nadobúda ubrnnosf zmena vyUoe wede"Ych vAeobecných
podmoenok. sa zárove~ meni obsah zmluvy o pnpo)enf. ktoreJ súčasrou su belo vAeobecné podmlonky
Strany sa dohodN. te Podnik má ntu.e v tomto bode uvedené privo a Učastnik potvrdzuje SVOfom podpisom. te sa s touto skutočnosrou oboznámol a bone ju na
vedlomoe Pod nok JO oprávne"Y pre katdé zariadenie, ktorého predaj je pr8dmelom !ohlo DodaUcu a ktoré možno vyuhf na u!ivanoe VBr&JnGJ telefónneJ služby, Iechnicky
obmedzof motnosr vyutlvania tohto zariaden'" počas doby viazanosti podla tohto Dodatku (poktal je v Dodatku stanovanYch V18C dOb V18Z8nosb tak počas celej
doby. počas ktore1 je Účastnlk zavtaza"Y podla tohto Dodatku u!ivaf služby v f1om stanovené v dohodnutom rozsahu alalebo ttruldúre) v oneJ soeb. ako je verejná
telefónNI aiel' Podniku (tzv blokovanoe zanadenia na soar l SIM-Iock) Účastnil< vyhlasuJ<!. te sa oboznámi so skuločnosfamo uvedenými v tomto bode a s och
vedomlm kupuje tovar do svojho vlastníctva Vzhladom na uvedené nevznokaJú Účastnil<ovo z vyl!le v tomto bode uvedených dOvodov bedne privne nároky vob
Podrnku, na1má mu nevznoká (a) právo reklamovať vyl!la uvedené skutočnosti na zakupenorn tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dOvodov zJavu z kupneJ
ceny tovaru, (c). pnlvo z hore uvedených dOvodov odslupot od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenoe cela) kúpnej ceny zaplatenej za tovar). alebo akékofllek iné pnlvne
né roky
Strany sa dohodli. te okam•hom nadobudnuba platnosti Dodatku sa meni znenoe Zmluvy ako celku (pričom sltany sú si veclomé . te v zmysle ustanoveni Zmluvy v&etky
zmluvy o pnpojeni, ktorých sUčasrou sú VP. predstavujú časil taj Istej zmluvy o pripojeni medzi Účaslnlkorn a Podnokom, 1J tvoria čast Zmluvy), a lo tak. že v&etky
spory, ktoré medzi slrenaml vzniknú zo vzájomných zmluvných vzfahov exoslu1úcich ako aj zo zmlw uzavretYch medzi nimi v buducnosll (to zn vtetky zmluvné vzfahy
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlw o pnpo,enn a k naj (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nomi swoslace (vnllane sporov o platnos(. výklad a unok takeJto
Zmluvy (zmlúv o pripojeni)), sa rozhodnu v rozhodcovskom konani prod stálym rozhodcovským súdom. ktorý bude vybraný telobcom zo zoznamu stálych
rozhodcovských sUdov vedeného Minlslorshrom spravodlivosti Slovenskej republiky Týmto nie je dotknuté prévo žalobcu obréUf sa s návrhom na začatia konania na
prislutný vAGobecný súd Slovenskej republiky podla úkona č 9911963 Zb. Obelansky súdny poriadok v zneni naskolilch pr8dplsov Stnlny sa dohodli, te ukončenie
platnosti Zmluvy a/alebo tohto Dodatku sa neJYka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvar aj po ukončeni plalnosll Zmluvy a/alebo Dodatku
Strany sa dohodli. te v prfpade ak Podnik pozastavf poskytovanie Služieb podfa Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dOvodov na strane Účastnlka a následne Podnik na žiadost Účastnlka zruAI účonky odslupenia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovar
pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto DodaUcu v plnom rozsahu lak. ako keby k pozastaveniu poskytovania Slutoeb pripadne k odstupe nou od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo do&lo
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Príloha
Bonusy ponuky

č.

1 Dodatku k Zmluve

"Akvizičná

ponuka" zo

dňa

01.07.201 1 DS-SME

Úvodn6 uatanoven&.
Obsahom tejlo prllohy je osobitné zvýhodnenl8. ktoré v rémo ponukoveJ ake>e 'Akvwčn• ponuka' poskytuje Podnik UčastnikoVI. ako aj podmoenky poskytovanoa te,lo
osobitneJ výhody Základnou podml8nkou poskylovanoa zvyhodnenoa J8 platnost Dodatku a 1le1 skutočnost, že nAwv tejlo prllohy (druhy. pripadne každy dai!J nadok
nadposu) ako aj nazov ponukoveJ akoe. ako je ten1o uvedeny v prvej vete 1oh1o elénku. je zhodný s názvom ponukovej akcie a Prflohy č 1 uvedeným v tele Dodatku
Legoslativne skralky dohodnulé v tele OOdalku plaloa aj pre ustanoven oa tejto prllohy
Podmienkou platnosti 18Jto prllohy je skutočnost. te Účastnflc a Podnik nadne uzavreli Zmluvu (písomná zmluva o pnpoJ8ni. kloreJ člslo J8 uvedené v záhlavl Oodalku) a
OOdalok (dodatok k Zmluve, obsahom klorého je najmJ predaj koncového telekomunikačného zanadenoa za cenu so zfavou)

