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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných sluŽieb
Číslo zmluvy: 0034030601 lD predajcu: |D374DSP1'1

Dátum: 26.7.2022
ldent' kÓd dodatku: 14417613
SlM karta s prideleným tel. číslom: 0905863031

Orange Stovensko, a. s.
so sĺd]om Metodova B,8210B Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 2020 31 05 78, lČ DPH: SK 2020 31 05 78,

zapisanáv obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142lB

(d'alej len''Podnĺk'')

Účastník (osoba: právnická l ýzická podni katel' t ýzická nepod n i katel') : Právnická osoba

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

uvedené inak)

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskýovaní verejne dostupných sluŽieb (ďalej len ''Dodatok'': cit.

)ńúuá o po.Lytouanívereiné dostupných sluŽieb, ku ktorej sa Dodatok uzatýára, sa d'alej označuje a-ko ''Zmluva''), ktoným upravujÚ pod-

mienky kťipy záriadenia uvädeného niźsie v texte Dodatku ä tieŽ vyuŽívania elektronických komunikačných_sluŽieb a iných sluŽieb posky-

touáńý"ń liá .áxluo" Zmluvy (''SluŽby''), prĺpadne iné osobitné podmienky vyuŽĺvania SluŽi-eb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na

ktoý ĺext Dodatku odkazuje,'výslovnďoóńoonuté. (Podnik a Účastnĺk sa spoločne d'alej označujú ako ''strany'')

čl' í. Predmetom tohto Dodatku je

1.1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastnĺckeho programu na účastnĺcky program (pokial' je

v kolinke niŽšie v tomto bode uvedené ''++i++i', prĺpadnó je uvedená kolÓnka prázdna, zostáva Účastnícky program nezmenený;

uvedenie preometneńo śymbolu alebo prázdne'miesto vktorejkolVek kolinke v Dodatku znamená, Že stav určovaný danou

kolÓnkou zostáva nezmeńený oproti stavu pred podpisom Dodaĺku, pokial'priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je
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Meno, priezvisko, titul/ obchodné meno / Názov
obecný úrad Staškov

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné čĺslo, PSC, pošta)

Staškov, Staškov 1, 02353, Staškov
Štátne občianstvo
SR
lČ DPH / DlČ

Zastúpený:
Simčisko Ladislav

Čĺslo a platnost'oP / pasu / preukazu p. na pobyt:

EJ277797 26.02.2024

Čĺslo a platnosť oP / pasu

Rodné čĺslo / lČo:
00314293

Rodné číslo:
66102716728

1)

na SlM karte Podniku registrovanej na Účastn
Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku
trovanú na Účastníka, ktorej telefÓnne číslo je

Íka, ktorej telefinne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku' resp' na tej SlM karte

nahradĺ (hajmä z dÔvodu'straty, krádeŽe, výmeny a pod.) SlM kańu Podniku regis-
uvedenév záhlavítohto Dodatku (d'alej len ''SlM karta").

1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (d'atej len "MT'') (zmluvné strany sa dohodli, Že pokial' je v
jasne a jednoznačne''+++++", tento údaj sa nebude uvádzat'a Že predmet kúpy teda MT je

Úč:astníkovi z majetku Podniku so zl'avou z jeho spotrebitel'skej Ceny za kúpnu cenu (po u

ceny)s DPH (ďalejtieŽ .Kúpna cena'')

kolÓnke ''Výrobné čĺslo MT" uvedené
určený svojim typom)

z',t

3)

platnení zl'avy z jeho spotrebitel'skej

Go Biznis 33 eur

Typ MT Samsung Galaxy A33 5G EE black

Výrobné čĺslo MT (lMEl) 35635673281 4690

165,20 EUR
4)

Účastnĺk si je vedomý, Že beŹná maloobchodná (spotrebitel'ská) cena MT bezzl'avy z jeho

Podnik MT zo svojhó majetku predáva, pokial'sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne
spotrebitel'skej ceny s DPH, za ktorú
na podmienkach uvedených v tomto

Dodatku, je

369,00 EUR
5)

lililililltililillllllil ililililillllllllil
Číslo účastnĺka: 003851 1 937 5982 I 609
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1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

Účastník si je vedomý, Že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dÔvodu, Že s
uŽívat'slużby poskytované mu prostredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v .
tohto Dodatku.
Účastník tieŽ berie na Vedomie, Že zmluvné strany sa dohodli, Že na výšku Kúpnej ceny má resp. môŽe mat'vplyv aj fa
ÚČastník sÚčasne s uzatvorenĺm tohto Dodatku uzátvoril aj d'alŠí, resp. dálšie (máxińálne však Štyri) dodatky r zmtu'rĺe, ilreo,
tom ktoých však nie je kúpa koncového telekomunikačného zariadenia (tj. ide o dodatky k Zmluve s dohodnutou dobou viaz
nosti a poskýovaním prípadných plnenĺ a zvýhodnení (d'alej 

'aj ako "Dodatok bez MT" resp. V mnoŽnom čĺsle ''Dodatky be.
MT')). Uzafuorenie tohto / týchto Dodatku/ov bez MTzvyšuje Učastníkovi sumu, o ktorú sa Učastníkovi znižuje Kúpna cena MT
podl'a tohto Dodatku, a to v závislosti od tnýšky mesačného poplatku, dohodnutého pre jednotlivé Dodatky bez MT.
Zmluvné strany sa dohodli, Že Dodatky bez MT, ktoých uzatvorenie má vplyv na výpočet Kúpnej ceny MT, sú definované niŽšie
v Dodatku, v kolónke ''Referenčné číslo - Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatky bez MT".

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

Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákazníkov oJ

poskytne (resp. neposkýne vid' niŽšie) Podnik Účastnĺkovi aj d'alšie výhody a v prípade, Že Podnik tieto d'alšie výhody ÚčasĹ
níkovi poskýne' tieŽ dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskýnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv
a povinnostĺ strán spojených s poskýnutím d'alších výhod sú uvedené v dokumente

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna 23.10.2020

ktoý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorĺ jeho neoddelitel'nÚ sÚčast'. Strany sa dohodli, Že súčasťou Prílohy č. 1 môŽe bý' aj
úprava iných práv a povinností strán Vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

dohoda strán o

a) aktivácii sluŽby

ESET MS od Orangeu simciskolaco@gmail.com 0905863031 8)

b) o deaktivácii sluŽby

deaktivacia: Balík starostlivosti Plus s viazanost'ou, Balík starostl. PLUS e)

c) o vol'be zvýhodneného čísla (resp. viaceryich zvýhodnených čísel), ak sa Strany dohodli na aktivácii (bonusovej) sluŽby
Nekonečné volania na Vybrané tel. čĺslo v sieti orange

7)

