
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných s|uŽieb
Číslo zmluvy A3151242 lD predajcu: osoo4DsAo6

ldent. kód dodatku:
SlM karta s prideleným tel. číslom:

Orange Slovensko, a. s.

12438971
0907871828

a

Úěastník (osoba: právnická i podnikatel' lţzickâ katel'): Právnická osoba

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

1.1 dohoda strán na
v kolónke niŽšie v
rejkolVek kolónke

Dátum: 8.1.2020

so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo: 356 97 27O, Đli 20 20 31 05 78, lc optĺ: sK 20 20 31 05 78,
zapisanâ v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číďo 1 142tB
(d'alej len "Podnik")

na základe vzájomnej doh9dy uzatvárajú tento doda1ok k cit' zmluve o poskytovaní veĘných sluŽieb (d'alej len ',Dodatok,'; cit. zmluvao poskýovaní veĘných.-sluŽieb, kuJ<torej sa Dodatok uzaÍllára,.şa d.alej o'značuje ako ]Źml9va''), rtäł' upr"ńi,i păäńiáňxv łĺpv
zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tieŽ vyuŽívania elektronických.koműnikačných sluŽidb á inýcn s|uzie-rj pőšxvtäuäný.r. nä
láklade Zmluvy. (''SluŽby"), prípadne iné osobitné. podm.ienky vyuŽ_ívaniă SluŽieb, ak srí v DodatŔrL resp. dokumente, na ktoý text
Dodatku odkazuje, uýslovne dohodnuté. (Podnik a Účastnĺk sa-spóločne d'alej označujÚ ako ''stranyi)

Č!. 1. Predmetom tohto Dodatku je

orange.

Meno, priezvisko, titul/ obchodné meno / Názov:
Základnâ škola

r'qý pobyt / Sídlo / ţię9!9-oo-d1kania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Zvolen 1, M. Rázusa167213,9600í, Zvolen 1

císlo a platnosť oP / pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / lCo
3788842',1

lc DPH / DlČ

ZastÚpený:
Mgľ. ondrej Kanka
Rodné číslo: slo a platnosť oP / pasu / preukazu p. na pobý:Čĺ

1.2

Dodatku, pokial'

na SIM karte Podniku

dohoda strán o
',+++++", tento

Podniku' ktorá počas
trovanú na UčastnÍka,

predaji zariadenia (d'alej
údaj sa nebude uvádzať

len ''MT'') (zmluvné strany sa
a Že predmet kúpy teda MT je

í)

, resp. na tej SlM kańe
M kartu Podniku regis-

pokial' je v kolónke ''Výrobné číslo MT'' uvedené
noznačne určený svojim typom)

dohodli' Že
jasne a led

Účastnĺkovi z majetku Podniku
ceny)s DPH (dalejtieŽ ''Kúpna

z',)

3)

so zlavou z jeho spotrebitel'skej ceny za kúpnu cenu (po uplatnenÍ zl'avy zjeho spotrebitel'skej
cena")

Go Biznis 30 eur

Typ MT Samsung Galaxy A20e black

Výrobné ěĺslo MT (lMEl) "+++++"

60,00 EUR 4)

Účastník sije vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebitel'ská ) cena MT bez zl' avy z jeho spotrebitel'skej ceny s DPH, za ktorÚ
Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokial'sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podm ienkach uvedených v tomto
Dodatku,

s)

lllilItiltilililililililil 11il|ililililil1ilililČíslo rjčastníka: 01 6588071 7 42020065

Ârclrivnet M

180,00 EUR
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ugasţlĺţ s-i.je vedomý, Že.MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenÚ vyššie v tomto bode len z toho dÔvodu, že sa zaviazaluŽÍvať sluŽby poskytované mú prostŕednÍcwom slv karty v zmysle úśt"ňĹ,vänĺ tonto ooáătłu ôd;ń' dohodnutú v bode 2.3tohto Dodatku.

1.3 dohoda strán o tom, Že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
Akciové mobilné telefóny pre doteĘších zákaznÍkov 6)

poskytne (resp, neposkytne
nÍkovi poskýne, tieŽ dohoda
a povinností strán spojených

vid' niŽšie) Podnik Účastnĺkovi aj d'alšie ýhody a v prípade, Že Podnik
o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto uýhod.

tieto d'alšie výhody Účast-
Podrobnejšia úprava práv

s poskytnutĺm dalších su uvedené v dokumente
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna2S.1O.2O19 7)

1.4 dohoda strán o

a) aktivácii sluŽby

"+++++t' 8)

b) o deaktivácii sluŽby

"+++++"

c) o. vol'be zv1ihodneného čisla (resp' viaceých
Nekonečné volanĺa na vybrané tel, číslo v si_eti

s)

)' ak sa Strany dohodli na aktiváciĺ (bonusovej) sluŽbyzuýhodnených čĺsel
Orange

"+++++t'

d) o poskytnutí z4iho-dnenia (pokiaľ je nasledujúca kolónka vyplnená
nenÍ uvedených v PrÍlohe Dodatkri, ktoré sÚ podmienené uvóoenĺm
slušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné
týmto dotknuté)

10)

symbolom''+++++" Účastník nezíska žiadne zo zţhod-
kl'Účoţch slov resp. slovných spojen Í stanovených v prÍ-
zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je

'l '5 dohoda strán, że Účastnĺk je povinný uhradit'
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Pod
zariadenia uvedeného v bode 'l.2 tohto článku za

2.1

2.2

a)

Číslo účastníka: 01 6588071 7 ilril1tililililililil1ilil ililil1ilililil]iltil

cl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastnĺka
ÚčastnÍk je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo rnýške.uvedenej v Č1 ĺ- bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenejv Cl. 1 bode 1.5. Účastník.je povinný za[latiľ Kúpnu.cenu a'Poplatok n" źaxläo" ĺałĺiry ţstăvă.Ëi 

'eăănixo' 
v lehote uvedeneivo faktÚre, inak do 15 dní,.odo dňa vystavenia iaktÚry, a.k sa żmluvné s1iäňy neoońóálií'äţplâăä"ř^orä';J;"öřáiäň]

V prípade, Že Podnik o to Účastníka póziaoa, je tento'!ôvinný zaplátiľ čelrj K,ipnu cenu ľrĺĺ s rjpH a / alebo Poplatok v hotovostina predajnom mieste, na ktorom s Podnikom ÚčastnÍŔ uzatv'orí t'ento Dodatoł, a to vo Íorme preddavku; to platĺ, ak sa zmluvnéstrany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

Strany sa dohodli, Že Účastnĺk je po1i1ný poč_as doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SlM kańeaktivované.auŽívaťsluŽby(resp.sluŽbrl)befinovanévustanovóniagńpĺsňěňa;an)ţ9|ţobodu,pričom záväzkypodlapĺsmena) a b) tohto bodu majú povahu altematívnych povinností teda platÍ, zb poliáľ śĺ ná slnł tarte áňivävané sluŽđy-(šlu'b,ăü;:dené v pĺsmene a)Účastník nie je povinnýzároveň plniťv súüisiółĹ;JšlM xa.rtou śvó;iăuä'ox'păăia pĺsńŢńa'ufă-ňá"pJL
(tj' ak má na SlM karte aktivovańÚ sluŽbu-resp. aktiv'ované sluzoý uveđeňô v písmene ń) tohtó boăú;nie je povinný plniť svojzâväzok podl'a pÍsmena a)tohto bodu)'