Podmienky poakytnutla zrovy z c.ny MT v takej výike, oby bola konečna kúpno cena vo výilke O, SO EUR
Strany Dodatku sa dohodli. že. ak kúpna cena (l j cena po uplatneni zJavy) MT je v telo Dodatku dohodnutá vo výtke 0,50 EUR vnllane DPH, Účastnflc J8 povlnny
splnit okrem ostatnych povonnosU uvedenych v tele Dodal ku tiež nasledovné podmienky Základnou podmienkou poskytnutia zlavy z ceny MT v takej výtke. aby kúp<oa
cena dosiahla výtku uvedenú v predchädzajúcej veto. jo okrem faktu, te Učastnik má pridelené ICO, skutočnost. te Účastn ík musi zakúpil' v tom istom okam1hu
mlnimJine dve koncové telekomunikačné zariadenia dohodnutej značky a typu (vid bod 2 tohto článku) a za týmto účelom uzavrieť dva dodatky k Zmluve, obsahom
ktorýt:h je závAzok Účastnflca zotrvar po dobu viazanosti dohodn utU tY<;hto dodatkoch, ako učastnll< Služieb v rozsahu a kvalite dohodnutej v týchto dodatkoch (JednYm z
nich je Dodalok) Podmienkami uvedenými v predchádlajuC8J vete rve je dotknutá povonnosr Účastnlke splnil' ostatné podmienky uvedené v predmetných dodatkoch
Strany sa dohodli, ža Učastnlk JB povonný kúpil' okrem MT e&te dal!18 koncové lelekomun•kačné zanadenoe (a za týmto účelom uzavrieť Podrvkom stanovený dodatok k
Zmluve ), a to také koncové telekomurnkačné zanadenl8, aby spolu s MT tvorili nlekton) z nasladovných dvojlc konoových tolekomunokačných zanadenf·
a Nokla C2 a Nok1a C2
b Nokla E52 a Nokl• C2
c Hua-i ExpreuCard 3G Gold Expres E870 a Nokla E52
d Sony Ericuon )(peria X8 a Sony Encsson Elm
e Nokla C5 a Nokla C5
l LG P500 Op~mua One a Nok18 CS
g HTC Wildf~a a Nokla C2
h HTC Oesore HO a Nokla C5
l. Samsung Galaxy S a Samsung galaxy Ac'l
j. Apple IPhone ~ 16GB Black a Nokla C5
k Samsung Galaxy Tab • Nokla CS-03
l. Samsung Galaxy Tab a Samsung gataxy Ac'l
m. Samsung Wave ll a Nokia C2
n BlackBerry 9780 a Nok18 C2
o. Nokla C7 a Nokla C5
p HTC Oestre S a Nokla C5
Strany sa dohodU, že v pňpade, te Účastnfk nesplni podmienku zakúpor zárove~ dve koncové telekomunikačné zariadenia podfa predchádzaJúcich ustanoveni tohto
článku a nadOfde ku kúpe druhMto koncového telekomunokačného zanadenla (a uzavrebu prfslutného dodalku k Zmluve • dalej 118t "Párový dodatok") popn kúpe MT (a
uzavreU tohto OOdalku), )8 Účastnflc pov•nný na výzvu Podniku tomuto uhrad1C zmluvnú pokutu vo vý!ke uvedenej v čl 2 bode 2 5 tela Oodalku Za nesplnen18
podm18nky spoJ8né so vznikom pnlva Podniku na zmluvnú pokutu podfa predch6dzaJúcej vety sa považuJe bež podpos Oodalku a Pllrového dodalku a následné
stornovanie Párového dodalku pred jeho podpisom zo strany Podnoku
Strany sa dohodU, te cena koncového telekomunikačného zanadenl8 , kloré je povinný Účastnlk zakúpil' popri MT ne úklade Párového dodalku je uvedená v
prfstu!nom Párovom dodatku a súčet kúpnej ceny podla Dodatku a ceny po uplatneni zJavy podfa Párového dodatku je 1.OO EUR vnltane DPH
3G PauUiy
Strany sa dohodli, 1e ak má Účastnflc v okamihu, v ktorý nadobudne platnost Dodatok, aktivovaný na SIM karte 3G Pautál 150, 3G Pautál 250 alebo 3G Pauiél 500
(dalej spolu ako '3G pau§ály") alebo o aktovéclu niektorého z noch Účastnflc najneskôr v de~ podpisu Oodalku Účastnflcom požoada a tento účastn ícky program mu budo
na základe IB)to !iadosti skutočne. na SIM karte akbvovaný, následne počas doby platnosb Oodalku 010 je možné na SIM karte aktivovat ÚčastníkoVI iný ako n~oktorý z
3G Paušálov Ostatné povonnosr Učastnlka (naJmA pov1nnost dodrfat minomálnu vý!ku mesačného poplatku, ktora je uvedená v tole Dodatku) uvedené v Dodatku tým
nie sú dotknuté

ť:IA.