"+++++"

d) o poskytnutĺ zvýhodnenia (pokial' je nasledujúca kolÓnka vyplnená symbolom ''+++++" Účastnĺk nezĺska Žiadne zo zvýhod-
není uvedených v Prĺlohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedenĺm kl'účorných slov resp. slovných spojení stanovených v prĺ-
slušných ustanoveniach Prĺlohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenĺa takouto podmienkou nepodmienené nie je
týmto dotknuté)

10)

11)
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dohoda strán, Že Účastník je povinný uhradit' Podniku poplatok za aktiváciu SlM karty resp. administratĺvny 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 (dalej len ''Poplatok'') vo výške s DPH

8,OO EUR 12)

Cl.2'Práva a povinnosti Podniku a Účastníka

ÚČastník je povinný zaplatit'Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v cl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej
v Cl' 1 bode 1.5. Učastník je povinný zaplatit' KÚpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej
vo faktúre, inak do 15 dní'odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach'
V prípade' Že Podnik o to Učastníka poŽiada, je tento povinný zaplatit'celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti
na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastnĺk uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platĺ, ak sa zmluvné
strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

Strany sa dohodli, Že Účastnĺk je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2'3 tohto článku, mat' na SlM kaľ1e
aktivované a uŽĺvať sluŽby (resp. sluŽbu) definované v ustanoveniach pĺsmen a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podl'a pĺsmen
a) a b) tohto bodu majú povahu alternatĺvnych povinností teda platí, Že pokial'sú na SlM karte aktivované sluŽby (sluŽba) uve-
dené v pĺsmene a) Učastnĺk nie je povinný zároveň plnit'v súvislosti so SlM kartou svoj záväzok podl'a písmena b) a naopak
(tj. ak má na SlM karte aktivovanú sluŽbu resp. aktivované sluŽby uvedené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný plnit' svoj
záväzok podl'a písmena a) tohto bodu).
a) Účastník sa zaväzuje, Že v prípade, ak nebude mať na SlM karte aktivovaný niektoý z Účastníckych programov Go Yoxo, Go

Safe Basic, Go Safe Optimal, Go Safe Extra, Go Safe Premium, Go Safe Exclusive, Go Safe Data Basic, Go Safe Data Opti-
mal, Go Safe Data Premium (d'alej aj ako "účastnícke programy Go Safe'', v prĺpade, Že bude do aktuálnej ponuky zaradený
d'alŠí účastnícky program v názve ktorého je slovo Go, povaŽuje sa Iież zajeden z účastníckych programov Go Safe), alebo
účastníckych programov Go Biznis 3 €, Go Biznis 12 €, Go Biznis 18 €, Go Biznis22 €, Go Biznis 27 €, Go Biznis 33 €, Go
Biznis 37 €, Go Biznis 43 €' Go Biznis 50 €, Go Biznis 60 €, Go Biznis 70 €, Go Biznis 100 € (d'alej aj ako ''Účastnĺcke pro_
gramy Biznis'') počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2'3 tohto článku, bude mat'aktivovaný na SlM kańe taký
úČastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená
prinajmenšom na sumu

33,00 EUR 13)

illililltilllililililttil lilililililillllllilt
Čĺslo účastníka: 003851 1 937 59821 609
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b)

33,00 EUR

2.3 Účastník sazaväzuje, Že po dobu

2.4

2.5

Čĺslo účastnĺka: 003851't 937

1s)

5982'ĺ609
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mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (d'alej tieŽ "doba viazanosti'')

a) zotrvá V zmluvnom vzťahu s Podnikom podl'a Zmluvy v znenĺ tohto Dodatku ako účastník SluŽieb poskytovaných mu Podni-

kom prostrednĺctvom SlM karty, po celú túto oouu o,io" oéz ńrerusenia üeto SluŽby vyuŽívat', a to v súlade s jeho záväzkami

a zároveň nedoručí póäÄir" 
"íbäveĺ, 

oostĺpeňä óolńlú"ý alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo

Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za poiuse"" ĺEí9 povinnósfi sa nepovaŽuje odstúpenie od zmluvy z dÔvodov

stanovených Zákonom i' 452ĺ2021 Z. z. v platńđń znenĺ aläbo'z dÔvodov stanovenýclr pre odstÚpenie od zmluvy iným plat-

ným právnym predpisom;

b) nepoŽiada o vypojenie zprevádzky,.alebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty (pokial'mu takáto povinnosť nevyplyva zoZmluvy,

pričom v takom prĺpa'd_eFp;;ńńý oez zoytoeńáńóôoŔláou pokračovatív'uŽívaní SluŽieb prostrednĺctvom inej SlM karty'

ĺ<torá nahradĺ vypojenú resp. deaktivovanú SlM kańu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konanĺm Žiaden taký podnet a ani neumoŽnĺ také konanie' na základe

ktorého by Podniku u.niłlô prävo odstÚpiť oo żilituuy áleno pravo vypoíeäat' Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia

povinností zo strany Ú;;;i.iň; ilkt"ďń é^ ,u*iru.rl v tomio oooáti<u a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol

i]odnik oprávnený ńrru áäoe viazanostĺ dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie SluŽieb;

d) bude mať na SlM karte aktivovaný taký úča-stnícky pro.gr9T (resp' taký variant účastnĺckeho programu) alebo takú kombi-

náciu v bode 2.2 pĺsmene b) uvedených sluzieü (iás:p.-lňýäň ôroouttovj, Že nedÔjde k porušeniu záväzku Učastnĺka uvede-

ného v bode 2.2 tohto článku;

e) bude včas a riadne uhrádzat'cenu za SluŽby a iné svoje peňaŽné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-

dzat,Podniku ine patoř,-ttorđl" pó"i*y plätiľ ÉáJniŕu''a to ajv prípadó, ak sa nejedná o peňaŽné záväzky voči Podniku'

ä"šäŕ Ůeäśiňĺr iá bá"ińńy ĺcn unráoiľ poôńiru alebo prostrednĺctvom Podniku tretej osobe.