11)

poplatok za
alebo iného

12)

13)

42020065

Archivnet H

"+++++"

8,OO EUR

30,00 EUR
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není zliav' ktoré mu na základe akejko|Vek právnej 
.skutočnosti.poskytne.Podnik). Aktivácia ÚčastnÍckeho programu podla

prvej vety tohto písmena na SlM karte alebo aspoň żiadosť o attiúáciu tałenoto ĺdastńĺôxóńó ňróľ".u na ślv-tartJ 1ü eĹ ibode 1'1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) .ljeno následná skutočná' alĺt]vâciá É p;d'ienřoi, ňił-nosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na xúpu MT2a kúpnu cenu.
o) ýýasJnJţ sa zaväzuje, Že-v prípade, ak bude mat'na SlM karte aktivovaný niektoý z Účastníckych programov Go, alebo

účastnĺckych programov Biznis bude mat'počas dobyviazanosti, ako je tátó stanovéná v ođoó ż.á_tońto ělánku, alçtlvovańú
na SlM karte takú kombináciu aktivovaného Účastnĺckeho programu' a ijoplnkoţch sluŽieb Prenoś minút, ruetonóeńé 

"á"ńiăna zqihodnené číslo, 100. minÚt d9 vŠęţkých sietĺ v SR á EÜ, Nekonečňé volánia v orangei, Ňótoneehy ualĺr snłsĺHĺnĺś,
mesačného poplatku za doplnkové sluŽby-TV. v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečrřé meożinaróJńďńó""ry Ěúróo":
Nekonečné medzinárodné ho.vory. Svet, V Európe ako doma PLUS, MÔj Svet+, Ńáhradný telefóń, śvet dáta, preonóstna dta-
rostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, Balík starostlivosti, Balík starostlivośti plus, sluŽby zőiel'am súoje dáta, Balík extra volańĺ
a dát' BalÍk-100-.sR1áv' 200 MB v mobile, 1 GB v mobile, 2 GB v mobiló, Biznis lniernet v mouiläzoo MB, Biznis lnterńét
v mobile 1 GB' Biznis lnternet v mobile 2 GB, Max Roaming,Ahoj Qgtąso MB, Euripa Dáta 'l00 MB, Európâ oata zoďĺrĺs'
Svet Dáta 1 00 MB, Svet Dáta 500 MB, Prichádzajúce hovoý sveť1o0, Prichá.dzajúce hovory Svet 25cĺ, Éiicńáoż"jutăĺ;""ry
sVď 500, odchádzajÚce.hovory EÚ 1 oo' odcháózajÚce hoíory EÚ 250, Európa bat" ĺ ooďNła, Ńelĺonee ne volania na čĺslo
u. S-F' y rJ9rel pĺ_sţ9 súčtu mesačných poplatkov (vrátane oPH1 za tieto úEastnÍcke programy, sluzoy, oalĺtý, d;pńř";ě
sluŽby (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

14)30,00 EUR

2.3 Účastník sazaväzuje,Že po dobu

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (dalej tieŽ ''doba viazanosti,')

Číslo účastníka: 01 6588071 7

a) zotrvá v zmluvnom vz|9!tu. s Podnikom. podl'a.Zmluvy v znenĺ tohto Dodatku ako účastnÍk SluŽieb poskýovaných mu Podni-
kom proslredníctvom SlM..karty, po celÚ túto dob.u bude bez prerušenia tieto SluŽby vyuŽívať, a to v sÚláde s;óno závazŘámi
a zâroveřl nedoručí Podniku. výpoved', odstúpenie od z.mluvy alebo iný úkon, ktoréhď účeloń je ukončenie żmluvy á ńbb"
Dodatku pred uplynutÍm doby_^viazanostĺ; za porušenie tejio povinnósti sa nepovaŽuje odsíúpenie od zmluvy ź oovóoóu
stanovených zákonom č,' 35112011 Z' z. v platnom znení alebo z dôvodov stanoVených pre odsiripenie od zmluvylnýń p]ł-
ným právnym predpisom;

b) nepoŽiada i vYPojeniez prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty (pokial'mu takáto povinnost'nevyplýva zoZmluvy,
pričom v takom prípade je povinný bez zbýočného odkladu pokračovaťv'uŽívaní SluŽieb'prostrednĺctvoĺń ĺnei sltł ňrtýi
ktorá nahradÍ vypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu);

c) sa nedopus1ĺ takého konania, alebo, nedá svojím konaním Žiaden taký podnet a ani neumoŽnĺ také konanie, na základe
ktorého by Podniku v.zniklo právo odstúpiť od Zmluvy.alebo právo vyporieäať Zmluvu z dôvodov nesplnenia aleoo poiüsâniă
povinnostÍ zo strany Učastníka, ku ktoým sa zaviazal V tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo nâ základe Korého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziľ alebo prerušit'poskytovanie SluŽieb;

d) bude mať na SlM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant Účastnĺckeho programu) alebo takÚ kombi-
náciu. v bode 2? pĺsme1ę b)uvedených sluŽieb (resp' iných produktoV), Že nedÔjde k porušäniu- závaźku ueastńĺtá uve_
deného vbode2'2 tohto článku;

e) bude včas a riadne uhrádzať cenţ, za SluŽby a iné svoje peňaŽné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-
dzat'.P.odniku'iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípadó, ak sa nejedná o peňaŽné záväzky voči Poońitú,
avšak Učastník je povinný ich uhradit' Podniku alebo prostrednĺctvom Podniku ketej oţobe.

V- prípade telefÓnnych čĺsel, ktoré boli v rámci prenositel'nosti čĺsla prenesené k Podniku od iného podniku (d'alej len ''prenesené
čísla.) s-a .do ogp_v viazanosti nezapočítava doba od nadobu-dnuti-a platnosti Dodatku aŽ do prvej aktiváciě slv lĺartý s pren"_
seným číslom, čiŽe doba, po ktoru SlM karta nebude v dôsledku ešte nedokončeného prenosů čÍsia aktívna; ooua viaźanóśti táx
za-čne plynút' aŽ prvou aKiváciou SlM karty po ukončení prenosu čĺsla. V prípade, ak'Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
reŽimu predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne .plynÚt' aŽ po_ uplynutí 14 dnÍ nasledujrjcich po nadobudnuti platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je
však Účastník povinný''plnit'si povinnósti uVéoene v đ. 2.3 a), c)ä e) po celú dobu pred Łár^tĺnviażáńósti (od'o dňa'ńäd;Ĺuänű:
tia platnosti Dodatku aŽ do zač,aÍia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.

