
Dodatok k Zmluve o poskytovaníverejných služieb
Číslo zmluvy: A1964063 lD predajcu: KUOO1P0001

Dátum:20.7.2018
ldent, kód dodatku: 11047368
SlM karta s prideleným tel. číslom: 0908875759

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8,82108 Bratis]ava, lČo: 356 97 270, DlČ: 20 20 31 05 78, lČ optt: sK 20 20 31 05 78,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddie]: Sa, vložka číslo 1142lB

(ďalejlen "Podnik")

a

íyzická nepodn ikatel'): Právnická osoba

(d'alej len "Účastník"; (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je

dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program (pokial' je
v kolónke nižšie v tomto bode uvedené n++l++' zostáva účastnícky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu
v ktorejkolVek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom
Dodatku, pokial'priamo v texte wt'ahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

na SlM karte podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na tej S|M kaňe
podniku, Korá počas plátnosti tohtb Dodatku nahradí (najmá z dóvodu straty, krádeže, {meny a pod.) SlM kaňu Podniku regis-
trovanú na účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (d'alej len "SlM karta").

Účastníkovi z majetku Podniku so zl'avou z jeho spotrebitelškej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zl'avy zjeho spotrebitelŠkej
ceny) s DPH (d'alej tiež "Kúpna cena")

1,00 EUR

na základe vájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovani verejných služieb (d'alej len "Dodatok"; cit, zmluva
o poskytovaní verejných sluŽieb, ku której sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako'Zmluva"),rt9{T uprav9jú podmienky kúpy
zaiiadehia uvedenéhó nižšie v texte Dodaiku a tiež využívania elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na
základe Zmluvy ("Služby"), prípadne iné osobitné. pbdmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorli text
Dodatku odkazuje, uýslovne dohodnuté. (Podnik a Úcastník sa spoločne d'alej označujú ako "strany'')

1.1

1,2

4)

účastník si je vedomý, žebežná maloobchodná (spotrebitelšká) cena MT bez zl'avy z jeho spotrebitel'skej ceny s DPH, za ktorú
podnik MT io svojho majetku predáva, pokial' sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto
Dodatku, je

195,00 EUR
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účastnit (Osoba: právnická podnikatel'

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno / Názov:
Obecný úrad Benkovce

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, poŠta):

Slovenská Kajňa, Benkovce 22,09402, Slovenská Kajňa

Číslo a platnosť OP / pasu: štátne občianstvo:
sR

Rodné číslo / lČO:
00332267

lč DPH / Dlč:
*

Zastúpený:
pavlišková viera
Rodné číslo:
635,107/6798

Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:
HD002268 11.10.2026

dohoda strán o predaji zariadenia (d'alej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokial' je v kolónke "Výrobné číslo MT" uvedené
"+++++", tento údaj sá nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)

Typ MT Samsung Galaxy J5 2017 Black

Výrobné číslo MT (lMEl)

1l8 A,l964063

5)

Go Europe 30 eur

357463094045043



1,3

UČastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dóvodu, že sa zaviazal
uŽÍvať sluŽby poskytované mu prostredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3
tohto Dodatku.

dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku

Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákazníkov

poskytne (resp. neposkytne viď nřšie) Podnik Účastníkovi aj ďalšie rnýhody a v prípade, že Podnik tieto ďalšie výhody účEst-
níkovi poskytne, tieŽ dohoda o právach a povinnostiach stran spojených s poskytnutím týchto rnýhod. Podrobnejšiá úpráva práv
a povinností strán spojených s poskytnutím ďalších rnýhod sú uvedené v dokumente

1.4

ktoný ako Príloha č, 1 tohto Dodatku fuorí jeho neoddelitel'nú súčasť. V prípade, že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónka
vyplnená symbo|om "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Učastníkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne
ďalŠie výhody a zároveň, že súfusťou Dodatku nie je Príloha č. 1 s obsahom podl'a tohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou
Prílohy č. 'l móže byť aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

dohoda strán o
a) aktivácii služby

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna 1 5.06.20í 7

Nekonečné SMS a MMS, Balík starostlivosti s viazanostbu

b) o deaktivácii služby

deaktivacia: Bonusová služba

c) o volbe anýhodneného čísla (resp. viacených zrnýhodnených čísel), ak sa Strany dohodli
Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sieti Orange

aktivácii (bonusovej) služby

"+++++"

d) o poskytnutí zrnýhodnenia (pokial' je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" tJčastník nezíska žiadne zo zrnýhod-
není uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kl'účorných slov resp, slovných spojení stanovených v prí_
slušných.ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostiatné zuýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je
týmto dotknuté)