V prĺpade teleÍÓnnych čisel, ktoré boli v rámci prenositel'nosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (dalej len ''prenesené

čísla.) sa do doby ui"'anó.ti nezapoÖĺtava dóba óđ ńadobudnutiá platnosti Dodatku aŽ do prvej aktivácie SlM karty s prene-

seným číslom, čiŽe doba, po ktorú SlM kańa neouje v oo"l"oxu ešte nedokončeneho pre_nosu..čĺsla aktĺvna; doba viazanosti tak

začne plynút, aŽ prvou 
"i.iiua.iou 

SlM karty po ułóńeenĺ prenosu ejsp .! prĺpade, ak'Účastnĺk uza,tvoril tento Dodatok v rámci

reŽimu predaja na oial'ru"iä do oooy uńiuňo.ti n-äffiáĺtáu| p-ý"r, ĺł bni nasledujúcich po nadobudnutĺplatnosti Dodatku;

doba viazanostitak zaeńä*p'ivňůľäi'po uńiynutĺ ĺíoni nasleou'júcĺch po nadobudnutiplatnosti Dodatku. V týc!!o prípadoch je

;äřÚč".üĺk po"iňňý pr.ľ si povinnosti uvedene v'ei.'ż äżj' óiä 
"l 

p.j ęę|Ý dobu pred żačatím viazanosti (odo dňa nadobudnu-

ĺá piuin-""ti óoä"tru ái oo .áčátia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti'

Účastník si je vedomý, Že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná rozdielu

medzi spotrebitel,skou ĺtřnóvoil) cenbu MT 
"'u 

,'yä" tohto Dodalku, poskytnutou .zl'avou zo spotrebitel'skej ceny, len z toho

dÔvodu, Že sa Učastnik zaviazaluŽívat'sluŽby po'ĺ,ńáu"né ńu prostredńĺctvóm SlM kańy v zmysle ustanovení tohto Dodatku po

ililililillilllllllllil liltilillllllillllll
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dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodrŽanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bol
alebo 2.4) vzhl'adom na výšku .1'ąy,y zo spotrebitel'skej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku (pokiaľ 1

tbu Dodaiku takáto prílońa), by sp_ôsobil'o, Že Podniku vzńikla škoda (minim.álne v rozsahu zl'avy zo spotrebitel'skej cel,
V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, Že Učastník je povinný Podniku uhradiť niŽŠie v .

bode uvedenú zmluvnú pokutu V prípade porušenia niŽšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:

a) ak Účastnĺk počas doby viazanosti uvedenej v čl.2 bode 2'3 Dodatku porušĺ svoju povinnost'včas a riadne uhradiť cenu.
Slużby alebo povinnosť uhradit'včas a riadne iný svoj peňaŽný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradit'včas a riadnt
Podniku inú platbu, ktorú je povinný platit'Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňaŽný závázok voči Podniku, avšak
Účastník je povinný ho uhradit' Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

alebo
b) ak Účastnĺk počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2'3 Dodatku porušĺ svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzt'ahu' 

s Podnikom podl'a Zmluvy v znenĺ tohto Dodatku a po celÚ dobu viazanostĺ uŽívat' bez prerušenia SluŽby prostrednĺctvom
SlM karty alebo Účastník poruŠí svoju povinnosť nedoručit' Podniku výpoved', odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
účelom je ukončenie platnosti Zmlwy a i alebo Dodatku pred uplynutĺm 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 dÔvodov stanove-
ných zákonom č,.45212021 Z. z. v platnom znenĺ alebo z dÔvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným práv-
nym predpisom),

je ÚČastník povinný uhradiť Podniku zmluvnÚ pokutu rovnajúcu sa sÚčtu sumy A vo výŠke

203,80 EUR
16)

a sumy B' ktorá bude vypočĺtaná ako suma DPH (v prĺslušnej výšłe podl'a platných právnych predpisov v čase vystavenia zmluv-
nej pokuty spoločnostbu orange Účastnĺkovi) zo Sumy A. Suma B bude spoločnostbu orange.v prĺslušnej yýške podl'a predchá-
dzajúcej vety pripočítaná k sume A v čase vystavenia zmluvnej pokuty spoločnostbu orange Učastnĺkovi. Casť zmluvnej pokuty
V sume A je vo výške poskýnutej zl'avy z beŽnej maloobchodnej ceny zariadenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej
výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku textu v kolinke tvoriacej súčast'tohto bpdu)' ie
niŽšia, ako Šest'násobok sumy, uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku' Podniku vznikne v prípade, Že Učastník
poruší svoju zmtuvnú povinnosť podl'a pĺsmena a) alebo b) tohto bodu, voči Učastnĺkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
výške rovnajúce.j sa šesťnásobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Učastník je tÚto zmluvnú pokutu

Podniku povinný zaplatiť, pričom v takom prĺpade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolinke tvoriacej súčast'tohto
bodu. V prĺpade ak počas platnosti tohto dodatku dÔjde k

a) uzatvoreniu dohody o prevode práv a povinností z pÔvodného účastníka na nového účastníka, ktoý nie je právnickou osobou
alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie,

b) zmene právnej formy účastnĺka z právnickej osoby, alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie na fyzickú osobu,

je Účastník, resp. nový účastnĺk, povinný uhradit' Podniku zmluvnú pokutu vo výške sumy A, pričom výška zmluvnej pokuty sa
bude postupne podl'a niŽšie uvedených pravidiel zniżovat' v závislosti od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo od uzavretĺa tohto
Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty sa vypočĺta tak, Že sa rozdiel medzi počtom
mesiacov' na ktoý bola podla ustanovení tohto Dodatku stanovená doba viazanosti a počtom celých mesiacov, ktoý uplynul od
uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, s ktoým je spojený vznik práva na túto zmluvnú pokutu,
vynásobí číslom, ktoré má v čitateli výšku zmluvnej pokuty, ako je táto uvedená v predchádzajúcej vete a v menovateli čĺslo rov-
najúce sa poČtu celých mesiacov, na ktoý bola podl'a ustanovenĺ tohto Dodatku stanovená doba viazanosti. Výsledná suma
zmluvnej pokuty zĺskaná podl'a pravidiel uvedených v predchádzajúcich dvoch vetách sa zaokrúhl'uje na celé eurocený nadol.

Takto vypočítanú zmluvnú pokutu je Účastnĺk povinný uhradit'aj v prĺpade' ak do doby rozhodnutia o uplatnenom nároku na
zmluvnú pokutu dôjde zániku oprávnenia ýzickej osoby na podnikanie.

Právo na zmluvnú pokutu podl'a tohto bodu vznikne Podniku samotným porušenĺm povinnosti Účastníka, a to v okamihu poru-
šenia povinnosti Účastníkom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním Žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe-
ním od Zmluvy alebo prerušenĺm či obmedzením poskytovania SluŽieb v prípade porušenia povinnosti podla bodu 2.3 pís-
mena c) tohto článku). Vznikom nároku na náhradu škody nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody spÔsobenej rovnakým
porušením povinnosti Účastníka. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 'ĺ4 dnĺ odo
dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi'

2.6 Účastník súhlasĺ s tým, Že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dÔjde na základe jeho Žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SlM karty a v dÔsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania SluŽieb podl'a

Zmluvy, Že doba po ktorú nebude z týchto dÔvodov pouŽĺvat'tieto SluŽby sa mu nezapočĺta do doby viazanosti. Táto skutočnost'
nezbavuje Účastníka jeho povinnosti zaplatit' Podniku za túto dobu cenu SluŽieb, pokial' mu táto povinnost'v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plnit' svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku'

2'7 Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä (i) predať Účast-
nĺkovi MT za dohodirutú Kúpnu óenu á previesť na Účastńíka vlastníóke právo k MT a odovzdať mu ho za prôdpokladu, Že Účast-
nĺk splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s ýmto Dodatkom; (ii) poskytovať
Učastníkovi SluŽby podl'a Zmluvy a tohto Dodatku.