Účaştník si je vedomý, 
-Žę 

MT ję mu pred4vaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktoĘ uýška sa rovná rozdielu
medzi spotreb''Ęsx9!. (trhovou) c-enou MT a v zmysle to'hto Dodatku poskytnutou zl'avou zo spotrebiteÍskej ceny, len z toho
dÔvodu, Že sa UčastnÍk zavia'zal uŽĺvď sluŽby poskytované mu prostredníctvóm SlM karty v zmysie ustanoveni tohtó Dodatku po
dobu dohodnutú v tomto D9datku, pričom nedodźanie tohto zâväzku (konkrétne záväzkőv uveđených v článku 2 v bode 2'2, ž.g
alebo2.4) vzhl'adom na výšku zl'avy zo spotrebitel'skej ceny MT, ako aj na prĺpadný obsah Prílohy'č. 'l Dodatku (pokial' je sÚčas-

ililil ililililtil llllililtilililllilril

1s)

2.4

2.5

42020065

Arclrivnel H
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tbu Dodatku takáto príloha), by spôsobĺlo, Že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zl'avy zo spotrebitel,skej ceny MT).V nadväznosti na ustanovenia predchádzajÚcej veĘ s-a stiâńv ooňđoi, lä Ůdäłńĺŕl; p#'łý Ěá;iiu unradiť niŽšie v tomtobode uvedenú zmluvnÚ pokutu v prÍpade pórusénia ńizsie v toĺŕđĚóăäi*oJ'.ycn poúinňđstĺ ná'i"ăóun",
a) ak Účastník počas doby viazanosti uved.enej v č:l;2 bode ?3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradit, cenu zaSluŽby alebo povinnosť uhradiť včas a riadn'e iný svoj peňaźný źáuäio[ íoei P"ă'Ňŕ" ;Ë6óţ*iĂňo'ľ uhradit,včas a riadnePodniku inÚ platbu, ktorú je poünný platiť PodniŔu 1a19 9j v orin"o", .ł 

'" nejedná o peňaŽný záväzokvoči Podniku, avŠakUčastník je povinný ho uhradit' Podńixu alebo prostrědníctíom ď"dnikĐ, 
-'

alebo
b) ak ÚčastnÍk počas loby viazanosti' uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosľ zotrvat, v zmluvnom lrzt,ahus Podnikom podla Zmluvy v znenĺ tohto Dódatku a po celú ooou viażaňosti uŽĺvat'bez prerušenia SluŽby prostrednÍctvomSlM kaţ alebo Účastnĺk-poruši svoju povinnosť neobrueľ Ëooňilru wp"')"o', odstÚpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktoréhoúčelom je ukončenie platnosti Zmluvy'a / alebo Dod'alk1l p'"d 

'püűfiň. 
doby. viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sav súlade s ustanoveniami.článku z.bódu 2.3 pĺsm. a) tohto oóoäŕu ńäńovaŽuje odstÚpenie od zmluvy z dÔvodov stanove-ných zákonom č,.351l2o11 Z' z' v platnom znénĺ aleb'o z oovooóv |re oăţř,ip"ńí" 

"J'ňi'y;ň;&än1ich iným platným práv-nym predpisom),

2.6

Účastnik povinný uhradiť Podniku zmluvnÚ pokutu vo

Císlo účastníka: 01 6588071 7 iltil1ilililililililililil |IilililililIilililil

Zmluvné strany sa dohodli, že v prÍpade, ak zmluvná.pokuta dohodnutá v_ predchádzajÚcich ustanoveniach tohto bodu vo svoje;uýške platnej pre prw mesiac dobý viazanosti (ktorá' je uvedená näžaeiăiru textu v kolónke tvoriacej sÚčasť tohto bodu), jeniŽšia, ako šesthásobok sumy, uved.enej v článkil 2.v 
'6ode 

2.ž pß'. 

''t"hi9 
Dodatku, Podniku vznikne v prípade, že UčastnÍkporuší svoju zmluvnÚ povinnosť podl'a pismena a) ę|9b9 ĺ) tontj l-ôáulíoeiÚeastnĺłovi pia"äňą üľ'iädenie zmluvnej pokuţ voýške rovnajúcej sa šesthásobku sumy uvedenej í článku ź u oooăâă'p'ĺ.'.l) i"ń6ijóütđ; Úä;t"ĺk je túto zmluvnú pokutuPodniku povinný zaplatiť, p,ričom v takóm pĺÍpadé sa neaplikuje .uńá i'Äluunul pokuţ stanovená v kolónke tvoriacej súčasť tohtobodu' V prípade' Že (i) Podniku vznikne piáüo na zmluvnú o9'tu1u lo6-1'" orili'ĺläo'áiú*l 

"ěty 
Ëht"'5.ř" a zároveň (ii)v kolónketvoriacejsúčasťtohto bodu je stanovené. Žę uÍška zmluvrłejpJł,jiýś" 5uăäpostupne podl'a pravidieluvedených vtexte obsia-hnutom v kolónke znižovat'v závislosti od toho'koľko cęlygn mäśiacó;'pryňd od użavrätia tóńtďoooättu do okamihu porušeniazmluvnej povinnosti, platí,.Že výška zmluvnej pokuty, ató ;e tato stánořäňa u preocnáozá;rrcě1 uăt"-,äuuo" zniŽovat,v závislostiod toho kol'ko celých mesiacov uplynulo oo uiavreiia tohÍo Dodatku ođótamirru poruŠenia zmluvnej povinnosti, a to podl,a rov-

{l1llă'ľ"El:"'oiel, 
ako sú pravidlá sianovené pre zniŽovanie 

"ýšĹý;ňl'ili pokuty uveoóńđ í ióxiă ü tolonł" fuoriacej súčasť

Právo na zmluvnÚ ookutu podla tohto bodu vznikne Pod.niku samotným porušenĺm povinnostĺ ÚčastnÍka, a to v okamihu poru-šenia povinnosti Účästníkoin, pričom toto piauo ńió ie poomiénáńe výťónňil Žiadnehó úňňú'.ă;Ţđy Podniku (napr. odstúpe_nĺm od Zmluvy alebo prerušením či obmddzením pbsi<ytov"ńiá sruź"o řpi'päi" păiřsäË p,í]'iläiipoola bodu 2.3 pĺsmenac)tohto článku).

Účastnĺt< sÚhlasĺ s tým, Že ak počas dolY Platnosti tohto Dodatku dojde na základejeho Žiadosti alebo z dÔvodov jeho zavineniak dočasnej deaktiváciijemu pridelenej şlM ry9rv a v dôsledku tohok'óbmădzeniu alebo k.prerušeniu poskytovanĺa SluŽieb podläZmluvy, že .doba p-o kt9ru nebude z týchto dÔvódov pouzĺvaĺ tieto şi"Žb' .;;" nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosťnezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podníku za tÚto ooou ceí'uţiuŽi*, Ę'óŔlą|'-u ůtă'pouinnosť v zmysle Zmluvyvznikne, ani povinnosti plniť svoje záväzký dohodnuté v pĺsmeňaóń ą ă;iHd' 2.3 tohto článku.
Podnĺk je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, 

ţţor9 Ę|u neho vyplývajÚ zo Zmluvya tohto Dodatku, najmä (i) predať Účast-níkovi MT za dohodnutú Kúpnu óenu ä previest'na Úeastńĺtá. vu.iĺóŘJórä",] k MT a ódovzdaľ ńu r'o )a predpokladu, Že Účast_nÍk splní všetky podmienţ potrebné pie vznik nároku ná kůpu Miä k,frňu 
""nu 

v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskýovaťUčastníkovi SluŽby podl'a Zmluvy a tońto Dodatku.