66% minút naviac k Blvlla pauUlom na 2 ai 2• mealaeov
Strany sa dohodli, ža v prfpade, to Účastnflc má v okamihu, v klarY nadobudne platnost Dodatok, aktJVovany na SIM karte noektorý z Učastnlclcych programov Bozms
paušály · Bizn•s Svet ISO voačer, BIZnis Svet 150 de~. BIZnll Svet 300 nonstop alebo BIZniS Svot 1000 nonstop (dalej aJ ako 'Program"). alebo ak naJneSkôr do okamohu
podpisu tohto Dodatku pobadal o akllváclu n•oklorého z Programov (podfa pism a) tohto bodu v modofikovanej veooo, klonl spočlva v poskytnut! benefitových m1nút). a
Podrnk mu na SIM karte na základe leJio !iadosti Program skutočne akbvuje, má Účastník pnlvo na poskytovanie Programu počas niUie defnovanej rozhodnej doby
(dalej aj ako .,Rozhodná doba'), za podmienok stanovenY<;h v tomto článku
a)
Účastnrcky program
i) Biznis Svet 250 večer prestavuje účastnícky program BizniS Svet 150 večer modifikovaný oproti jeho §tandardnej podobe podla Cenníka slu!leb takým
spôsobom, te namiesto 150 predplatených minút obsahuje 250 predplatených monút, teda počet benomových minút je 100, cenové a Iné podmienky vyu11vanla
účastnlckeho programu B1znis Svet 250 večer sa v daltom spravujú podmienkami pre účastnlcky program Biznis Svet 150 večer V rámci tohto Programu jo
Rozhodná doba vyutlvanla Benefitu v trvanl2 celých zúčtovaclch obdobi, nasledujúcich po uzatvorení Dodalku
il) BIZnis Svet 250 de~ prestavuje účastnlcky program BIZI1is Svet 150 de~ modifikovaný oproti jeho §tanderdnej podobe podla Cennflca služieb takYm spOsobom
te nam1esto 150 predplatenY<;h monút obsahuje 250 predplatenY<;h minút, leda počet benefitových m1nút je 100. cenové a Iné podmienky vyutivanl8 účastn íckeho
programu Biznis Svet 250 de~ sa v dal!om sp<evujú podml8nkaml pre Učastnlcky program Biznis Svet 150 dell V rámd tohto Programu je Rozt>odná doba vyuflvanoa
Benefitu v trvaní 2 celých zúčtovaclch obdobi, naSiaduJú<:Och po uzatvorenl OOdalku
ho) Btznls Svet 500 nonstop prestavuJ8 účastnícky program BIZniS Svet 300 nonstop modifikovaný oprob reho §tandardneJ podobe podla Cennika stu1Jeb takým
spôsobom, te namMisto 300 predplatených monut obsahure 500 predplatonych monut. teda počet benefrtovY<;h mmut je 200. cenové a iné podm•enky vyutlvan•a
účastnlckeho programu B12nos Svet 500 nonstop sa v dattom spraVUJÚ podmoenkaml pre účastnícky program BIZnis Svet 300 nonstop V rámd tohto Programu JO
Rozhodná doba vyu11van1a Benefitu v trvani e celých zúčtovaclch obdobi, nasleduJÚCICh po uzatvoranl Dodatku
1v) BIZOis Svet 1600 nonstop prestavuje účastnlcky program Biznis Svet 1000 nonstop modifikovaný oproti jeho !tanderdnej podobls podfa Cennflca slu118b takym
spOsobom, te namiesto 1000 predplatenY<;h monút obsahuje 1600 predplatanY<;h minút, teda počet benefrtových monut je 600, cenové a Iné podmoenky využívania
účastníckeho programu Biznis Svet 1600 nonstop sa v daltom spraVUJÚ podmienkami pre účastn ícky program Biznis Svet 1000 nonstop. V rémcl tohto Progmmu Je
Rozhodné doba vyutlvania Benefitu v trvanl2~ celých zúčtovacích obdobi, naslodUJUCich po uzatvorenl Dodatku.
b)
Benefitové minúty majú rovnaký charakler ako predplatené minúty.
Podmienky Benefitu sa počas celej Rozhodnej doby riadia Progmmom, akto110vaným na SIM karte v okamihu, v klo,Y nadobudne platnosr Dodatok. resp Programom. o
aktJVáclu klorého Učastnflc požiadal najneskôr do okamohu podposu tohto Dodatku a Podnik mu na SIM karte tento skutočne aktrvoval, bez chladu na pripadnú
naskortiu zmenu Programu na Iný Program počas RozhodneJ doby
Účastnflc má právo na vyutJ1le Benefitu počas Rozhodnej doby v trvanl prfslutného počtu ceiY<;h za sebou oduclch zúčtovacích obdobi (podfa bodu 1 tohto článku).
3
počnúc PrvYm celým zúčtovacím obdobím po nadobudnutl platnosti a úOnnosti Dodatku V prfpede, ak bezprostredne po nadobudnuti platnosti OOdalku nasledu1e
basločné (nie celé) zúčtovaoe obdobl8. Podnik J8 oprávnený (n.e vlak poVInný) poskytovar Benafit aJ počas tohlo Čiastočného zúčtovaClOho obdoboa Benefit je v
prlslu§nom zúčtovacom - 1 matné vyutlvar po prevolanl pradptatenY<;h mulu\, ktoré obsahuJ8 Program. a (ak taká srtuKia nastane) po prevolanl pripadnY<;h
PrenosnY<;h monút v nlmcl Programu.
4
Účastnll< mOže Benefit vyu!JI' do konca Rozhodnej doby Ion spOsobom stanovenYm mll•e v tomto článku, llenefrt, ktorý útastnlk do le.Jio doby nevytJŽ!Je, prepadne a
Účastnflc nebude mar nárok na vnltonl8 jeho nom1nátnej hodnoty Benefrt ani jeho čast a ani hodnotu Benefitu nl8 je možné vrtlbt Učastnikovo ako preplatok an•
vyptalir v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom pe~atných prostnedkov
5
V prfpade, to Účastnll< počas Rozhodnej doby potlada o deektiváckl Programu, v dOsledku čoho nebude na SIM karte akbvovany nl8kto,Y Programov, Účastn lk stnlca
pnlvo na vyu!itie Benerrtu alebo jeho zostavajúcej časti Pnlvo Účastnflca na Benefit tiet zamkne, ak z Iných dôvodov prestane byt na SIM karte n18klo,Y z Programov
aktivovaný alebo ak bude Účastnikov! prerutené alebo obmedzené poskytovanie slu11eb prostrednlctvom SIM karty Pnlvo Účastn íka na ~enafit v týchto prípadoch
zanikne k okamihu prerutonla alebo obmedzenia poskytovania slu1ieb alebo ku koncu z~ovacleho obdobia, počas ktorého požiadal Učastnik o aktiváciu iného
účastnlckeho programu, ako nl8ktorého z Programov V prípade po ukončeni dočasného preru&onla alebo obmedzenia poskytovania služieb prostrednlctvom SIM karty,
a liet v prlpade opAtovnej akbvécle niektorého z Programov, Účastník má opAtovne pnl\10 na zvýhodnenia poskytované mu v nlmcl Benefrtu, av!ak už Iba počas doby,
ktorá zostáva do uplynuba pôvodnej Rozhodnej doby posky1ovanl8 Benefitu
6
Účastník je oprávnený počas platnosti OOdalku zmenil' Program Iba tak. že mesačný poplatok za novozvolený Program bude po zmene vyUf alebo laky Istý, ako
mesačný poplatok za doterajll Program, akllvovany v čase naclobudnutl8 platnost• Oodalku, onak sinice nárok na Benefrt podla bodu 5 tohto článku
Zmluvné strany sa dohodli. te práva a povomosti vyplývaJúce z tohto OOdalku )8 možné p•somne proV18st na Iného Učaslnlka oba s predchádzajúom plsomnym
súhlasom Podnoku, pnčom práva a povonnosb sa na nového účastnflca prevádza)ú len v tom rozsahu, aky bol pnznaný pôvodnému účastnflcovo, a len na obdobl8, ktoré v
čase prevodu ostava do uplynutoa rozhodnej doby

eu.