2.B Tento odstavec sa neuplatňuje.

2.g V prĺpade porušenia niektoĘ z povinnostĺ Účastníka vyplývajÚcich z.ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, počas doby
viazanosti je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výŠke rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuý dohodnutej v bode
2'5 tohto článku.

Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu Škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta je splatná v iehote uvedenej vo výzve na jej zaplaĺenie, ińaŘ v le'hote 'l4-dni odo dňa doručenia Výziy Podńiku Účast-
nĺkovi.
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erenčné čĺslo _ Paušál pre blízkeho:

+++++"
17)

Strany sa dohodli, Že Účastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovat' si počas doby viazanosti s|uŽbu
Prestávka, ktorá spočíva v tom' Že Učastnĺk počas doby, počas ktoľej je sluŽba Prestávka na SlM karte aktivovaná' (d'alej v tomto
bode tieŽ "Doba poskytovania") nie je povinný plnit'svoju povinnost' mať na SlM karte aktivovaný taký účastnĺcky program (resp.
taký variant účastnĺckeho programu) alebo takÚ kombináciu v bode2.2 písmene b) uvedených sluŽieb (resp. iných produktov), Že
nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasne o Dobu poskytovania predlŽi
doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou sluŽby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastníka
podl'a tohto Dodatku ani podl'a iných ustanovení Zmluvy alebo iných zmlÚv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Učastníkom
a Podnikom. Doba poskytovania mÔŽe bý' maximálne 6 celých zúčtovacích obdobĺ a' Učastník si ju mÔŽe aktivovať len na celé
zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. SluŽbu Prestávka môže Učastnĺk vyuŽival'aj viac krát počas doby
viazanosti, avšak súčet DÔb poskytovania nesmie prekročit'šest'celých zúčtovacích období. Počas Doby poskytovania mÔŽe byt'
na SlM karte aktivovaný akýkol'vek aktuálne ponúkaný Účastnĺcky program, ktorého podmienky uŽívania sú v prĺpade SlM karty
splnené' SluŽbu Prestávka je moŽné aktivovat'len v prĺpade, Že na SlM karte bude aktivovaný niektoý z účastnĺckych programov
Go Safe alebo účastníckych programov Biznis (d'alej v tomto bode tieŽ ako "Vybrané programy"). SluŽbu Prestávka moŽno na
SlM karte aktivovať len za podmienky, Že uŽ uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SlM kańe je
minimálne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektoý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie
však povinný - aktivovat' sluŽbu Prestávka aj v prípade, Že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prĹ
pade, Že bude ku dňu deaktivácie sluŽby Prestávka na SlM kańe aktivovaný účastnĺcky program resp. kombinácia sluŽieb, ktoré
sÚ v rozpore s ustanovenĺm bodu 2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SlM kartu ten účastnícky program resp. tú
kombináciu sluŽieb, ktorá bola na SlM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou sluŽby Prestávka. Aktivácia aj

deaktivácia sluŽby Prestávka prebehne k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujÚceho po do.ručenĺ Žiadosti o aktiváciu resp'
deaktiváciu sluŽbý Prestávka. V prĺpade, Že sa Podnik a Účastník vopred dohodnú na presnej dĺŽke Doby poskýovania, sluŽba
Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktoý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje sluŽbu Prestávka tieŽ ked' up|ynie Šĺeste
celé zúčtovacie obdobie vyuŽĺvania tejto sluŽby počas doby viazanosti.

Tento odstavec sa neuplatňuje.

Rozhodnou SlM kartou podl'a prĺslušných ustanovenĺ Prílohy č. 1 tohto Dodatku je SlM karta, ktorej bolo priradené nasledovné
telefónne číslo:

"+++++"

2.14 Fixným pripojením podla príslušných ustanovenĺ prĺlohy č. '1 tohto Dodatku je pripojenie, ktorému bolo priradené nasledovné SN
1e)

2.15 SAT pripojením podl'a príslušných ustanovenĺ prílohy č. 1 tohto Dodatku je pripojenie, ktorému bolo priradené nasledovné SN:
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Tento odstavec sa neuplatňuje.

Tento odstavec sa neuplatňuje'

Tento odstavec sa neuplatňuje.

Referenčné číslo _ Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatky bez MT:

Referenčné číslo - Výpočet KÚpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 'ĺ

20)

2.16

2.17

2.18

2.19

"+++++"
21\

"+++++"

Referenčné číslo - Výpočet MT pre Dodatok bez MT č. 2:

Referenčné číslo - VýpoČet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT Č' 3:

22\

"+++++"
23)

Referenčné čĺslo _ Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 4

"+++++"
24)

3.'l

3.2

Cl. 3' Záverečné ustanovenia

Účastnĺk vyhlasuje, Že nemá Žiadne finančnézáväzky voči Podniku, ktoré v deň, ked'bude podpisovaťtento Dodatok, by boli po
lehote ich splatnosti. V prípade, Že v súvis|osti so SlM kartou bol medzi Učastníkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci nie-
ktorej ponukovej akcie Podniku' obsahom ktorého by bol predaj zariadenia za cenu so zl'avou alebo poskytnutie iného zvýhodne-
nia Účastníkoviazáväzok Účastníka plniť podmienky poskýnutia zl'avy a d'alšie povinnosti Učastníka uvedenév predmetnom
dodatku prostredníctvom SlM kańy (dalej tieŽ ''Predchádzajúci dodatok'') a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň' v ktoý
sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, Že PredchádzajÚci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v prĺpade,
ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskýnutie sluŽby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu alebo Twin' v takom
prípade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

Strany sa dohodli, Že Podnik zabezpečÍ dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastnĺkovi, ktoý je povinný splnenie tejto
povinńosti potvrdiť svojim podpisom'(resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Účastníka)'

il1il1ililil ililllllll il ililtilililililililil
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3.3 Dodatok nadobudne platnost' a účinnost' v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany d'alej nedohodli n-i

účinnosti niektoých ustanovení. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú' a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 r
V prípade preneśených čisel, ako aj v prĺpade' ak Účastnĺk uzatvoril Dodatok v rámci reŽimu predaja na dial'ku, sa Dodato
vára na dobu určitú'odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku aŽ do uplynutia viazanosti deÍinovanej osobitne pre tieto pl'
v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je aŽ do momentu aktivácie SlM karty odloŽená účinnosť tých ustanovení Dode.

ktoých vykonanie nie je moŽné beztoho, aoý bola aktivovaná SlM karta, a to v zmysle Podmienok prenositel'nosti telefónne'
eĺslá - eŕ1ĺmaiúci podńik. Ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci reŽimu predaja na dial'ku, všetky ustanovenia Dodatkr.