V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastnĺk v súvislosti so SlM kartou aktivovanú sluŽbu Náhradný teleÍóna teda je v platnosti Dodatok.k.Zmluve.o poskýova.nĺ.verejńýćh;lu'ieb-ä aktivácii-sluŽby Náhradný telefón (alebo Dodatokk Zmluve o pripojení o aktiváciislu_łoy ruahráoný ielefón), v =âni.r,ĺ Řü'éh; jĹ uvedené to iste teleĺońńő číslo ako v záhlaví tohtoDodatku, (d'alej len ''Dodatok o NT''), uzavĺetÍm ionto Ďo'ĺjatxu ź"ńixä'óiăi."ţŤ p'gÇęttu 9 NT (a dochádza k okamŽitej deaktiváciisluŽby Náhradný telefón aktivovanéj a uŽívanei na zaxlaáe Ďooaiil J'Ňä S|IV karty). V prípade zániku Dodatku o NT podl,apredchádzajúcej veţ, môŽe (ale nemusÍ) Účasĺník v súvislosti so Sllí kartou-poŽiadat' Ĺí nouij äłtiuá.iü sluŽby Náhradný telefón,pričom v takom prípade ie povinný uzavńet'nový Dodatoŕ'ţżľlLlve ä păffiuanĺveĘných siuźieo o attivácii sluŽby NáhradnýteleÍón' V prípade zániku Dodatku-o.NT podl'a prvej veţ tohto bodu ou,ie máiiato skutočnost' v závislosti od okolnostĺ uvedených
[ilÎ:ţ"Jlľ* 

písmenách tohto bodu zä naslôooŕ vzńix niertorer''"äpiá"iv"n.t"uou uuáoäňý"třřliasleoovných písmenách

a) Ak sa nejedná o prípad podla písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník uŽ na základe Dodatku o NT zakÚpil koncovételekomunikačné zariadenie alebo iné zariádenie, je povinný unraoiříšüuislostiso ráńiLo' oăJäixu o ľrlT sumu vo výškezostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov'zâ ĺużoí,Ňánraăny-täeĺon (vrátane DPH) do konca pÔvodne v Dodatkuo NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumü rovnajúcej śá šĺ8i"' 
'l_śĹvîesačného 

poplatŕu-ža šluŽbu Náhradný telefóna počtu mesačných poplatkov, ktorämal vsúlade's uśtanoveniamí 'ooáatxu o rur uni.adii;đo ł-"" dobyviazanosti podlaDodatku o NT' avšak koré v dôsledku zániku Dodatku o nr oosiâi;ńeunr"iil1.
b) Ak sa nejedná o prípad podl'a pÍsmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základeDodatku o NT koncové telekomunikačné'zariadeńie alebo ińé;"ri"däË'a súčasne p"záo"l-" ňvÚ aktiváciu sluŽby Náh-radný telefin v súvislosti so SlM kartou a podpísal prĺslusrly ńđvý ĎăJăt"ř 14q,luve o poskytovaní veĘných sluŽieb o aktivá-cii sluŽby Náhradný teleÍón, v ktorého zailavi ie uüedené íetĺońne ěĺsiäšlv ł"rty, alebo poŽiadal o aktiváciu takého Účast-níckeho programu, ktorého súčasťou je sluŽbá ru9'1ráo1ÝËĚ}d,;i;;ř"_účastnÍcky program mu bude ajskutočne na SlMkarte aktivovaný, vznikne mu zánikom'Dodatku o Ni ńra,íońäz-lá"' i áäňysi"}iěb í" 

''ýšË';;"ńä,i*isa 4iške mesačných

16)

42020065
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2.9

poplatkov, ktoré mu b9liyvúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a uŽívaním sluŽby Náhradný telefón na základeDodatku o NT, pričom Účastnĺkovi nevznikne poĺinnosť ur''aoii zoËiävłô; *"ń;j;äř; .;l#é poplatky za sluŽbu Náh_radný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o'NT povinný unraoit' oo łăŕlca pÔvódne v oooatxůŢ llT dohodnutej doby viaza-nosti (zánikom Dodatku o NT.zaniká tieŽ právo nâ łupu Ŕon"ouéľ'ó1"iătomlnikaener'o áiaJánia alebo iného zariadenia zacenu so zlavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).
c) Ak sa nejedná o prĺpad 

.podla pÍsmena d) alebo e) tohto bodu a ÚčastnÍk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základeDodatku o NT koncové telekomunikačné żariadenie aleooine zárĹoeńiä.'s,:easne ná;";bd;'i; ňovú aktiváciu sluŽby Náh_radný telefón v súvis]ostĺ s9 S|M kartou a nepodpÍsal now oóáłóŕ řzrnluu" ô-pó;i}ň;i iäre;n1icn sluŽieb o aktiváciislužby.Náhradný teleÍon, v ktorého záhlaví je uţedäné telefónne éíslo silrł rarty, Üčastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NTnerrznikne právo na zl'avu, ako v prípade'podl'a pÍsmena.b) toLtó uóäu 
"'j.Tr.1 

ń"*ńiń;Ëünnosľ uhradit,zostávajúcenevyúčtované mesačné poplatky za sluŽbu Náhrabný teleÍón, rtore ođl na základe oooátŔu ďŇî povinný uhradiť do koncapôvodne v Dodatku o NT.dohodńutej doby viazanosil jzániło' oăoăí,u á Ńr iäńiLa tiăi piău" ńă'rupu koncového telekomu-nikačného zariadenia alebo iného zaiiadeîia za cenu šo Żavou, kt"iđ ň" vyplývalo z jeho ustanovenĺ)'
d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SlM karte aktivovaný taký Účastnícky program, ktorého súčastbu je sluŽba NáhradnÝ

ţeJeţn.a. Účastník poŽiadal o axtiíáciü taréno titastní.k"hő d.órăňţ','[ioreno súčasťou je sluŽba Náhradný telefin, a tentoúčastnícky.program mu bude ajskutočne na SlM tane artiüóvăný, Ú'eästnĺłóviźáńtăň'plăinä.i Dodatku o NT nevznikneprávo na zl'avu, ako v prÍpade podla písmena b) tohto ooou, ăni n{ů năvzniłne pouińńóśľ I'n-ráoľ'zostavajúce nevyÚčtovanémesačné poplatky za sluŽbu Náhradný telefón, Koré bol ń" żałnou ĎóJäŘí; Ňi ô""i]i"ř 'i 
radiť do konca pôvodnev Dodatku o NT dohodnutej doby viazańosti.

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SlM karte.aktivovaný taký účastnĺcky program' ktorého súčastbu je sluŽba NáhradnÝteleÍón a ÚčastnÍk poŽiadal o atiivaciu táłeňo rieastnĺcŕeń"_ p.đř"ň;.ktoréłlo súčasťou nie je sluŽba Náhradný teleÍóń,a tento Účastnícky program mu bude aj skutočne na SlM łarte'álĺ"vóvaii1i a Úeastnili pied;ä"ikb; Dodatku o NT nezakúpilna základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie-áläbo intí 
'"ri"o*i", Ü;-ĂňŤŔ;;iianiro' platnostĺ Dodatkuo NT nevznikne právo na zl'avu, ako v prÍpade podl'a pĺsméńa ol t"r'tă ńż'' äňiňü i""ailäń]í.,""st,uhradiť zostávajÚcenevyúčtované mesačné poplatky za sllzbu uârlraoný teleíóń, ńóié_bol;u základe oooátŔú ó-ľr povinný uhradiť do koncapÔvodne v Dodatku o NT dohodńutej doby viazanosti.