3

Bezplatné volania na vybran6 člalo na 6 mesiacov
Strany sa dohodli, te, v prfpade, ak Účastnflc bude mar v okamohu vzniku platnosti tohto Dodalku aktiVOvaný na SIM karta lj mektorY z účastnlckych programov
kategórie Volania svojim Vybrané hodina•. Vflcend+, Večer a vflcend• . De~+ alebo Nonstop+ a súčasne aj ii) nleklorý z úOestnlckych programov kategórie Volan1a do
vtelkých slot!; Volania do vtelkY<;h soeti 50+, Volania do v'elkY<;h sieti 100+. Volama do vtolkých sieti 200+, Volan~a do vtelkY<;h sieti 400+ (dalej v tomto článku
JednoU1vo ako "Program· a spoločne ako 'Programy") alebo o akbváclu oboch Programov súčasne požlade najneskOr zároven s podpisom Dodatku a požadované
Programy mu budu na základe IOJIO žiadosti skutočne Podnikom aktivované, vznikne Učastnlkovl pnlvo na benefil definovaný v tomto článku (dalej len "Benefrt')
V prfpade. ak Účastník splni podmoanky stanovené v tomto etánku, mé pnlvo na Benefit, spočívaJúci v bezplatných volaniach na nim zvolené účastnícke telefónne č lslo
(dalej aj ako "benefitové telefónne čislo") v inej slovenskej mobilnej alebo pevnej sieti ako je sror Podniku alebo na účastnrcke telefónne člslo FunFón. pričom benofitové
telefónne člslo je uvedené v čl 1 4 a) tela OOdalltu, v inom dokumente podpl sanom Stranami, alebo je Inak dohodnuté mGdzJ Stranami
ÚčaStník má ~vo na vyutlvanle volanl v nlmCI Benefitu (daiOj aj ako "benefitové votan1a') počas časov toho behka Volan18 SVOj om, ktory účastnlk vyutlva na SIM karte

4

~nefitové volan111 nezahh'laJU medzmárodné volania ano volan111 v roamongu, takéto votarua sa utluju v zmysle platného Cenníka

Učastníl< má p!Tio na vyutlvanie benefitový<:h volaní od nadobudnutia platnos~ tohto Dodatku do konca iiesteho celého zúčtovacieho obdoboa nasledUJUceho po
nadobudn~ platnosti !ohlo Dodatku (ďalej ako "rozhodné doba") Využívanie banef~ový<:h volaní počas rozhodneJ doby JO podmienené tým, te ÚčastníK so zvolol
banefrtové telefónne Císlo
Pnlvo na využívanie Bonafitu bez ďa~ieho zanikli, ak sí úeastnlk kedykolllek počas rozhodneJ doby zmeni na SIM karte hoci aJ jeden Program na Iný Učastnícl<y
program, net je zadefinovaný v tomto Clánku, alebo ak o takúto zmenu potiada
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Strany sa dohodli, te, v prlpade, ak ÚčastníK bude mar v okamihu vzniku platnosll lohlo Dodatku aktivovaný na SIM karte l) niektorý z úeastnícl<yc/'o programov
kategórie Volania svojím Vybrané hodina+, Víkend+ , Večer a vlkend+, DeM alebo Nonstop+ a súčasne aj ll) niektorý z úeastnícl<yc/'o programov kategórie Volania do
lltetkýc/'o soeti: Volanoa do vtelkýc/'o sieti 50+, Volanoa do vtetkýc/'o sietí 100+, Volania do vletkýc/'o soetí 200+, Volania do vietkýcll sietí 400+ (ďalej v tomto elänku
fednoUivo ako "Program· a spoločne ako "Programy") alebo o akw<k:lu oboch Progra"))Y súčasne potoada najneskôr zároven s podpisom Dodatku a potedované
Programy mu budú na základe tejto tiadosti skutoene Podnokom aktnrované. 1/Zillkne Učastníkovo právo na nasladovny banefit (ďalej len "Benefiť alebo "bonusové
pnadplatené monuty")
úeastníl< počas katdého celého zUčlovacieho obdoboa počas rozhodnej doby ziska nad rámec predplatenýc/'o monut. ktoré au uvedené v CenníKu pre účastnlcl<y
program kategórie Volama do vteti<Ych soetl, k1orý má akbvovaný na SIM karte (ďalej a) "základný počet predplatenýc/'o monút") navyle taký počet bonusový<:h
J!"'dplatenyc/'o monút, ktorý sa rovná základnému poetu predplatených minút
Učastnllt má právo na poskylovanle Benefitu počas celej rozhodnej doby, pod ktorou sa rozumie doba od nadobudn~a platnosti Dodatku at do konca druhého
zúetovacieho obdobia nasledujúceho po nedobudnutl platnosb Dodatku V prlpade, ak dodatok nenadobudne platnosr v prvý den zúčtovacoeho obdoboa, spotoenosr
Orange poskytne počas obdobia od nadobudnutia platnosti Dodatku do konca plynúceho zUčtovacoeho obdobia (allkvólne zučlovacle obdobie) Účastn lkovo alikvótnu
easr Bonefitu
V prípa<!e. ak počas rozhodneJ doby Účastnllt zmeni Program akbvovaný na SIM karte na Iný ako niektorý z Programov uvedenýc/'o v tomto článku, alebo ak o takúto
zmenu ueastník potlada, zanikne Učastnikovi pnlvo na poskytovanie Benefltu
Bonusové predplatené minúty sa Cerpajú na volan111 na účastnícke Císla do vletkýc/'o sieti SR a do pevnýc/'o sietí EÚ a Cerpejú sa at po vyčerpaní predplatenýcll
minút v účastnlcl<ych programoch Volania svojim a Volania do vtetkýcll sietí
NevyCerpané bonusové predplatené minúty sa neprenélejú do nasledurúceho zuetovaaeho obdoboa a bez ďaiAieho prepedaJú