ktoré špeciÍikujú osobitné zvýhodnenia poskýované Účastnĺkovi, najmä ustanovenia špecifikujúce začiatok poskýovania jednotli-

vých ośobitnýóh zr4ihodnení, nadobudnú účinnost'aŽ uplynutím doby'14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím mÔŽe

oô1sť k posuňu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnenĺ. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení
všäk osiáva nezmenený. V prĺpade, ak Účastnĺk uzatvoril tento Dodatok v rámci reŽimu predaja na dial'ku, neoddelitel'nou súčas-
t'ou Dodatku sú aj podmienky predaja na dial'ku a Učastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

Zmluvné strany sa dohodli, Že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa menĺ dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial'táto

nebola uzavreiá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SlM kańy na dobu urČitú zhodnÚ s dobou platnosti Dodatku, pričom

okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SlM kańy na dobu neurčitÚ. Zánikom platnosti

Dodatku nie je dotknutá platnost'Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Že platnost' Dodatku skončĺ pred uplynutĺm doby, na ktorú bol uzavreý v zmysle bodu 3.3 tohto

článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, Že Učastnĺk porušĺ svoje povinnosti
takým spôsobom, Že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zanikne
plaĺnost;Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuý (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade, Že obsahom Prĺlohy č. 1 je poskýnutie
zl'avy alábo inéńo zvýhodnenia Účas[níkovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takým spôsobom, Že..Podniku voči nemu
vzniŔne právo na zaplatenie zmluvnej pokuý podl'a ustanovenĺ tohto Dodatku, zaniknÚ všetky práva Učastníka na poskytovanie
týchto zliav a / alebo iných zvýhodnení, pokial'nie je v ustanoveniach Prĺlohy č. '1 výslovne uvedené niečo iné.

Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastnĺka
a Podnik.

Strany sa dohodli, Že v prípade ak Podnik pozastavĺ poskytovanie SluŽieb podl'a Zmluvy a tohto Dodatku, priPqq!ę ak Podnik
odstúili od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Učastnĺka a následne Podnik na Žiadost'Učastnĺka zrušĺ účinky odstúpe-
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prĺpadne začne znova poskytovat' pozastavené SluŽby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak' ako keby k pozastaveniu poskýovania SluŽieb prĺpadne 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 podńienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podl'a neho zaviazal sp|niť, a súčasne' Že bol v plnom rozsahu upozornený
na príslušné dÔsledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplnĺ alebo porušĺ.

Strany sa dohodli, Že v prípade' Že Účastník z akýchkolVek dÔvodov stratĺ právo na uŽívanie účastníckeho programu (resp. jeho

variańtu;, ktoý má na SiM karte aktivovaný azároveň včas nepoŽiada o aktiváciu iného Účastnĺckeho programu,je Podnik opráv-
nený akĺivovai' mu na SlM karte iný účastnícky program, ktoý spĺňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastnĺk poŽiada

o aŕtiváciu iného účastnĺckeho programu pred zmenou podl'a predchádzajúcej vety' nepovaŽuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokial' nebude z technických, administratĺvnych alebo iných dÔvodov Podnik schopný vykonať poŽadovanú zmenu vzhladom na

krátkost'času medzi dorućením Žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjst'k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastníckeho prog ramu.

Strany sa dohodli, Že Podnik má niŽšie v tomto bode uvedené právo a Účastnĺk potvrdzuje svojim podpisom, Že sa s touto

skutočnost'ou oboznámil a berie ju na vedomie' Podnik je oprávnený pre kaŽdé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto
Dodatku a ktoré moŽno vyuŽit' na uŽívanie verejnej telefónnej sluŽby, technicky obmedzit' moŽnosť vyuŽĺvania tohto zariadenia
počas doby Viazanosti podl'a tohto Dodatku (pokial' je v Dodatku stanovených viac dÔb viazanosti tak počas celej doby, počas

ktorej je Účastnĺk zaviazaný podl'a tohto Dodatku uŽĺvat' sluŽby V ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktÚre)

v inej śieti, ako ;e verejná telefÓnna siet' Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na siet'/ SlMłock). Učastník vyhlasuje, Že sa obo_

známil so skutoćnost'ami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhl'adom na uvedené
nevznikajú Účastnĺkovi z vyššie v tomto bode uvedených dÔvodov Žiadne právne nároky voči Podniku, najmä mu nevzniká:
(a) právo reklamovat'vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare, (b) právo poŽadovat'z hore uvedených dôvodov zl'avu

ż kůpnej ceny tovaru, (c) právo z hore uvedených dÔvodov odstúpit'od kúpnej zmluvy (poŽadovať vrátenie celej kúpnej ceny
zaplatenej za tovar), alebo akékol'vek iné právne nároky.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, Že v prĺpade, ak sa na tento Dodatok vzt'ahuje reŽim povinného zverejňo_

vania zmlúv podl'a S 5a zákona ć,.21112000 Z. z. o slobodnom prĺstupe k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov
v znení neskorších-predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnost'dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s usta_

noveniami $ 47a občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloŽenĺ účinnosti niektoých jeho ustanovenĺ.
Týmto ustaňovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku'

V prĺpade, ak je Účastníkovi doručovaná zásielka kuriérom na nĺm uvedenÚ adresu alebo je doručovaná kuriérom na predajné
mibsto (predĄňu) spoločnosti orange, ak si Účastnĺk pri uzatváraní zmluvy na dial'ku alebo mimo prevádzkových priestorov
spoločnösti oŕanle objednal doručenie zásielky na predajné miesto spoločnosti orange (tj. osobný odber), je spoločnost'orange
oprávnená účtovat'Účastníkovi poplatok za doručenie zásielky podl'a platného Cennĺka.

Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mg1.

Andrej Gundei, advokát zapĺsaný V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042'
a v pŕĺpade, Že sa tento z akéhokolVek zákonného dÔvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek' Ph.D.'
advokái zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prĺpade, Že sa tento

z akéhokofuek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapĺsaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tieŽ dohodli,ŽeŽaloba sa podáva na adresu
sídla rozhodcu, ktoým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania Žaloby zapĺsané v zozname SAK. odmena za roz'
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Zilina, dňa 26.7'2022

'rcovské.konanie je splatná podanĺm Ža1ob-y a činí 5 7o z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná
PH)' Rozhodcovské konanie moŽe bý'výlučne písomné a rozhodńuiie nemusĺ óbsahovat'odÔvodnenie, rozhodäa vśak môŽeĺ prĺpade potreby Ústne pojednávanie naiiadĺť. Zmluvné strany výslovne Žiadajú o doručovanig ńa poštovú alebo e-mailové

adresy uvedené_ v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohoóli ńa tom, Že rozhodca 
'ôz" 

pó zičatĺ rozhodcovského konania
nariadit' predbeŽné opatrenie v sÚlade s ust. $ 22a zák' ć,.244l2OO2 Z. z. o rozhodcovskom konanĺ.