V prÍpade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovenĺ uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré súvymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas.doliy'viázanostije ue".tnĺł |^ł'ý út'äăř_Ě"iniku zmluvnú pokutu vovýške rovnajúcej sa výške 
-zmluvnej 

pokuty dohodnutej v'oooe ż.điôńto olănru. pbvinńôśľămřš-poňsenĺm Koých je spojenývznik práva Podniku voči Účastníkoúi na uńradenie zmlűvnej p"r'tv p"olá 
_reocrlaoźairióăl;;ty;.úI-''

a) Povinnosť Účastníka počas. doby viazanosti nepoŽiadat' o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM kartv(pokial' mu takáto povinnosť neýplýva zo Zmluiĺy; pĺieóm víätoń ň'ĺpJo" ŕa"íi-ý b;i'Ĺvt-iii'.ăľ'ă-Jlii;ä"đ[äÄî;řv uŽívaní SluŽieb prostredníctvoń inĘ slv karty, litoiá narlraoiţlo;Jńířesp. deaktivovanÚ SlM kartu);
b) Povinnosť Účastnĺka mať počas doby viazanosti.na.S]M kaţg (ktorej telefónne číslo je uveden é v záhlavítohto Dodatku) akti-vovaný taĘi účastnícky pfogram (reśp. taký variant.Účastnĺc5ěnó liolramq)-alebo'takÚ kombináciu v bode 2.2 pÍsmene b)uvedených sluŽieb (resp' iných produktov), že nedôjde t poruseńiú źir'aiL"Účastnĺka uv"oeńěńo üo ode2'2tohto 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 vżniklđ práuä äo"tupiľ od Zmluvy alebo právo vypovedat, Zmluvuz dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo stŕany ÚEádinix"-, 

-ku 
ktärej ĺpovińňoätĎ sízaviazalv tomto Dodatkua/alebovZmluve;

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa p'očas doby viazanosti takého konania, na..základe ktorého by Podnik bol oprávnenýv súlade s ustanoveniami platný9h pŕá.vnych prédpisov 
" 

l łđuđ zmiüďÚeástnĺłovílóč"';;;;;"'anosti dočasne obme_dziť alebo prerušit'poskytovanie slużieb; '

e) Povinnost'Účastníka neumoŽnit'počas doby viazanosti tretej o-sobe také konanie, na základe ktorého by v prÍpade, Že by takkonal samotný Účastník, Podnikl vznik|o órávó odstúpiť oó żňl'"y;il".práľo.vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplneniaalebo poruŠenia povinností zo strany Úeasthĺxa, ku ktoţm .u."uiă.äl ü-to'to Dodatku a / alebo v Zmluve;f) Povinnosť Účastníka neumoŽniť' p.očas doby viązanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v prÍ-pade, Že by tak konal samotný Účastnĺk, 
_oprávnený 

v oo'oe viazanäšti doč""n" obń;đ'ř âiăbo prerusit, poskytovanieSluŽieb.
Účasţník je zgr9u.eřl povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej 4í,ška presahuj9 Wšku dohodnutej zmluvnej pokuţ. Zmluvnápokuta je splatná v lehote uvedenej vo rn2ve na jeJ zaplaĺónie, ńaŕ u leňojă ĺą'oniooo ora ăóiuě'enia v1żvy Podniku Účast-níkovi.

2.10 Referenčné číslo _ Paušál pre blĺzkeho:

17)

Ak je v kolónke na
Žiadne ustanovenia

2.11

Císlo účastníka: 0'ĺ 6588071 7

miesto Referenčného čÍsla - Paušál pre blÍzkeho uvedený symbol ''+++++'' , nevzťahujÚ sa na ÚčastníkaDodatku ani jeho príloh hj'kajúce sa Paušálu pre blízkeho.
Strany sa dohodli' že Účastník ie oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti sluŽbuPrestávka, ktorá spočĺva v tom, że Účastnĺk poča's doby, počäs kio.]j".ü'ba Prestávka na slľĺ łäňěäktivovaná, (d,alej v tomtobode tieŽ "Doba poskytovania") nie je povinńý plnit' svđju'povinnosľ ńiăt' na šiv.łurt" aktivovaný taký účastnícky program (resp.taký variant účastníckeho p|os|îTu) ajebo taĺ<ú tomninaciuv u"ăě z.íöĺ"'ă'e b)-uvedených sluŽieb (resp' iných produktov), Ženedôjde k porušeniu záväzku Účastnĺra uvedeného v bode 2'2tohto'ĺáńtu, pričom sa śúčuiň;;öobu poskytovania predpĺdoba viazanostidohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou siuzĹŕpiäš]a"xa ńiá šu ăłk*iă ă.]t"tne povinnosti Učastnĺkapodlä tohto Dodatku ani podl'a.iných ustanovení zmtuvy;i"b" ńý"h ńíriřšianouu1ricich práva a povinnosti medzi Účastníkoma Podnikom' Doba poskýovania môŽe byť maximálnó.ó. ţ"lý91 ifiiiouáói"r'äuoouŕá-oe"šiňĺł 

"Ţl[îbze 
attivovat, len na celézÚčtovacie obdobie resp. viac celých zúĺitovacĺch obdobÍ. śuzoJ łäšřávŕâ moze pq".t"ţ 

"y"'i"äi;a; 
viac krát počas dobyviazanosti, avšak súčet Dôb poskýovania nesmie pret<ro8ii' sţšÍ 

"äý"ň 'iiĺiäila"ĺcr' 
obdobĺ. pooäś ôouv poskytovania môŽe byt,na SlM karte aktivovaný akýkolVekaktuálne ponÚŔaný rieastnĺcty-ľăó'ň;ki;'éři"i;ň"ńi""rv 

'iĺř"ĺ" sÚ v prÍpade SlM kartvsplnené' SluŽbu Prestávka je moŽné aktivovai'len v prÍpade, Žá ńá šll',řLärtL bude aktivovaný niektoý z Účastníckych programoü

lltilIll|ilililIililililtil llllilililtilil]iltil
42020065
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Go alebo účastnÍckych programov Bizłis (dalej v tomto.bode'tieŽ-ako "Vybrané programy''). SluŽbu Prestávka moŽno na SlMkarte akivovat'len za podmienky, Že uŽ uplýnuli'viac ako tri celé zúčtovaciíouoouiä oă u'"í''etiă ó_ooäiku 
" 

nu slM karte je mini-málne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerlšenia aktivovaný niekt9ĺ žÝyňä"ych programov (Podnik je oprávnený - nie všakpovinný _ aktivovať sluŽbu Prestávka aj v prÍpade, Že nie 1e ńlertoră ź poăffienox uvedených v tejto vete splnená). V prÍpade, Žebude ku dňu deaktivácie sluŽby Prestáúka'nä slM tarte 
"łii*uâňy'.'eä"tniäł-y 

prog'"' resp. kombinácia sluŽieb, ktoré sú v roz-pore s ustanovenĺm bodu 2'2 tohto článku, Podnik ie oprávnený ártivovát'ńă śllĺ"Ŕáńu't"lł_Úăśt.Ëkř program resp. tú kombi-náciu sluŽieb, ktorá bola na SlM karte aktivovaná v'posiednóń'"łäňiňr'jî'"o a.ktiváciou sluŽby PrestáVka. A6ivá6a aj deaktivá-cia sluŽby Prestávka prebehne k prvému dňu zúčtovacjeno oooooiä ňa-sleoujúceho po oórueeňiţiadosti o aktiváciu resp.deaktiváciu sluŽby Prestávka' V prĺiade, Že sa Podnik 
" 

ÚeáłnĺŘ uíp.d äilă;Ú;" pl".*í'ăĚ-Lţ'D1oy poskytovanĺa' sluŽbaPrestávka sa deaktivuje ku dňu, y KgnÍ un|vnie Doba poskytovania.-Foonit deaktivuje'slúźořĚł."śřařru tieŽ ked,uplynie šiestecelé zúčtovacie obdobie vyuŽívania tejtó sllźby počas cjoby vi"'áńoţti'
2'12 Referenčné čÍslo - Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym

18)

ĺL j"" y kolónke uvedený symbol *+++++., nevztahujú sa na
Darčekovej Prima karty a beneÍitom Neobmedzené vôlania s

Žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho píloh týkajÚce saÚčastnĺka
blízkym.