"+++++"

dohoda strán, že tJčastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SlM kaňy resp. administratívny poplatok za
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia alebo iného
zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zl'avou (ďalej len "Poplatok") vo výške s DPH

8,00 EUR 12)

Čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka

Účastnik je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo rnýške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej
v Cl. 1 bode í-5. Učastníkje povinný zaplatiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej
vo faktúre, inak do 1 5 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli na sp|ácaní Kúpnej ceny v splátkach. V prí_
pade, že Podnik o to Učastníka požiada, je tento povinný zaplatiť celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na
predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak sa zmluvné
strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

Strany sa dohodli, že Účastník je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na S|M kaňe
aktivované a užívať služby (resp. službu) definované v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom závázky podl'a písmen
a) a b) tohto bodu majú povahu altematívnych povinností teda platí, že pokial'sú na SlM kaňe aKivované služby (služba) uve-
dené v písmene a) Učastnik nie je povinný zároveň plniť v súvislosti so SlM kartou svoj závázok podl'a písmena b) a naopak
(tj. ak má na SlM kaňe aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný plniť svoj
závázok podl'a písmena a) tohto bodu).
a) Účastník sa zavázuje, že v prípade, ak nebude mať na SlM kaňe aktivovaný niektoný z účastníckych programov

Go Europe 5 €, Go Europe 10 €, Go Europe 12 €, Go Europe 15 €, Go Europe 20 €, Go Europe 25 €, Go Europe 30 €,
Go Europe 32 €, Go Europe 40 €, Go Europe 65 €, lSlC paušál, Data Max 20 €, Data Max 20 € pre študentov,
Data Max 30 €, Data Max 30 € pre študentov, (ďalej aj ako "účastnícke programy Go", v prípade, že bude do aktuálnej
ponuky zaradený d'alší účastnícky program v názve ktorého je slovo Go alebo lSlC, považuje sa tiež za jeden z účastníckych
programov Go) alebo niektorý z účastníckych programov Biznis Ekonomy, Biznis Ekonomy Plus, Biznis Ekonomy Extra,
Biznis Komfort, Biznis Komfoň Plus, Biznis Komfort Extra, Biznis Nonstop, Biznis Nonstop Plus, Biznis Nonstop Extra a Biznis
VlP (ďalej aj ako "účastnícke programy Biznis"), počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2,3 tohto článku, bude
mať aktivovaný na SlM kaňe taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je rnýška mesač-
ného (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníckeho programu, Účastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na
SlM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prípade, že r4ýška mesačného poplatku uvedeného účastníc-
keho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokial' je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program
alebo viacero účastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastníckych programov bez sumy, Učastník je povinný
mať na SlM karte aktivovaný len niektoryí z uvedených účastníckych programov alebo účastnícky program uvedeného typu,
a to bez ohl'adu na uýšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na SlM karte aktivovaný (ani

11)

í.5

2.1
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Číslo účastníka: 001 4387534
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2.3

nepožiada o zmenu účastníckeho programu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je uýška mesač-
ného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto závázku sa berie do úvahy uýška mesaěného poplatku po uplat
není zliav, ktoré mu na základe akejkolVek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastníckeho programu podl'a
prvej vety tohto písmena na SlM kaňe alebo aspoň žiadost'o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SlM kaňe (v čl. '|
bode 1.í Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou plat-
nosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

b) Účastník sa zavázuje, že v prípade, ak bude mať na SlM kaňe aktivovaný niektoryi z účastníckych programov Go alebo účast-
níckych programov Biznis, bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aKivovanú na
SlM karte takú kombináciu aktivovaného účastníckeho programu, a doplnkových služieb Prenos minút, Spomalené
nekonečné dáta, Nekonečné volania na anýhodnené číslo, Nekonečný balík SMS / MMS, mesačného poplatku za doplnkové
služby W v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, V Európe ako doma PLUS,
Mój Svet+, Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, Balík starostlivosti,
služby Zdiel'am svoje dáta, Balík extra volaní a dát, Balík 100 správ, 100 MB v mobile, 500 MB v mobile, 1 GB v mobile, Max
Roaming, Ahoj Dáta 50 MB, Európa Dáta 100 MB, Európa Dáta 200 MB, Svet Dáta 100 MB, Svet Dáta 500 MB, Prichádza.-
júce hovory Svet 100, Prichádzajúce hovory Svet 250, Prichádzajúce hovory Svet 500, Mój Svet +, Odchádzajúce hovory EÚ
'l00, Odchádzajúce hovory EU 250, Európa Dáta í000 MB, Nekonečné volania na číslo v SR, u ktorej {ška súčtu mesač-
ných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy, služby, balíky, doplnkové služby a za Mesačné predplatné
(vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