Bolllt Internet v mobile 5000 MB+
Tento elánol< sa na úeastnlka vzfahuJO oba vtedy, ak účastnllt sueasne s týmto Dodatkom uzatvonl aJ oný dodatok k zmluve o pnporenJ ('aúvosoaci dodatok" alebo "dátový
dodatok"), a ak je ldenbfikačný kód SIÚYisoaceho dodatlw uvedený v el 210 tela tohto Dodatku Zároven sa má za to, te zvýhodnený účastnlcl<y program PauUI Start
definovaný v sUYistacom dodatku a Internet v mobile 5000MB+ Ivona jeden balllt (ďaleJ len "Balík"). pre ktorý poeas celej doby YI8ZIInosb plaba nasledovné praY!dlá
a)
Podmoenkou.nadobudn ub& platnosti tohto Dodatku je skutoenosr. te úeastnllt v rovnakom momente podpísal s Podnikom sUYislacf dodatok Strany sa dohodli, te v
•
prtpade, ak ueastnllt poru!f svoju povonnosr podpísar suvosíaci dodatok, ne1/Zilokll mu pnlvo na aktivácou a využívame Balíka
b)
Súčasrou Ballka je zvýhodnený Učastnlcl<y program PauUI Start s parametrami definovaným! v suvosoacom dodatku, ktorý bude ueastníkovo akbvovaný na
suvisoacej SIM karte (ďalej aj ako "dátová SIM karta")
.
•
c)
Súeasrou Balllta je aj Internet v mob~e 5000 MB+ ("OW 5000 MB"), ktor)! sl je Ueastnllt povonný akbvovar na základo tohto Dodatku Ueastnllt je oprévnený
zdierar OW 5000 MB aktivovaný na základe tohto Dodatku na SIM karte definovanej v tomto Dodatku (ďalej aj ako "hlasova SIM karta"), ako aj na dátovej SIM ka~e
definova nej v súvosiacom dodatku. OW 5000 MB mé pred platený objem dál na zúetovaclo obdobie v objeme 5000 MB prl zékladnej rýchlosti prenosu dát. úeastnllt JO
opnlvnený sl v rubovolnom tislckovom pomero rozdeliť a zdiorar objem 5000 MB dát medzi hlasovú a dátovú SIM ka~u súvisiaceho dodatku, prioom objem MB
pripedajúcl na SIM kartu v zmysle tohto Dodatku je uvedený v Cl 1 4 a) Dodatku úeastnlk bane na vedomie. te po preCerpenl objemu dál, ktorý pnslúc/'oa na
príalu!nú SIM ka~u a ktorý je uvedený v el 1 4 a) Dodatku, sa účastníkovi spomall rýchlosr prenosu dát na 64 Kbills na pr!slu!nej SIM karte
d)
Účastnllt bane na vedomie, te akbváaou OW 5000 MB sa ÚCastnlltovo na dátovej SIM karta automatcky akWuJO 8j program Európa dáta, ktorého mesaCný poplatok
je zahrnutý v poplatlw za Balík v prípade. ak ueastnllt deakWUJO OW 5000 MB, alebo ak úeastník daakwure dátoV.:. SIM kartu alebo ju prestane vyutivaf v zmysle
dátového Dodatku, automatlcl<y sa mu na dátover SIM deakWuJO ar program Európa dáta, a to bez vplyvu na výiku mesačného poplatku za Balllt, ktorý sa nezmenl
Al< má úeastnllt akWovaný OW 5000 MB, je oprávnený aj na SIM karte v zmysle tohto Dodatku ("hlasová SIM karta") akWOYar "' program Európa dáta, za ktorý sa
viak na hlasova] SIM karte úttuJO mesaCný poplatok 1.90 eur vnltane DPH, pneom v pripede doak(Jyi)Qe OW 5000 MB na hlasovej SIM karte sa tento mesaCny
poplatok od zabatku nasledujúceho zúčtovacleho obdoboa zvyiuJO na cennlltový mesaený poplatok za program Európa data
e)
MesaCný poplatok za zvýhodnený účastnícky program PauMI Sta~. mesaený poplatok za Európa dáta, ktorý re akWovany na dátoveJ SIM karte a mesaCný poplatok
za OW 5000 MB je zahrnutý v jednom mesaCnom poplatku za Balllt. MesaCný poplatok za Balllt je 15,90 eur vnltane DPH Mesaený poplatok za Balíl< neobsahuje
mesaený poplatok za úeastnlcl<y program aktrvovaný na hlasoveJ SIM karte ÚCastnllt beroe na vedomoe, te mesaCný poplatok za Ballk mu bude Učlovaný vo faktúre
za slutby vyutlvané na hlasovej SIM ka~e a Účastnlk sa ho zaväzuJe na základe faktury platit' Tým nie je dotl<nutä povlnnosr úeastníka platif viotky oslatn6
poplatky v zmysle tohto Dodatku a Cenníka nad nlmoc mesaeného poplatku
l)
Zmluvné strany sa dohodli na tom, te vzhladom k propojonlu tohto a súvisiaceho dodatku plati nasledovný rellm napriek tomu, te úeastník so na základo
súvisiaceho dodatku kupuje MT so zlavou sa zmluvné strany dohodli na tom. te v súvoslacom dodatl<u absentuje výika zmluvnej pokuty e závazok voaz.anostl, a to z
dôvodu, te \lýtka zmluvneJ pokuty definovaná v tomto Dodatku pnadstavuje (zahh'la) hodnotu zliav oboch MT, a teda toho, klon! Učastník kúpil v zmysle tohto
Dodatku, ako aj toho, ktoré Učastnllt kúpWv zmysle súvoslaceho dodatku, a zárove/i a1 hodnotu banefitov, kton! UCastnllt získava v zmysle tohto, ako a1 súv1s111ceho
dodatku