2.13 Rozhodnou SlM kartou podl'a prÍslušných ustanovenÍ Prílohy č. 'l tohto Dodatku je SlM karta, ktorej bolo priradené nasledovnételefónne číslo:

1s)

nič alebo ni

2.14 Fixným ením podl'a

2'15 SAT pripojenÍm podl'a

2.16

v sÚvislosti
sú uvedené

ustanovení prílohy č. 1 tohto Dodatku je pripojenie, ktorému bolo priradené nasledovné SN
201

ečo^i19'. ako sa predpokladá v príslušných
so SlM.kartou, ktorej telefónne člsb je uve-
v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, pričom aspoň

nič alebo niečo iné, ako sa predpokladá v prĺslušných
v súvislosti so SlM kartou, ktorej telefónne čislo ie uve_
sú uvedené v Prílohe č. 1 tohtobodatku, pričom'aspoň

ustanovení prílohy č. 1 tohto Dodatku Je ktorému bolo priradené nasledovné SN:

nič alebo niečo iné, ako sa predpokladá príslušných
v sÚvislosti so SlM kartou, ktoĘ teleÍónne číslo je uve-
sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, pričom aspoň

a súčasne j za pred-

21)

e
na

'Ú častnĺk mÔŽe v prÍ-
tento bod, vzťahu-

+++++

"+++++"

"+++++"

"+++++"

qliľ y Ę{F"9": Že je vo vyššie v tomto bode uvedenej kolónke
150'00 €' Učastník nezískava predmetnÚ zl,avu z ceny zariadenia, a
metnej zl'avy uvedené v ustanoveniach Prílohe č. 1 Dodatku.

uvedené čokolVek iné ako sumy 100,00 €, 5o,oo € alebo
to aj v prĺpade Že by splnil všetky ostatné podmienky pred-

221

a súčasne je za pred-
na tento bod, vzťahu-

' UčastnÍk mÔŽe v prĹ

2.17 V prípade, ak sú
pokladu splnenia

obsahom Prílohy č. 1 tohto Dodatku ustanovenia o ponuke s názvom ''Ponuka Love HF"všetkých podmienok zr4ihodnenia s nâzvom ''Love - MultiSlM'', z Koých jedna odkazujejÚcich sa na získanie osobitnej
všetkých týchto

zl'avy z ceny zariaden ia moŽné zĺskať tÚto osobitnÚ zllavu z ceny zariadenia

"+++++"

pade splnenia podmienok získať zl'avu vo výške
23)

pncom v , Že je vo vyššie v tomto bode uvedenej kolónke uvedené čokolVek iné ako sumy 100'00 €' 50,00 € alebo150'00 €, Ík nezĺskava predmetnú zl'avu z ceny zariadenia, a to aj v prípade že by splnil všetky ostatné podmienky pred-metnej zl'avy uvedené v ustanoveniach PrÍlohe č. 1 Dodatku.

pĺĺpade
Učastn

2.18

"+++++"

24)

Ak je v kolónke uvedený symbol ',+++++', alebo tam nie Je uvedené nič alebo niečo iné, ako sa predpokladá v príslušnýchustanoveniach Prílohy č' 1 tohto Dodatku, nevzťahuje sa na Účastníka v súvislosti so SlM kartou, ktoĘ teleÍónne číslo je uve-dené v kolinke v rámci tohto bodu Žiadne zvýhodnenie, ktorého podmien ky sÚ uvedené v Prĺlohe č.

iltil11iluililililililtil |lilililtililil]iltilČíslo účastníka: 01 6588071 7
42020065

Ârclrivnet kJ

"+++++"

.ĄFll'jNDlx_tjNl Đlislţľ::*2o1 !-_1c.-25
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'ĺ tohto Dodatku.



3.2

3.1

3.3

3.5

3.7

Cl. 3. záverečné ustanovenia
ÚčastnÍk vyhlasuje, Že nemá Žiadne finančn é zâväzky.voči Podnĺku' ktoré v deň, keţ'bu.de podpisovať tento Dodatok, by boli polehote ich splatnosti. Účastník potvrdzuje, že Zmluva,'ku. k!"r."j;;uż"třřaiento Dodatok, je platná' V prípade, Že v súvislosti soSlM kartou bol medzi ÚčastnÍkôm a poäńitom uzavretý iny oo'oaioł v iäńci'ňier<tore;ponüŕă'ËfäłËi"podniku, obsahom ktoréhoby bol predajzariadenia za cenu so zlavou ateno.po'słfnutié inłä ffiodneniaÚeastnĺłoŕi" 

'á"ä;'li"đé;,ňfiäpi,łü:;ä:
mienky poskytnutia zlavy a d'alšie povinnosti ÚčasthíkaiJ)ri$.é 

" 
p'"äilăinom d'odatku ńró"t'"oĺčtuom SlM kaţ (d,alejtieŽ''PredchádzajÚci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je ilatný'v oeń] v ktoý sa 

"'"lÉr; 
b;ä;iok, Strany sa dohodli, ŽePredchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzaúretia Dodatků' Ť" ńá'plłiř rirĺpaoe, at;e pleornetom Ëreochádzajúceho dodatkuposkýnutie sluŽby pod názvom Zţhodnené SMS v roamingu, Twin 

"lěuô-lĺái"áá'nýiäl,''ř.il; 
ř;řäm prĺpaoe zostáva Predchá-dzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

Strany sa dohodli, Že Podnik zabezpečI dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastnĺkovi, ktoý je povinný splnenie tejtopovinnosti potvrdit'svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej o.ońý łonăiĺ"ájäÚř"'ňiiä). ''' '""
Dodatok.nadobudne platnost'a Účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany d'alej nedohodli na odloŽenĺúčinnosti niektoých ustanovenĺ. Ak k-jeho podpĺsaniu nedÔjde'óoiăuďňi'širu''-"mi Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosťa Účinnost'v deň' v ktorom ho podpĺšó oprâvnë1Ýzá.stupca'pođňiłuäz po Účastníkovi. Ťentó-Ďóáatok sa uzatvára na dobuurčitÚ, a to na dobu viazanosti uvedenú Včl. 2 Dódaku.'v pľĺpááe firăňelenycn č'í;óĹ ;ko ä'V űň;;ăk Úäilíi;;"ir;ňDodatok v.rámci reŽimu predaja na dial'ku, sa Dodatok ur.waia n" đouu ureitii ooo onä náoó'ouďń,jii" platnosti Dodatku aŽ douplynutia viazanosti deÍinołanej _osobitne pre tieto pľĺpady v 

ç1. 
z.ooJă*u. ý prĺpaoJpieňeś;ý;ň;dil" aŽ do momentu aktivá-cie SlM karty odloŽená účinnosť ých usťanovení 