33,00 EUR

Povinnosť Účastníka podl'a tohto písmena je splnená aj v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných
poplatkov podl'a predchádzajúcej vety, nebude pozostávať zo všetkých balíkov, služieb alebo iných plnení vymenovaných
v predchádzajúcej vete. Pri plnení závázku podl'a tohto bodu sa berie do úvahy {ška mesačných poplatkov za Mesačné
predplatné, účastnícke programy, služby balíky resp. doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkolVek
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy
podl'a tohto písmena, pokial'v tomto písmene nie je uvedené inak. AKivácia kombinácie služieb podl'a prvej vety tohto pís-
mena na SlM kaňe alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SlM karte (v čl, 1 bode 1.1 Dodatku
alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutoěná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku
a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Podnik je oprávnený zaradiť medzi doplnkové služby,
balíky uvedené v prvej vete písmena b), ktoných rnýška mesačného poplatku sa zarátava do súčtu mesačných poplatkov uve-
deného v tomto písmene b), aj iné doplnkové služby a balíky.

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti")
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podni-

kom prostredníctvom SlM karty, po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a to v súlade s jeho závázkami
a zároveň nedoručí Podniku lýpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, Korého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo
Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov
stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z, v platnom znení alebo z dóvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným plat-
ným právnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty (pokial'mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy,
priČom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SlM kaňy,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaKivovanú SlM kaňu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenia alebo porušenia
povinností zo strany Učastníka, ku ktoným sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik opravnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SlM kaňe aktivovaný taký účastnícky prog€m (resp. tahý variant účastníckeho programu) alebo takú kombi_
náciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že nedójde k porušeniu závázku Účastníka uve-
deného v bode2.2 tohto článku;

e) bude vČas a riadne uhrádzat' cenu za Služby a iné svoje peňažné závázky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-
dzať Podniku iné platby, ktoréje povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné závázky voči Podniku,
avŠak Učastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.

V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositel'nosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (d'alej len "prenesené
ČÍsla") s_a do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie Sttr,t Xartý s prene-
seným ČÍslom, ČiŽe doba, po ktoru SlM karta nebude v dósledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viaŽanosti tak
zaČne plynúť aŽ prvou aKiváciou SlM karty po ukončení prenosu čísla. V prípade, ak'Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
reŽimu predaja na dialku, sa do doby viazanosti nezapočítava pnných 14 dní nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plyrúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je
však Účastník povinný plniťsi povinnósti uvédené v čl. 2.3 a), c) á e) po celú dobu pred |ačatím viazanosú 1oob dra'ndoouuonú-
tia platnosti Dodatku aždozačaIia plynutia dobyviazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.

UČastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. í bode í.2 Dodatku, ktorej rnýška sa rovná rozdielu
m_edzi spotreb|!9!st<o9 (trhovou) cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zl'avou zo spotrebiteÍskej ceny, len z toho
dÓvodu, že sa Učastník zavia3al užívať služby poskytované mu prostredníctvom SlM karty v zmysie ustanoveni tohtó Dodatku po
dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodžanie tohto závázku (konkrétne závázkóv uveóených v článku 2 v bode 2.2,2.3
alebo 2.4) vzhl'adom na uýšku zl|avy zo spotrebitel'skej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku (pokial' je súčas-