E Súhlasĺm s dohodou D Nesúhlasím s dohodou

Ak sa Strany dohodli na aktivácii sluŽby Poistenie faktúr, Účastnĺk vyh|asuje' Že sa oboznámil s prís|ušnými poistnými podmien-
kami poistitelbv MetLife Europe, d' a. c., pobočka poistbvne-z inenô elenśrého štátu, lĆo 472'57 1O5'a MetLife'Euópe lnsu-
rance, d. a. c., pobočka poistbvne z iného členského štátu, lČo: 47257 091, ktoré sri dostupné na internetovej stánke Podniku
na WWw.orange.sk/poistenie a súhlasĺ s nimi. Zároveň Účastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, Že mám viac ako 'l8 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpĺm Žiad-
nou chronickou chorobou alebo akoukolVek inou chorobou' ktorá mÔŽe viest'k smńi alebó úplnej ĺrväle1 invalioiĺe) a neplánujem
lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnost' dlhšiu ako 30 po sébe naśledu'1úcicń dní a' n"pobe-
rám starobný dôchodok,.pre-dčasný starobný dÔchodok, výsluhový dÔchodok alebo výsluhävý príspevok, ak sa taký dôcńodok
alebo príspevok podl'a prĺslušných právnych predpisov poskytuje, álebo v prípade, Že rnýsluhoúý'doórloooł alebo výsĺuhovýprĺs-
pevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledńých 24-ĺoch mesiacov sóm neoól práceneschopn1i po oouu olrrsiu
ako 30 po sebe nasledu.júcich dní a / alebo hospitalizovany po ooou viac ako 10 po sebe naslódu;úcich oní.źaioven, ak som
fyzická osoba nepodnikatel', prehlasujem Že som zamestnáný u jedného zamestnávatel'a na dobu ńeurčitú s najmenej 30 hodi-
novým pracovným týŽdňom počas posledných 12 po sebe'nasledujÚcĺch mesiacov, alebo u dvoch zamestnáíatel'ov za tých
istých podmienok nepretżite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezámestnaný, nie som vo'výpovednej dobe a nie som si äni
vedomý, Že by mi hrozila nezamestnanost'a nebola mi daná výpoved'. V prĺp-ade, Že nespĺnáin podmíenku poistenia zamest-
nanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hod1novým pracovným týzorom počaś posledných 12 po śebe nasledljúcich mesiacov,
alebo u dvoch zamestnávatel'ov 3 ých istých podmienok neprótżite aśpoň 24 mesiaäov, Poistenie vznikne ś ĺ7m, Že budem
v- plnom rozsahu poistený pre prípad straty Života z dÔvodu choroby alebo Úrazu, pre prĺpad Úplnej trvalej invaÍidity z dôvoou
choroby alebo úrazu a pre prípad Uplnej dočasnej invalidity. Pripoisienie pre prĺpađ neäobrovol'ńej śtraty zämestnańia vznikne
najskÔr dňom kedy splním uvedené podmienky zamestnanosti.

Spoločnost'orangę týmto.Účastníka informuje, Ž'e kvalita sluŽieb poskytovaných v roamingu je objektĺvne závislá predovšetkým
na dostupnosti technológiĺ, pokrytĺa, územnom členení konkrétneho đlenského štátu Európśkej únie alebo krajiný Euripskeho
hospodárskeho priestoru (EEA), pričom tieto faktory mÔŽu mat'vplyv na ýchlost', latenciu (ónesŔorenie) a dostuinóst' 1.o"ńingo-
vých sluŽieb v navštívenom členskom štáte Európskej únie alebo krajine ĚurÓpskeho hospôdárskeho pŕiestoru 1eeł1. Konkréřne
informácie je moŽné nájst'na https://www.orange.sk/pievas/sluzby/roáming.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastnĺk súčasne potvrdzuje, Že obdžal úplné informácie o roamingových sluŽbách, a to
predovŠeĺkým informácie o roamingových poplatkoch, o podmienkach a kvalite ŕoamingovej sluŽby, ako ä1 ó orunocn sluzieo,
ktoré.mÔŽu.podlieh.at'zvýšeným poplatkom počas roamingu, pričom podrobné informáciě sĺ uveoeńe v platnom Cenníku. Aktu_
álne informácie o vŠetkých platných roamingových poplatkóch sú uveóené na stránke wwtł'orange.sk.
Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastnĺk potvrdzuje, Že bol informovaný, że aktivovanĺm niektorej z roamingových dopln-
kouj'ch sluŽieb nebude v.členských krajinách EurÓpskej rjnie a krajinách EurÓpskeho hospodárskeho prióstoru (EEÁ), ŕespekiíve
v tých členských kraj|nách Europskej únie, ktoých 9a týka niektorä z aktivovaných doplnkových roaniingornich'sluŽieb, výuŽívat'
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien 1e vyúŽívaniä roamingových sřuzióo v krajinách'EurÓp-
skej únie a krajinách EurÓpskeho hospodárskeho priestoru (eÉAiza rovnáké ceny ako v SR. ÜeaśtnĺL mÔŽe kedyí<olVek poŽiä-
dat'o prechod na regulované roamingové ceny.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu Účastnĺk potvrdzuje, Že mu pred podpisom tohto zmluvného dokumentu boli na trvanlivom
nosiči Podnikom poskýnuté jasné a zrozumitel'né informácie podl'a $ 84 ôds' 3 zákona č. 452t2O21 Z. z. o elektronĺckých komuni-
káciách v platnom znení a zhrnutie.zmluvy podl'a $ 84 ods. 8 zákoná ć.45212021 Z. z. o elektronických komunikáciáih v platnom
zneni a zároveň Účastník potvrdzuje, Že mu bolo umoŽnené oboznámenie sa s uvedenými inÍormáciami' Poskytnuté infbrmácie
a zhrnutie zmluvy sa stávajú neoddelitel'nou súčast'ou tohto zmluvného dokumentu.