Vo va z kúpnej ceny moblln6ho telefónu at do 1 OO EUR pra Poutály Snov+
Sbrany sa dohodli. te (l) ak má úeastnllt v okamihu, v ktorý nadobudne platnosr Dodatok. akbvovaný na SIM karte noek1orý z ueastnícl<ych programov Volanoa svojom
a/alebo Volania do v!etkých soelí s notile definovanou výtkou mesaeného poplatku (uvedené \lýtka mesačného poplatku ďalej ak ako "L.ever) alebo o JOho aktl'olik:lu
alebo aktivädu niektorého z niCh úeastnllt naJneskô< v den podpisu Dodatku úeastníl<om potoada a tento účastnícky program mu bude na základo teJtO toadosti
skutoene na SIM karte aktivovaný, a súčasne (il 1) ak v noektorýc/'o propadoc/'o Účastnllt ma v okamohu, v ktorý nadobudne platnos! Dodatok, akWovaný na SIM ka~e
niektorý z b.a llltov slutby Internet v mobile· konkrétne Balllt 100 MB• alebo ostatné cenovo vyl!oe balllty (ďaleJ a1 ako " Vylll balllt") alebo ak súeasne (li 2) v noektorých
pripadoc/'o Ueastnllt má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosr Dodatok. aktiVOVaný na SIM ka~e ballk 1o MB+ slutby Internet v mobile alebo slutbu Prenos dál (ďaleJ
aj ako "NIUI ballk") alebo o jeho akWaclu Účastník najneskôr v deli podpisu Dodatku Učastníkom požiada a tento ballk mu bude na za klade tejto tiadosti skutoene na
SIM karte aktivovaný, 1/Zillké úeastnlkovi nárok na jednorazovú osobitnú zJavu z kúpnej ceny mobilného telefónu, resp Iného koncového telekomunokaCného zariadenia
tďalej aj ako ,.zrava").
ueastnllt mé nérok na Z/avu
a. vo výike 10 eur slovom desar EUR v prípade, ak úeastnllt pri uzatvorení Dodatku spadá do L.evelu 18,01 EUR at 26 EUR a sueasne prl uzatvorení Dodatku akbvuJO
N.Ui balllt,
b. YO \lýtke 30 our slovom tndsaf EUR v prípade, ak úeastnl k pn uzatvorenl Dodatku spadá do Levelu 26,01 EUR at 38 EUR a sueasne pri uzatvorení Dodatku
akWuJO Nollf balík,
c. vo výika 50 eur slovom párdeslat EUR v prípade, ak Účastnllt pn uzatvoronl Dodatku opadá do Levelu 38.01 EUR a vyUoe a súčasne pn uzatvorení Dodatku
akWuje Nollí balíK,
d. YO \lýtke 30 our slovom tndsaf EUR v prípado, ak lJCestnlk pn uzatvorenl Dodatku spadá do Levelu 18,01 EUR at 26 EUR a súčasne pri uzatvorení Dodatku
aktivuJ& VyUI balík,
.
e. vo výtl<e 60 our slovom Aesrdesoat EUR v pnpade, ak Ueastn lk pri uzatvorenl Dodatku spedé do Lovelu 26.01 EUR at 38 EUR a sučasna pn uzatvorenf Dodatku
akWuJO VyUí balík,
r vo výAke 1oo eur slovom jednosto EUR v prtpade, ak úeastnllt pn uzatvorení Dodatku spedé do Levelu 38,01 EUR a vyUie a súeasne pri uzatvorení Dodatku akbvuje
Vyllíballk
úCastník sa zaväzuje, te v prípade, ak pri uzatvorení doda tku mal na SIM karte aktovovaný VyUI ballk (alebo ak on v danom čase potiadal a VyUf ballk mu bol na
základe tejto !Iadosti aktivovaný), tak poeas trvania doby viazanosti Dodatku sl nedoaktivuje Balík, resp nezaene vyutlvar niektorý z balíkov slutby l,nternet v mobile,
ktorého mesaCný popla tok je ní!Af ako 5,90 EUR a taktoet nezačne vyutívar slutbu Prenos dét V prl pade porulenia tejto zmluvnej povonnosll je ueastník povonný
zaplatir Podniku zmluvnu pokut u vo Yýike stanovenej v Dodatku
Kúpna cena kupovaného mobKného telefónu, resp Iného koncového telekomunlkaeného zariadenia, bude po uplatneni Zlavy vtdy millomálne 1,00 EUR, slovom jedno
euro
Podnok je opnlvnený ure.r ponadie a/alebo motnosr kombinovania Zlavy s onými v easa uzatvorenoa Dodatku ponúkaným• zlavomo alebo banefitmi
Z1ava z kúpnej ceny moblln6ho telefónu 11 do 130 EUR pre Bl znl o pauiily
Slrany sa dohodli, te (i) ak má Účastnlk v okamohu, v ktorý nadobudne platnosr Dodatok, akwovaný na SIM karte noektorý z Boznos pauUiov alebo o JOho akbváclu
ÚčastníK najneskôr v den podposu Dodatku úeastníkom poioada a tento úCastnlcky pnogram mu bude na základe teJto badosti akutoene na SIM kar1B akbvovany, vznokll
Účastníl<ovo nélok na jednorazovú osobotnu z/avu z kúpnej ceny mobilného telefónu, resp iného koncového telokomunokačného zariadenia (dalO) a1 ako " Z/ava
!1iznos")
Učastnik má nérok na Z/avu Biznis·
a)
vo výike 60 eur slovom tesrdesiat EUR v pripade, ak úeastník pri uzatvorenl Dodatku ma aktivovaný úeastnlcky program Biznis Svet 150 veCef (resp. ak o J8ho
aktiváau najneskôr v de~ podpisu Dodatku potlada a tento mu bude na základe teJto tladosh skutoCne na SIM karte aktivovaný);
b)
vo výäke 100 eur slovom jednosto EUR v prlpade, ak úeastník pn uzatvorení Dodatku mé aktlvovan)l účastn lcky program Boznls Svet 150 do~ (resp ak o joho
akbväciu najneskôr v dell podpisu Doda tku požiada a tento mu ~udo na základe tejto toadosllskutoCne na SIM karte aktivovaný),
c)
vo \lýtke 130 eur slovom Jednostotndsar EUR v prl pado, ak Učastnllt pn uzatvorenl Dodatl<u ma aktivovaný účastnícky program Blznos Svet 300 nonstop alebo
BIZiliS Svet 1000 Nonstop (resp ak o jeho akbváclu najneskôr v don podpiSU Dodatku potleda a tento mu bude na základe terto !Iadosti akutoene na SIM karte
akbvovaný)
Kúpna cena kupovaného mobolného telefOnu , resp Iného koncového telekomunokačného zanadonoa , bude po uplatnení Zlavy Blznla vtdy monimálne 1,00 EUR, slovom
Jedno euro.
Podnok JO opnlvonený ure.r poradoe a/alebo mo!nosr kombonovanoa Zlavy Boznos s onýmo v easa uzatvorenoa Dodatku ponukanymo z/avamJalebo banefrtmo.
Benefll neobmedzan6 votonla no Primu Snov
Strany sa dohodli, te (í) ak má lJCastnllt v okamohu, v ktorý nadobudne platnosr Dodatok, aktiVOvaný na SIM karte noektorý z vybranýc/'o, Podnokom určenýcll hlasovýc/'o
účastnfckyc/'o programov, (i) ktoré mé vo svojeJ aktu61noj obcllod"'!) ponuke Podnok a súčasne (oo) kton!ho výika mesaeného poplatku je minimálne 5,90 EUR s DPH,
alebo o jeho akbväciu Účastník narneskOr v de~ podpisu Dodatku Učastnfkom potíada a tento úeastnícl<y pnogram mu bude na základe tejto tlllclostl skutoCne na SIM
karta akbvovaný, je nésledne opnlvnený zvolil' sl jedno SN (SIM karta) v rámci pnadplatenej slutby Prima (daleJ aj ako Prima SN"), v súvosl"'!tl s ktorým mu bude
poskytované mUoo definované zvýhodnenie (ďalej aj ako " Benefrt"), avbk len v pri pada, ak Pnma ueastnllt riadne a včas udolí súhlas s návrhom ueastnika na aktiYécou
osobitného Pnma variantu (d alej aj ako .,Pnma Snov varoant") na zvolenom Pnma,SN účastnlka podla tohto elánku.
Bonefit spoCiva v motnoaU uskutoMovania neobmedzonýc/'o volaní zo SIM karty ueastnllta na Prima SN počas rozhodnej doby Za rozhodn u dobu sa povatuje obdobie,
v ktorom má úeastnlk akbvovaný vybraný Učastnícl<y program podla tohto elánku a sučesne obdobie, v ktorom je na Pnma SN aktrvovaný osobijný Pnma Snov profil
,
Podnik je oprávnený rozhodnut o ukončeni platnosti poskytovania zvýhodnenoa podla tohto článku prllohy