2,4

2.5
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ťou Dodatku takáto príloha), by spósobilo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zl|avy zo spotrebite|'skej ceny MT).
V nadváznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto
bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:

a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za
Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný závázok voči Podniku, avšak
Učastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

alebo
b) ak lJčastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťahu

s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívať bez prerušenia Služby prostredníctvom
SlM karty alebo Učastník poruší svoju povinnosť nedoručiť Podniku uýpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov stanove-
ných zákonom č.35112011 Z. z. v platnom znení alebo z dóvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným práv-
nym predpisom),

je tJčastník uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo {ške

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa uýška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti postupne znižuje, platí toto ustanovenie pre
zmluvnú pokutu, v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi
bežnou maloobchodnou (spotrebitel'skou),cenou MT bez zl'avy zjeho spotrebitel'skej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou
cenou s DPH, za Koru Podnik predal MT Učastníkovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej
4iške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku textu v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu), je
nižšia, ako šesťnásobok sumy, uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v prípade, že Učastník
poruší svoju zmluvnú povinnosť podl'a písmena a) alebo b) tohto bodu, voči Učastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
uýške rovnajúcej sa šesťnásobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 pism, b) tohto Dodatku a Učastník je túto zmluvnú pokutu
Podniku povinný zaplatiť, pňčom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolónke tvoňacej súčasť tohto
bodu. V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke
tvoňacej súčasť tohto bodu je stanovené, že {ška zmluvnej pokuty sa bude postupne podl'a pravidiel uvedených v texte obsia-
hnutom v kolónke znižovať v závislosti od toho kolko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia
zmluvnej povinnosti, platí, že uýška zmluvnej pokuty, ako je táto stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znižovať v závislosti
od toho kolko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, a to podl'a rov-
nakých pravidiel, ako sú pravidlá stanovené pre znižovanie uýšky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej súčasť
tohto bodu.
Právo na zmluvnú pokutu podl'a tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu poru-
šenia povinnosti Učastníkom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe-
ním od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podl'a bodu 2.3 písmena
c) tohto článku).

Účastník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dójde na základe jeho žiadosti alebo z dóvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SlM karty a v dósledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podl'a
Zmluvy, že doba po ktoru nebude z týchto dóvodov používať tieto Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosť
nezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje závázky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zoZmluvy a tohto Dodatku, najmá (i) predať Účlast-
níkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previesť na Učastníka vlastnícke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Učast-
ník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať
Učastníkovi Služby podl'a Zmluvy a tohto Dodatku.

V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastník v súvislosti so SlM kaňou aktivovanú službu Náhradný telefón
a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aKivácii služby Náhradný telefón (alebo Dodatok
k Zmluve o pripojení o aktivácii služby Náhradný telefón), v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefónne číslo ako v záhlaví tohto
Dodatku, (ďalej len "Dodatok o NT'), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii
službyNáhradný telefón aktivovanej a užívanej na základe Dodatku o NT zo SlM karty). V prípade zániku Dodatku o NT podl'a
predchádzajúcej vety, móže (ale nemusí) Učastník v súvislosti so SlM kartou požiadať o novú aktiváciu služby Náhradný telefón,
pričom v takom prípade je povinný uzavňeť nouý Dodatok k Zmluve o poslrytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný
telefón. V prípade zániku Dodatku o NT podl'a prvej vety tohto bodu bude mať táto skutočnosť v závislosti od okolností uvedených
v jednotliuj,ch písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených v nasledovných písmenách
tohto bodu:

a) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové
telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie, je povinný uhradiť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške
zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca póvodne v Dodatku o
NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa súčinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu
mesačných poplatkov, ktoré mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podl'a Dodatku o
NT, avšak ktoré v dósledku zániku Dodatku o NT dosial'neuhradil).

b) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Učastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie a súčasne požiadal o novú aktiváciu služby Náh-
radný telefón v súvislosti so SlM kartou a podpísal príslušný nouý Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivá-
cii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je uvedené telefónne číslo SlM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého účast-
níckeho programu, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na SlM
karte aKivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zl'avu z ceny Služieb vo uýške rovnajúcej sa uýške mesačných
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poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užívaním služby Náhradný telefón na základe
Dodatku o NT, pričom Učastníkovi nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náh-
radný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viaza-
nosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia alebo iného zariadenia za
cenu so zl'avou, Koré mu vyplývalo z jeho ustanovení).

c) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie a súčasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náh-
radný telefón v súvislosti so SlM kaňou a nepodpísal nouý Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii
služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je uvedené telefónne číslo SlM karty, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT
nevznikne právo na zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca
póvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomu-
nikačného zariadenia alebo iného zariadenia za cenu so zl'avou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).