PouŽitie teleÍÓnneho čísla na Účely priameho marketingu:
Spoločnosť orange Slovensk9, '". .. týmto v sÚlade s $ 1 16 ods. 13 zákona č. 45212021 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov informuje účastnĺka, Že pridelené telefónne číslo nie je moŽné pouŽĺvat' na Účeý priameho marke-
tingu. Priamym marketingom sa na účely vyššie uvedeného rozumie akákolVek forńa prezeniácie tovarov alebo sluŽieb v písom-
nej forme_.alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej sluŽby, a teda pridelenéńo tele_
fónneho čísla, priamo jednému alebo viaceým účastníkom aĺebo uŽívatelbm.
Týmto' ako Účastnĺk vyhlasujem, Že som bol spoločnostbu orange Slovensko, a. s. v sÚvislosti s poskytnutĺm teleÍÓnneho čísla na
základe z1nl.uvy o. poskýovanĺ verejne dostupných sluŽieb preukázatel'ne informovaný o skutočńosti,2e pľidelené telefónne čĺslo
nie je moŽné pouŽĺvat' na účely priameho marketĺngu.
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Učastník

dátum, pečiatka, podpiS

Číslo účastníka: 003851 1 937

SK.IJIJter c--

rbora Solišová
Spoločnost' orange Slovensko, a.s.

dátum, pečiatka, podpis
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PríIoha č' 'ĺ Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky ''Ponuka NMD" zo dňa 16.7. 2022

cl. 1. Uvodné ustanovenia

J ' obsahom tejto prĺlohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Ponuka NMD'' poskýuje
Podnik Učastnĺkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskyto-
vania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tieŽ skutočnost', Že názov tejto prílohy (druhý' prípadne kaŽdý d'alší
riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uvedený v prvej vete tohto článku, je zhodný
s názvom ponukovej akcie a Prílohy č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legislatívne skratky dohodnuté v tele
Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy'

2. Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutočnost', Že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (pĺsomná
zmluva o poskytovanĺ verejne dostupných sluŽieb, ktorej číslo je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok
(dodatok k Zmluve, obsahom ktorého je najmä predaj zariadenia za cenu so zl'avou).

cl. z. zvgnodnená aktivácia služby CLlP
Strany sa dohodli, Že Podnik Účastníkovi na SlM karte aktivuje sluŽbu CLIP, pokial'uŽ túto sluŽbu nemá aktivo-
vanú.Zároveň Podnik v prípade podl'a predchádzajúcejvety poskytne Učastníkovi 100% zl'avu z výšky aktivač-
ného poplatku za aktiváciu sluŽby CLlP'

čl. 3. právo používat'Prima tetefónne ěíslo a prenos kreditu

V prípade, ak prostredníctvom SlM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy Úcastnĺkovi Podnikom poskyto-
vaná predplatená sluŽba Prima, platí, Že Podnik zabezpelí za cenu administratívneho poplatku, ktorého výška
je uvedená v Dodatku, aby Učastník mohol pouŽĺvat'podl'a Zmluvy to telefÓnne číslo, ktoré mal priradené ako
posledné k slM karte v čase, ked' mu jej prostredníctvom bola Podnikom poskytovaná sluŽba Prima. Zároveň
Podnik umoŽní Účastníkovi prenos nevyčerpanej hodnoty kreditu pri sluŽbe Prima, ktoý má Účastník pred-
platený pre uŽívanie tejto sluŽby prostrednĺctvom SlM karty, avšak maximálne do výšky 66,39 €. Uvedená
nevyčerpaná hodnota sa započíta proti cene za sluŽby poskytované Účastníkovi prostredníctvom SlM kaľ1y
v zmysle ustanovenĺ Zmluvy.

Čl. ą. sluzoa Balík starostlivostizáklad a Balík starostlivosti ptus

1' Strany sa dohodli, Že v prĺpade, Že Účastník má v okamihu, v ktoý nadobudne platnost' Dodatok, aktivo-
vanú na SlM karte sluŽbu Balík starostlivosti základ alebo sluŽbu Balĺk starostlivosti plus a predmetom tohto
Dodatku je tieŽ záväzok účastnĺka zotrvat'po dobu 24 mesiacov v uŽívaní sluŽieb poskytovaných Podnikom
prostrednĺctvom predmetnej SlM karty, a to v rozsahu a / alebo štruktúre stanovenej v Dodatku (d'alej aj ako
''SluŽba''), alebo ak najneskôr do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu SluŽby poŽiadal a Podnik mu
na SlM karte na základe tejto Žiadosti SluŽbu skutočne aktivuje, má Účastnĺk právo na poskytnutie niekto-
rého z niŽšie definovaných benefitov, a to:

a) v prĺpade, Že Účastník má v okamihu, v ktoý nadobudne platnost'a účinnost' Dodatok, aktivovanú na
SlM karte SluŽbu (alebo ak najneskor do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastnĺckeho
programu poŽiadal a Podnik mu na SlM kańe na základe tejto Žiadosti túto SluŽbu skutočne aktivuje),
Podnik Učastníkovi poskytne benefit, spočívajúci V tom, Že SluŽba je počas celej doby viazanosti zara-
dená do Člantu 2' Práva a povinnosti Podniku a Účastníka, bod 2'2 pism. b) prvá veta' Dodatku'

! Prípade, ak dÔjde kedykol'vek pocas doby viazanosti k deaktivácii SluŽby zo SlM karty Učastníka,
Učastník stráca nárok na tento benefit a SluŽba automaticky prestáva byt' zaradená do Clánku 2' Práva
a povinnosti Podniku a Účastníka, bod 2'2 písm' b) prvá veta Dodatku. V prípade, Že uŽ bola SluŽba
počas doby viazanosti jeden raz deaktivovaná, SluŽba uŽ nebud e zaradená oo Článxu 2. Práva a povin-
nosti Podniku a Ucastníka, bod 2.2písm' b)prvá veta Dodatku v prĺpade jejopätovnejaktivácie'

b) v prĺpade, Že Účastník má v okamihu, v ktoý nadobudne platnost'a účinnost' Dodatok, aktĺvovanú na
SlM karte SluŽbu (alebo ak najneskor do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckeho
programu poŽiadal a Podnik mu na SlM kańe na základe tej'to Žiadosti túto SluŽbu skutočne aktivuje)'
Podnik Ucastníkovi poskytne benefit, spočívajúci v tom, Že Učastník má nárok na predčasnú výmenu
koncového telekomunĺkačného zariadenia alebo iného zariadenia po 21 mesiacoch od okamihu, kedy
nadobudne platnost'a účinnost'Dodatok za splnenia podmienky, Že SluŽba bola na predmetnej SlM karte
aktivovaná a Účastníkom uŽívaná nepretrŽite počas celých 21 mesiacov od nadobudnutia platnosti
a účinnosti Dodatku.