'DooatŔu,L<to.yóń 
ryron"nle irie je'moŽné o'ez torro, aby bola aktivovaná SlMkaĺta, a to v zmysle Podmienok prénositel'nosti telefónneho'čĺśls'- ryłÍń;ii"i p"äňií,. ÄL uË;#ik u;;ţ,"'il tento Dodatok v rámcireŽimu predaja na dial'ku, všetky ustanovenia Dodatku, Koré špecifiŕui:-äiäutne 

''rýń"Jn*ä 
p*1.ŕbíä"'ä'ů"e;#ff,äi,'#ń"J

ustanovenia špeciÍikujúce začiatok poskytovania jednotliţch osooitných-žÚhodneńÍ, naoouüďnu ůtinnost,aŽ uplynutÍm doby14 dní po dni nadobudnutia platnostíoodâtku, čím mÔŽe dt'jsť k pňüńu m6ńentu.začiatlĺu posrýôvania jednotlivých osobitnýchzvýhodnení' Rozsah a charakteľ osobitn'.ých. zrnýhodnenĺ všár ostava ńó'ńăn"n1i. üilipää;:;k rj;;sinĺr uzatvoril tento Dodatokv rámci reŽimu predaja na dial'ku, neod'deliteľńou sÚčastbu oooátŘu štl aj pođmieńłŕpi"o#ďăäŕilř;ijäţhłň;dffi;;
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas,

Zmluvné strany sa dohodli, Že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení d-ohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial,tátonebola uzavretá na dobu určitú, vo svojejčastitýkajúcej'sa slnĺ rańy-ňa-ooou urĺitr: zňóäĂg. ăăo,j-..ipl"tnostiDodatku, pričomokamihom zániku Dodatku.sa m_enĺ ddbä platnósti'Zmiwy u 8"łitýł"i,iăěisa SlM łarty ňa-ooďu néureitú. ZánikomplatnostiDodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Že platnosť Dodatku skončí pred uplynutĺm doby, na ktorÚ bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohtočlánku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe.oohóoy 
'ńiuínýóń"tiâń' 

V prĺpade, zgÚeästńt poruší svoje povinnostitakým spôsobom, Že Podniku voěi nemu vznikne P|ávo 1a źapnténiőźnluvňe; por<utý póäń 
'"iăňăüenĺ 

tohto Dodatku, zanikneplatnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej $okuty (v prĺilaoé ĺňraâý-oänŔovĺm'pŕevóđo' ăł"-ń-ńo' pripĺsania celej sumyzmluvnej pokuty na Podnikom určený.ričet). zńiuvneţťr'ahy'sa ođńóđĺ,'íe v-prípa-de, Že-obsahom Prĺlohy ě' 1je poskytnutiezl'avy alebo iného zvýhodnenia ÚčasthÍkovi, okamihom poruśenia poviňńbšti ueastnĺka takým spôsobom, Že Podniku voči nemuvznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuţ podl'a ustánovenÍ tońto Dođatku' äińÚ ;ţJtk;-ŕíđ" Úiä't"ĺt" ňä p"Jřöini;týchto zliav a / alebo iných zuýhodnení, poxiáľ nie je v ustanoveniacń piĺr"ný e. ĺ v1islovne weääné'ň"řo ,n".
Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčastbu Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastníkaa Podnik.

Strany.sa.dohodli, Že v prípade ak Podnik pozastavĺ po,.skytovanie SluŽieb po_dl'a Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnikodstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na stranä Účástníka a násleđnă poonix ńä źiaoä.ľ'Ú"*tnĺr." zruší úěinky odstúpe-nia od Zmluvy a tohto Dodatku prÍpadne začne znova poskytovaĺ loásiavené sluzoý,-pla1iă-uštanovenia Zmluvy a tohtoDodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poikytóu"niâ ślúźiďprípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatkunebolo došlo.

Účastník,vyhlasujg, Ž9 pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, Koré z neho vyplývajú ako aj so všet-kými podmienkami a ĺ alebo povinnost'ami, ktoré sa podia neno zaviazaiśpńití' á.Ţđd"śńä, }" iäl'řpř'"m rozsahu upozornenýna príslušné dÔsledky, ak tieto podmienky a / alebo pövinnosti nesplnĺ alôoďporusĺ.

3.4

3.6

3.8

3.9

3.'t0

Strany sa dohodli, Že v prípade, Že'.Účastnĺk z akýchło|Vek dôvo-dov stratí právo na uŽívanie účastníckeho programu (resp. jehovariantu), ktoý má na SlM karte aktivovaný a zárőveň včas nepoŽiadaö âŔtluăciu iného Účastníckeho programu, je Podnik opráv_nený aKivovať mu na SlM karte iný Účasňĺcky program, 
ţt9rÝ soÍna nođmienty uveoene v 8i. ź ooă5'zž. Är ij!".tĺL poĺiuo"o aktiváciu iného účastníckeho programu preo iňeňou podla.!redchá!'ăj.iôq ţtý' ńlpótiuj"ţäř"nio úŔ"n 

'ă 
uyń;;,íňJĂ,pokial' ne_bude z technických, admińistratÍvnych.alebo iń1icn obvooov póó1łŘ ścnoînli iłtđ''"il p*äăóu"nu zmenu vzhl,adom nakrátkosť času medzi doručenÍm Žiadosti a oŕamihom, v kiorom ma oo1sľ ł iměn" úeá.ľ'ićŘ;ń il"g"ň' v dôsledku straty právana poskýovanie dotknutého účastníckeho programu.

Strany sa dohodli, Že Podnik má niŽšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom,že sa s toutoskutočnost'ou oboznámil a berĺe ju na vedomie. Podnik je oprávn'enýń'" rłoe za'iaoenie, k1orěňä pieoa;je predmetom tohtoDodatku a ktoré moŽno vyuŽiť na uŽívanie v9rej1ej teleĺonni;1 sluŽbý, iechniäty oumeożit;ńäżńosi'łuzĺvania tohto zariadenia
p9eaş.oo.Ęy viazanosti podla tohto Dodatku 1pokiaÍje v Dooátku stáńoveńýôn viac dôb viazanosti taŕ počas celej doby, počasktorej je Učastník zaviazaný podl'a tohto Dodatku uŹÍvať.sluŽby v ňom stáńovené v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktúre)v inej'sieti, ako i_e verejná telefónna siet'Podniku (tzv. blokovaníe 

'"ri"ó"îi" 
ňă śiăľ) šiĺrł:ňäři.'üe"l_ňił uy6n*Ją;;';;;iljznámil so skutočnost'ami uvedenými v tomto bodě a s ich vedomÍm l<upů;u touul. do svojhó ulá"tniđuä. Vzhl,adom na uvedenénevznikajú Účastníkovi z vyššie í tomto bodó úvedených dÔV;ä;; ziŢońă p'aun" nároky voči Podniku, najmä mu nevzniká:(a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na.zákú.penom-t"yę.ioĺ iravo pozáooíaľirlore uvedených dôvodov zl,avuz kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dÔvod'ov oostripiioi'xüfineizmluvy (poŽadovai řatenie celej kÚpnej cenyzaplatenej za tovar), alebo akékolVek iné právneîároky.

lililililililtilililIililil ilililililililt]iltilČíslo účastníka: 01 6588071 7
42020065