d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SlM karte aktivovaný tahý účastnícky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný
telefón a Učastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento
účastnícky program mu bude aj skutočne na SlM karte aktivovaný, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne
právo na zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované
mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, Koré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

e) Ak v okamjhu uzavretia Dodatku je na SlM kaňe aktivovaný taký účastnícky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný
telefón a Učastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého súčasťou nie je služba Náhradný telefón,
a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na SlM kaňe aktivovaný a Učastnik pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil
na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku
o NT nevznikne právo na zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca
póvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

2,9 V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré sú
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo
uýške rovnajúcej sa uýške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktorých je spojený
vznik práva Podniku voči Učastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podl'a predchádzajúcej vety, sú:
a) povinnosť tJčastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu slM karty

(pokial' mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať
v užívaní Služieb prostredníctvom inej SlM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SlM kaňu);

b) Povinnosť UČastníka mať počas doby viazanosti na SlM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku) akti-
vovaný taký ÚČastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b)
uvedených sluŽieb (resp. iných produktov), že nedójde k porušeniu závázku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade s usta-
noveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu
z dÓvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany tJcastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku
a/alebovZmluve;

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik boi oprávnený
v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Účastníkovi počas doby viázanosti dočasňe obme-
dziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

e) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v prípade, že by tak
konal samotný Učastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplňenia
alebo porušenia povinností zo strany Učastníka, ku ktoným sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

f) Povinnosť tJčastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v prí-
pade, Že by tak konal samotný Učastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie
Služieb.

ÚČastnitle zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej rnýška presahuje rnýšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo rny'zve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia yýzvy Podňiku Účast-
níkovi.

2.10 Referenčné číslo - Paušál pre blizkeho:

"+++++"
,l7l

Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísla - Paušál pre blízkeho uvedený symbol "+++++", nerzťahujú sa na účastníka
žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blízkeho.

2.11 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti službu
Prestávka,ttorá spočíva v tom, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SlM kaňe aktivoúaná, (d'alej v tomto
P9d9 tie! "Doba poskytovania") nie je povinný plniť svoju povinnosť mať na SlM kaňe aktivovaný taký účastnícky program (resp.
taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2,2 písmene b) uvedených služieb (resp. inýih produktoi/), že
nedójde k poruŠeniu závázku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasne o Dobu po-skytovania pródÍži
doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté ostatné |ovinnosti Účástníka
podl'a tohto Dodatku ani podl'a iných ustanovení Zmluvy alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Účastníkom
a Podnikom. Doba poskytovania móže byt'maximálne 6 celých zúčtovacích období a Účastník si ju móže aktivovať len na celé
zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka móže Úcastnik vyuŽívať aj viac krát počas doby
viazanosti, avŠak súčet Dób poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích období. Počas Doby poskytovania móže byť
na SlM kaňe aktivovaný akýkolVek aktuálne ponúkaný účastnícky program, ktorého podmienky užívania sú v'prípade SlM kaňy
splnené. Službu Prestávka je možné aktivovať len v prípade, že na SlM kaňe bude aktivovaný niektoný z účastníckych programov
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Go alebo ÚČastníckych programov Biznis (ďalej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"). Službu Prestávka možno na SlM
kaňe aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SlM kaňe je mini-
málne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektoný z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie však
povinný - aktivovať službu P_restávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto veté splhená). Ý prípade, že
bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SlM karte aKivovaný účastnícky program resp. kombinácia Štuzieo, t<toie Šri v ioz-
pore s ustanovenÍm bodu 2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aKivovať na SlM kaňu ten účastnícky program resp. tú kombi-
náciu služieb, ktorá bola na SlM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby PrestáVka. Áktivácia'a; deaktivá-
9ia g|ulby Prestávka pr9Qeh19 k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení žiadosť o aktiv-áciu resp.
deaktiváciu služby Prestávka. V prípade, že sa Podnik a tJčastník vopred dohodhú na piesnej dÍžke ooby poskytovania, dužÉá
Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktoný uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka iiež keď uplynie šieste
celé zúčtovacie obdobie využívania tejto služby počas doby viazanosti,

2.12 Referenčné číslo - Darčeková Prima kaňa s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
+++++ 18)

3.1

Ak je v kolónke uvedený symbol "+++++", nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustianovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa
Darčekovej Prima kaňy a benefitom Neobmedzené volania s blízkym.