A NMD

.o

t9

(r)
(ĺ
o
(!
đ]
E
-o
o
o

'Nf
o
cl
ľ._
c?
O)

Nc!
Ô]
F-

Ń
C\l

c(ĺ
o
0)c
0)
c')

oo
E
o
E
=J
o
Ô

BENEFiT_r{[iD_2420-,1 0_:3

113
Archivnel M



cl. 5. Ponuka ''1 GB dát v mobile"
1. Strany sa dohodli, Že v prípade, ak Účastnĺk má v okamihu, v ktoný nadobudne platnost'Dodatok, a,

vaný na SlM kańe niektoý z vybraných účastníckych programov Go Safe / Go Biznis / VPN, a to: Go t
optimal, Go Safe Extra' Go Safe Premium, Go Biznis 22 €, Go Biznis 27 €, Go Biznis 33 €, Go Biznis 37
Go Biznis 43 €, Go Biznis 50 €, Go Biznĺs 60 €, VPN optimal, VPN Classic, VPN Extra alebo VPN Exclu'
sive, resp' iný účastnícky program, o ktorom tak určĺ Podnik (d'alej aj ako ''Program''), alebo ak najneskÔr do
okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu Programu poŽiadal a Podnik mu na SlM karte na základe tejto
Žiadosti Program skutočne aktivuje, Úcastnĺk máprávo na poskytnutie Ponuky, spočívajúcej v moŽnosti aŘti-
vácie a následného vyuŽívania sluŽby 1 GB v mobile (d'alej len ''SluŽba''), a to za zníŻenÚ cenu 1 € oproti
cenníkovej cene SluŽby (4 €) uvedenej v Cenníku sluŽieb na Www.orange'sk v jednotlivých zúčtovacích
obdobĺach (d'alej len ''Ponuka"), a to počas platnosti tohto Dodatku. Maximálna teoreticky dosiahnutel'ná
ýchlost'st'ahovania / odosielania dát v rámci SluŽby a podmienky poskytovania SluŽby sa spravujÚ prísluš-
nými ustanoveniami Cenníka sluŽieb pre sluŽbu '''1 GB dát v mobile'' pre účastnícky program Go Safe opti-
mal aŽ Go Safe Premium.

2. Aktivácia uvedenej Ponuky je moŽná výlučne pri uzatvorení tohto Dodatku, tj. následná aktivácia SluŽby za
znízenu cenu počas platnosti Dodatku nĺe je moŽná. V prípade, Že Učastník počas platnosti tohto Dodatku
poŽiada o deaktiváciu SluŽby, opätovná aktivácia za zníženlj cenu nie je moŽná' Po skončení platnosti
Dodatku sa SluŽba automaticky deaktivuje a Účastník stráca nárok na danú Ponuku. SluŽbu je zároveň
moŽné aktivovat'pri podpise Dodatku ibaza podmienky, Že Účastnĺk pri podpise Dodatku nepoŽlada o akti_
váciu SluŽby Extra dáta. Dáta obsiahnuté v tejto SluŽbe je moŽné zdiel'at'v rámci SluŽby Zdiel'anie dát.

3' Zmluvné strany sa dohodli, Že predplatený objem dát balíka je moŽné vyuŽit' na dátové prenosy v rámci
sprístupnených mobilných a pevných sietí v SR a v rámci sprístupnených pevných a mobilných sietí štátov
Zőny 1 dátového roamingu. Učastník je oprávnený aktivovat' si počas toho istého zúÖtovacieho obdobia aj
viac balíkov SluŽby súöasne na tej istej SlM karte, pričom spoločnost'orange Slovensko, a. s.' je oprávnená
obmedzit' maximálny počet balíkov SluŽby, ktoré je si účastník oprávnený aktivovat' počas toho istého zúčto-
vacieho obdobia na tej istej SlM karte súčasne na maximálne 3 balíky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Že práva a povinnosti vyplývajÚce z tohto Dodatku je moŽné pĺsomne previest'
na iného úcastníka iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Podniku, pricom práva a povinnosti sa na
nového účastníka prevádzajú len v tom rozsahu, aký bol priznaný pôvodnému účastnĺkovi, a len na obdo-
bie, ktoré v čase prevodu ostáva do uplynutia Rozhodnej doby'

Čl. 6. spoloěné ustanovenia
1' Za ucastnĺcke čísla aktívne v sieti Podniku sa povaŽujú pre účely tohto Dodatku aktívne telefÓnne čísla pri-

delené Podniku a zároveň priradené jednotlivým účastníkom verejných telefónnych sluŽieb na základe pĺat-
nej zmluvy o poskytovaní verejne dostupných sluŽieb uzavretej medzi účastníkom a Podnikom, ktoré sú
jednotlivými účastníkmi vyuŽívané v sieti Podniku, pričom za účastnícke čísla sa nepovaŽujú najmä krátke
čísla, čísla pouŽívané na poskytovanie osobitných sluŽieb uvedené v cenníkoch sluŽieb Podniku' audiotex-
tové čísla a iné císla, ktoré nie sú priradbvané účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní
verejne dostupných sluŽieb.

2' Strany sa dohodli, Že v prípade dočasného prerušenia poskytovania sluŽieb v zmysle príslušných ustano-
vení Zmluvy sa počas doby dočasného prerušenia poskýovania sluŽieb neprerušuje ani nespočĺva plynutie
doby, po ktorú sa má poskytovat' ktorékolVek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je doba
poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dÔsledku docasného preruŠenia posky-
tovania sluŽieb sa doba platnosti Dodatku prediŽi' doba poskytovania zvýhodnenia sa nepredlŽuje a zostáva
v díŽłe rovnajúcej sa pÔvodne dohodnutej dobe platnosti beż jej predĺŽónia v dosledku prerušeńia poskyto-
vania sluŽieb.

3. Strany sa dohodli, Že v prípade prevodu SlM karty na inÚ osobu (za prevod sa povaŽuje aj prípad, ked'
zanikne Zmluua aj Dodatok a tieto budú nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzĺ Podnikom a novým
účastníkom SluŽieb, pričom práva a záväzky Učastníka vzťahujúce sa na SlM kartu prevezme nový účast-
ník, ktorému bude tĺeŽ pridelená SlM kańa) právo Ucastníka na jednotlivé zvýhodnenia podl'a tejto prílohy
neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik vŠak mÔŽe jednostranne rozhodnút' o tom,
Že právo k niektorému zo zvýhodnení podl'a tejto prílohy novému Účastníkovi poskýne, pričom v takomto
prípade sa poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prílohy, ak sa
Podnik a nový účastník nedohodnú inak. V prípade, Že sa v súlade s predchádzĄÚcou vetou prevedie nie-
ktoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná čast'.

4. Strany sa.dohodli, Že v prípade, Že z akýchkol'vek dÔvodov dÔjde k zmene zúčtovacieho obdobia pri-
deleného Učastníkovi (napr. zmena prvého a posĺedného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby
oprávnenej na uŽívanie niektorého zo zvýhodnení uvedených v tejto prílohe, je Podnik oprávnený skrátit'
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poskytova nia zvýhodnenia alebo zmeniť oízt<u inyicn lehÔt súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia
alebo v neprospech Účastnĺka resp. osoby, na ktorú prejde právo na uŽĺvanĺe zvýhodnenia,

maximálne v rozsahu 31 dní u kaŽdého zo zvýhodnení
Strany sa týmto dohodli, Že Ą po ukončení platnostĺ Dodatku nadalej trvajú tie ustanovenia, z ktoých zne-
nia, zmyslu a|ebo povahy je zrejmé, Že tieto ustanovenia sa vzťahujú na obdobie po ukončení p|atnosti
Dodatku.
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