Potet volanr. resp dlru volanl zo SIM karty úeastnfka na Pnma SN me je obmedzená. av!ak v prjpade, že rozsah vyutfvama služby Utastnlkom je taký, te ohrozuje
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aleldronickú komuníl<ačnú sie( Podrolw, alebo v jeho dôsledku mOžu poklesnú( kva6tatlvna alebo kvanbtatlvne paramatre poskylovanoa aluileb ostatným účastníkom,
móža bY,f taký1o rozsah u2Jvanla považovaný ZB zneilvan!G alufby a Podntk ja opnlvnaný vykonaf opatre111a na dočasné obmedzenia alebo preru§enia poslcytovanl8
služieb UčastnikoVI
Osobitná v812la zvýhod""'la bude poskytoyaM aj účastnikov! Prima {dalej aj ako ..Prima účastnlk") pn volaniach na SN ÚOBstnlka, ZB predpokladu, že Pnma úoastnlk
udeli súhlas požiadavka UOBstnlka, ktorou Učastnlk tlada Prima úoastnlka o súhlas 10 zmenou platného profilu na SIM karta Pnma účastnlka na Prima Snov variant
J;'re vznik nároku na Bonof~ je potrebný súhlas úoastnlka Prima SN, na ktorého je pnadmatné Prima SN registrované v Informačných systémoch Podniku. V prlpado, ak
Učastnlk potlada nim ZV!>Ieného Prima úoastnlka o udelenie súhlasu 10 zmenou profilu na Pnma SIM karte Prima účastnlka a Prima účastnlk najneskOr do 48 hodin od
obdržania le~o fledosti Učastnlka udeli súhlas, následne Podnik P"ma účastnikov! aktivuje na jeho Prima SIM karte Prima Snov variant, s nasledovnými zvýhodneniami
{dalej aj ako .,Prima Bener~·)
• motnosr uskutočflovania neobmedzených volanl z Prima SIM karty účastnlka na SN Účastnlka počas rozhodnej doby.
· osobitná tanflkácla volanf do spr!Siupnených siali SR . O, 12 EUR/min
·osobitná tarifikácla ZBsfelania SMS do spristupnaných slell SR • 0,06 EUR/SMS
V pripada, ak ÚOBstnlk aj Prvna úoastnlk sú jedna a té Istá osoba (pnlvnicka alebo fyzické), polladenoe o zmenu profilu na Prima SN na nový Prima Snov varian~ ako aj
následné odsúhlasenie so badosfou. prebehne v rémc:l jedného úkonu
V pripade, ak Prima účastnlk neudelí v lehote podla bodu 5 súhlas so hadosfou ÚOBstnlka alebo ak v uvedeneJ lehote odmietne udeld' taký1D súhlas, Mrak na
~?QSkylovanie Bonofrtu aro na poskytovanHI Prima Bonefrtu navv~lkna
UOBstnlk J8 oprävneny zvold' sl (resp. pobadal' o) nov6 Pnma SN jadenknll za zuCiovaeae obdobie po08s rozhodne) doby Ustanovenoa o udalovanl súhlasu Pnma
úoastnlka plal18 v IOmto prlpade obdobne
V prlpade, ak Prima úoastnlk vyjadri riadne a voas súhlas 1 požiadavkou úoastnlka na zmenu na Pnma Snov va nan~ Msledne od začiatku nasledu)Ú<:eho zútlovaCieho
obdobia poOBs oelej rozhodnej doby bude úoastnlkovl poskytovaný Bonefil, a Prima účastnikov! bude poskytovaný Pnma banefoL Poskytovanie Bonefrtu a P rima
Bonefotu je matné len oúčasne, nie je matné poskytovar Iba jeden z banefilov SpOsob a forma t.adosti úoastnlka o udelenie súhlasu so zmenou, resp aktovéclou
Prima Snov variantu na Prima SN Prima úOBstnlka, ako aj samotné udelenie súhlasu Prima účastn lka s takouto zmenou profilu. je stanovená Podnikom. V prípado, ak
Prima účastník uderuje súhlas formou SMS alebo prostrednlctvom IVR alebo Zékaznlckej linky 905, má sa za to, te suhtas udelila osoba, ktorá je registrovaným
úoastnlkom slutby Prima v zmysle registračnej listiny slutby Pnma.
Pn uzatvorenl Dodalku bude do textu Dodatku Podnikom nadeflnované Prima SN, na ktorom Účastnlk potaduja zmenu profitu na Pnma Snov variant V prlpede, ak
Prima účastnlk neudeH v lehote podla bodu 5 súhlas so tladoafou úoastnlka, alebo ak v uvedenej lehota odmietne udahf takýto súhlas. nárok na poskytovanie
Bonofrtu a01 na poskytovanie Prima Bonelitu nevznikne ÚOBstnlk je Msiadne opnlvnený navrhnúf nová Pnma SN. pnčom pre vznik Mraku na oba benefity )8 potrebn6
vykonanie úkonov, potrebných pra vznik oboch banefitov podla tohto elénku
Spoločn6 ustanovenia