čl. 3, Záverečné ustanovenia

Úeastnit< vyhlasuje, ž9 nemá žiadne finančn é závázky voči Podniku, Koré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po
lehote ich splatnosti. Učastník pofurdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so
SlM kartou bol medzi Učastníkom a Podnikom uzavrehý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého
by bol predaj zariadenia za cenu so,|'avou alebo poskytnutie iného aýhodnenia Učastníkovi azávázok Účastníka plniť pod-
mienky poskytnutia zl'avy a ďalšie povinnosti Učastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SlM karty (d'alei tiež
"Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktoryi sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodii, že
Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, akje predmetom Predchádzajúceho dodatku
poskytnutie služby pod názvom Zuýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Predchá-
dzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku 1 bode 1.2. V prípade, že ide o prenos čísla sa
Strany dohodli, že Podnik zabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Učastníkovi, Koný je povinný splnenie tejto
povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Učastníka).

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odložení
účinnosti niektoných ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedójde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť
a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Učastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu
určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Účastník uzatvoril
Dodatok v rámci režimu predaja na dialku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do
uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je až do momentu aktivá-
cie SlM kaňy odložená účinnosť tých ustanovení Dodatku, ktoných vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SlM
kaňa, a to v zmysle Podmienok prenositel'nosti telefónneho čísla - Prijímajúci podnik. Ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
režimu predaja na dialku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastníkovi, najmá
ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotliuých osobitných z{hodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby
14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím móže dójsť k posunu momentu začiatku poskytovaniajednoťilých osobitných
zuj,hodnení. Rozsah a charakter osobitných z{hodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok
v rámci režimu predaja na dialku, neoddelitel'nou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na dialku a |,Jčastník podpisom
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial'táto
nebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SlM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pňčom
okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SlM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktoru bol uzavrebý v zmysle bodu 3.3 tohto
článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastník poruší svoje povinnosti
takým spósobom, že Podniku voči nemu yznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že obsahom Prílohy č. 1 je poskytnutie
zl'avy alebo iného anýhodnenia Učastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takým spósobom, že Podniku voči nemu
vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Účastníka na poskytovanie
týchto zliav a / alebo iných zvlihodnení, pokial' nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 uýslovne uvedené niečo iné.

Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastníka
a Podnik.

Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví po9kytovanie Služieb podl'a Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dóvodov na strane Učastníka a následne Podnik na žiadosť Učastníka zruší účinky odstúpe-
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovať 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.

Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet-
kými podmienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podl'a neho zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozomený
na príslušné dósledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplní alebo poruši.

lll ll l lllffi llll lll ]ll il
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3.9 Strany sa dohodli, že v pripade, že iJčastník z akýchkolVek dóvodov stratí právo na uživanie účastníckeho programu (resp, jeho
variantu), Korý má na SlM karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného účastnickeho programu,je Podnik opráv-
nený aktivovať mu na SlM karte iný účastnícky program, ktorý splňa podmienky uvedené v čl, 2 bode 2.2. Ak Ucastník požiada
o aKiváciu iného účastníckeho programu pred zmenou podl'a predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokial'nebude z technických, administratívnych alebo iných dóvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhl'adom na
krátkosť času medzi doručením žadosti a okamihom, v ktorom má dójsť k zmene účastníckeho programu v dósledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastníckeho programu,

3.10 Účastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona č. 35112011 Z. z. boli k 1. 1. 2012 vydané
nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej
siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

3.í1 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto
skutočnosťou oboznámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto
Dodatku a ktoré možno využiť na užívanie verejnej telefónnej sluáy, technicky obmedziť možnosť využívania tohto zariadenia
počas doby viazanosti podl'a tohto Dodatku (pokial'je v Dodatku stanovených viac dób viazanosti tak počas celej doby, počas
ktorej je Učastník zaviazaný podl'a tohto Dodatku užívať služby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktúre)
v inej sieti, ako je verejná télefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť / SlMJock). Účastník vyhlasuje, že sa obo-
známil so skutočnost'ami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhl'adom na uvedené
nevznikajú tJč,astníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dóvodov žadňe právne náro]ky voči Podniku, najmá mu nevzniká:
(a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dóvodov zl'avu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dóvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny
zaplatenej za tovar), alebo akékolVek iné právne nároky.

3,12 Bez ohl'adu na ostiatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo-
vania zmlúv podl'a § 5a zákona č. 211|2OOO Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov
v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s usta-
noveniami § 47a Občianskeho ákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektoných jeho ustanovení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.'t3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr.
Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042,
a v prípade, že sa tento z akéhokolVek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že sa tento
z akéhokolVek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva na adresu
sídla rozhodcu, ktoným je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname SAK. Odmena za roz-
hodcovské konanie je splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však ,l6,50 € (plus príslušná
DPH). Rozhodcovské konanie móže byt'{lučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odóvodnenie, rozhodca však móže
v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany rnj,slovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca móže po začatí rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22 a zák. č.244|2OO2Z. z. o rozhodcovskom konaní,

M súhlasím s dohodou tr Nesúhlasím s dohodou

3.14 Ak sa Strany dohodli na aktivácii služby Poistenie faktúr, Učastník vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými poishými podrnien-
kami poistitelbv MetLife Europe Limited, pobočka poisťov_ne z iného členského štátu, lčo 47 257 105 a MetLife Europe lnsurance
Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, lóO: 47 257 O91, ktoré sú dostupné na intemetovej stánke Podniku na
www.orange.sUpoistenie a súhlasí s nimi. Zároveň Účastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšethým netrpím žiad-
nou chronickou chorobou alebo akoukolVek inou chorobou, Korá móže viesť k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem
lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepobe-
rám starobný dóchodok, predčasný strarobný dóchodok, rnýsluhorný dóchodok alebo rnýsluhorný príspevok, ak sa taký dóchodok
alebo príspevok podl'a príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo v prípade, že rnýsluhorný dóchodok alebo {sluhorný prís-
pevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dLhšiu
ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som
fyzická osoba nepodnikatel', prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatel'a na dobu neurčitú s najmenej 30 hodi-
no4im pracovným býždňom počas posledných 'l2 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávatelbv za tých
istých podmienok nepretžite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo ýpovednej dobe a nie som si ani
vedomý, že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná rnj,poveď, V pripade, že nesplňam podmienku poistenia zamest-
nanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinor4im pracovným týždňom počas posledných 12po sebe nasledujúcich mesiacov,
alebo u dvoch zamestnávatelbv za tých istých podmienok nepretžite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s §im, že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad straty života z dóvodu choroby alebo úrazu, pre prípad tJplnej trvalej invaiidity z dóvodu
choroby alebo úrazu a pre pripad Uplnej dočasnej invalidity. Pripoistenie pre prípad nedobrovol'nej straty zamestnania vznikne
najskór dňom kedy splním uvedené podmienky zamestnanosti.

3.'t5 SpoloČnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012
UČastníka informuje, že od 1 . 7. 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poslrytovatel' roamingu (ďalej tiež 'APR'), ktoný so
spoloČnosťou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a ároveň by na ziklade tejto zmluvý už začal
poskytovať zákazníkom prístup k regulovaným hlasorným, SMS a dátorným roamingo4im službám, Učastník mal právo-na posky-
tovanie uvedených roamingouých služieb týmto APR, a to prostredníctvom SlM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnostbu
Orange,.a na Území člerrský_ch štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poslqlovaní roamingu (d'atej tiež "Zmluva o AR")
medzi UČastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SlM karte Učastníka,
skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločnostbu Orange prerušené poslytovanie služby RÓamin§ na príslúšnej SlM karte, úcast-
ník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SlM kartou a skutočnosť, že Učastnik služby poskytované mu príslušnou
SlM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípadd podlá prvej vety tbhto bodu
oprávnený pre1sť k APR bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial'sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavre-
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3.16

3.17

tia Zmluvy AR medzi tJčastníkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa,
počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná. služba Roaming spoločnosťou
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prípade, že Učastník prenesie čislo, v súvis-
losti s ktory?m mu poskytuje APR roamingové. služby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamin-
gové služby poskytované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu \4islovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možnosti zvoliť si altematívneho poskytovatel'a roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby
poskytované altematívnymi poskytovatel'mi roamingu.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred volbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tariíy
obdžal úplné iníormácie o platných roamingouých poplatkoch, najmá o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingouých poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovaním niektorej z roamingorných dopln-
kouých služieb nebude v členshých krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektíve
v §ích členských krajinách Európskej únie, ktoných sa týka niektorá z aktivovaných doplnkorných roamingorných služieb, využívať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingou.ich cien je využívanie roamingorných služieb v krajinách Európ-
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastnik móže kedykolVek požiadať
o prechod na regulované roamingové ceny.

lvanka pri Dunaji, dňa 20.7.2018

Podpis a pečiatka účastníka Miháliková
Slovensko, a.s.

podpis
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