Za úoastnlcke Clsla aktlvne v Si8IJ Podrolw sa povatu)U pre utely tohto Dodatku aktlvne telelónne Cls18 pridelené Podniku a zárove/l priredené jednotlrvým úoastnlkom
vere,.ych talelónny<:h alužleb na základe platnej zmluvy o pnpojenl uzavretej medzJ účastnlkom a Podnikom, ktoré sú jednotlivými účastnlkml vyu2Jvané v S!Gti Podniku,
pritom za účastnlcke e!sl8 sa nepovatuju najmA knltke Clsla, els18 pouflvané na poskytovanie osobltných skäieb uvedené v oannlkoch sJuileb Podniku, aud101extov6
elsl8 a ln6 el sla, ktoré nie aú priradované účastnlkom na základo itandardných zmlúv o pripojeni
Strany sa dohodli, te v pri pada dooasného prerutenla poskytovania služieb v zmysle prialuiných ustanoveni Zmluvy sa poOBs doby dočasného preru$enle poskytovania
služieb neproru!uje ani nespočlva plynutie doby, po ktorú sa ma poskytovať ktorékoflrok zvýhodnenia uvedené v Dodatku V prípade, ak je doba poskytovania
zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dOsledku dočasného preru!anle poskytovania služieb sa doba platnosti Dodatku predlti, doba poskytovania
zvýhodnonla sa nepredllu)e a zostáva v dl!ke rovnajúcej sa pOvodne dohodnutej doba platnosti bez jej predlženla v dôsledku preru$enla poskytovania sJufleb
Strany sa dohodli, to v prlpade prevodu SIM karty na Inú osobu (za prevod sa povalu)& ej pri~ . ked zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budú nahradené Inými
zmluvnými dokumentmi medzJ Podnikom a novým účastnlkom Slut.eb, pričom pnlva a záväzky UOBstnlka vzrahujúoe sa na SIM kartu prevezme nový účastnlk,
ktorému bude lie1 prldeleM SIM karta) pnlvo úoastnlka na jednotilvé zvýhodnenia podta tejto prllohy neprechädza na nováho účastnlka a prevodom zaniká Podnik
v!ak mOže jednostranne rozhodnú( o tom, te pravo k niektorému zo zvýhodnen! podla tejto prllohy novému ú08stnlkov1 poskytne, pritom v takomto prlpada sa
poskytovanoe predmetného zvýhodnenia spravuje prlslu!nými ustanoveroam1 tejto prllohy. ak sa Podnik a nový úoastnlk nedohodnó Inak V pripada, te sa v súlade s
predchádzaJúcou vetou prevedie n18ldo<é zvýhodnenoe na nováho účastnlka, prevedie sa Ion jeho nevyOB<paM oasr
Strany sa dohodli, ta v prlpado, te z akýchkoflrek dôvodov dOjda k zmene tilčtovaCieho obdobi& pndeleného Účastnikov! (napr zmena prvého a posledného dlla
zúetov8Cieho obdobia) alebo k zmene osoby oprávnenej na uflvarue noektonlho zo zvýhodnen! uvedených v la)to prllolle. je Podnik opnlvnený sknlbf dobu
poskylovaroa zvýhodneroa alebo zmenil' dlžku Iných lehOt aúviSJaach s poskytnutlm zvýhodnenie v prospech alebo v neprospech úoastnlka nasp. osoby. na ktorú
prejde pnlvo na utlvanle zvýhodnenia, avtak maximálne v rozsahu 31 dni u každého zo zvýhodnen!
Strany sa týmto dollodN, te aj po ukončeni platnosti Dodatku nadalej trvaJú tie ustenovenla, z ktorých znenl8, zmyslu alebo povahy je zreJmé, te tieto ustanovenia sa
vzrahujú na obdobie po ukončeni platnosti Dodatku