Aĺchivnet Ëł
^pPË|ţolx_U|ţL'bĺistŕË._2i]1 

Đ- 1 0_.2a)
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3.1'l

3.12

3.13

3.14

3.15

3,'t6

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tohto^D-odatku platĺ, Že v prípa-de, ak sa na tento.Dodatok vzťahuje reŽim povinného zverejňo-vania zmlÚv. po!]a $ sa zákona č.211l2ooo Z. z. o.slobodn9m iĺstűpe k informáciám ă ;'.ęnę ä-doplneńinieŔtółcrl záŘ#;"v znení nesţorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnbsť dlioń ńásleouj,i.i' pä áňiieĺă žřere;nenia v sÚlade s usta-noveniami $ 47a občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohođli na óoloz"i''ĺ rieinhósti niertôrycńpnďušt".""ă'.ĺ.Týmto ustanovením nie sÚ dotknuté odkladacie alebo rozvëlzovacie poońieňŔy, ak sú dohodnuté u tońio Dodatku.
Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konanĺ pán Mgr.Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom ślóüensxóu advokátskoŕ lĺóńorou pod č:. reg. 7042,a v prípade, Že sa tento z akéhokolVek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán .luor' ac. Martin Kulhánek, Ph.D.,advokát.zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátsŔou-ko'ó.u pđďe ;ăđ żo4-d, a v prÍpade, Že sa tentoz akéhokolVek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel váeăi,'ăđvoLatiap-ĺsăn1i v zozname advokátovvedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 653b. Zmluvné strány sa tieŽ dohodli, źé'zá|oĺa." pođáÚă ńă ăaËšůsídlaroz.hodcu'kt9nimje,sjol9jehoadvo-kátskejk9n9e.!á!ekudňupodańiažâlobyzapĺsinđí-'năňuSAK.odmena zaroz-hodcovské.konanie je.splatná pq{anĺm.ŽaJgb-y â č.inl 5 % z hodnoiy preáńetu sioru, minimálne všák ĺo so c ĺńiuš prí'luţnáDPH). Rozhodcovské konanje mÔŽe byt výluč-nepĺsomné a rozhodńuiie nemusí óbsańovat'ooóvoońônie, rozhodca však mÔŽev prípade pokeby ústne pojednávanie naiiadiť' żmluvné strany r'nl'slovne Žiadajú o áó'touăňi" ńa poštovú alebo e-mailovéadresy-uved.ené vlejto zmluve. Zmluvné strany_sa záľoveň-dohoáli ńa tom, Žé rozńodca ńoźě pó 

'"e"]Í 
rozhodcovského konanianariadiť predbeŽné opatrenie v sÚlade s ust. Ş 22 azák. č,.244t2oo2z.z' őiőznoacovskom końaní.

tr SúhlasÍm s dohodou M NesÚhlasím s dohodou
Ak sa Stľany dohodli na aKivácii.sluŽby Poistenie faKÚr, Účastník vyhlasuje, Že sa oboznámil s príslušnými poistnými podmien-
kami poistitel'ov MetLife Europe' Limite!, Robočka Roisťoüne z iného óleństéňb ĺa]i,1co ą1 žsž íöä'ă MétĹľăÉu]:őp" l|šüiäii'äLimited' pobočka poist'ovne z iného členského sia1u tČo: 47 

'257 
os1, Ŕoio sri äostupnďňa in1óňetovei stánke Podniku naWWW.orange.sk/poistenie a sÚhlasÍ s nimi. Zároveň Účastnĺk prehlasuje nasledovné:

Týmto prehlasuje.m' Ž9 mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpím Žiad-nou chronickou chorobou alebo akoukolVek inou chorobou, ktorá mÔźe viési t śńńí áióĹ.i,ipl"ój í")äiej invalioiĺe) 
" 
Ëbiä;Ë;lekársky zákroţ _al9bg operáciq ktorá by aaĘ z9 následok práceneschopnóśľ oll''śiu uxo só i,ä .éoä ňäţledujú;ic-ń đnĺ ă"*päň"-rám starobný dÔchodok, predčasný $árobný dÔchodok, ýsluhouý dÔihodok alébo 

''ý"i"hä'^i 
ňríšpävor, á'x śá tăŘý äo.-ňooołalebo príspevok podla pľíslušných právnych-predpisov pos:kytuj9, ál_epo v prĺpaoe, Že ţsluhor,ný dôchodok aleoó l.,isíuňăv,iliĺs-pevok poberám, som sÚčasne zamestnaňý. V priebehu'poslóon1icn 24-rocii ńesiacov 

"óňîuuől 
pracenescnopný po dobu dlhšiuako 30 po sebe nasle-dujÚcich dnía / alebo hbspitalizovan1i pđooou viac ako 1o po sébe ńá.iäáui*i.r' onĹ źaiŃeń, âřsom

ţzická osoba nepodnikatel', prehlasujem Že som zamestnáný u jedného żáńestnávatel'a na dobu ńéurčitú J ná;ń"nó1'sô r'"oi-novým pracovným ýŽdňom počas posledných 12 po sebe îasledujúcich ńesiacov, alebo u ovoJń zamestnávatelbv za týchistých podmienok neprďżite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezämestnaný, nie śom vo vypovódne, oobe a nie som si anivedomý, Že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná yýęgyeo'. v prĺríáoJ'zâń"špĺiářióăämienku poi.t"ni" ź"ň".i_nanosti na dobu neurčitú s najmenej- 30 h.od1nor4im, pracovným ťyŹq1om pobaś posieon ý;i\iźi; šeoe nasleoLiricrcń ńe"ncov,alebo u dvoch zamestnávatelbv 7aţch istých podmieĺot.ńeprétzite aśpoń zł mesiaóov, polstenie vznitne ś ĺ.1ń, 

'" 
b"il"iv.plnom rozsahu poistený pre prípad.straý života z dôvodu 

'59ro.bv 

alebo ĺrazu,lre řin;;6;1''' iľvale;invaiĺoityŢJo""J,i
choroby alebo. úrazu a pre prípad'Úplnej'dočasnej invalidity..Pripois'tenie pre prĺpáii n"äói;'*oľËiţtiaty zamestnania vzniknenajskÔr dňom kedy splnĺm uvedené podmienky zamestnanośti.

Spoločnosť orange ýmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia.Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č;' 531t2O12UčastnÍka inÍorluje, Že od 1 .7 . 2014 by v prĺpade' ak by existoval alteńatÍvny iostyovától' io"ňińgu joábi tiéz "ÁÉŔl' Řtonli sospoločnostbu..orange uzavrelzmluvu o vel'koobchodnóm^prístupe.k roaminiú a zâroveň oy na žrläoe ie1to zńluvy'u'-.äěăposkytovat' zâkaznlkom prĺstup.k regulgv.aným hlasor4im, SMS a'dátor,ným ľoăńĺngóţń;a';Ĺá', tiňtnĺr ńăl právo'nă p"šřř_tovanie uvedených.r99mi|Qoyý9|'..sluŁieb.týmto ĄPR, a to prostrední&vom sllĺ-taŕty, Ŕtora 'i, oolă prioeleńá spolotńŇduo,"lgę,.9 na 
-ÚzemÍčlenský^ch 

štátov Eurófsk-ej rinie doho-dńuých v zmluve o postytoîańĺ1.*ńńđ" ĺoále;tiez;zmlůvâ;-Ăiřĺmedzi Učastníkom a APR Podmienkou..je'aktiúovaná sluŽba..Řoaming spoločnosti'orańgeńä prĺšlušn"i SlM karte Účastníka,skutočnost', Že Účastníkovi nebolo spoločńosťou orange p.reruš"ne po."łytăvânie ďuŽńy năămińďnă přiśř,js".ä]'đí,i'ř"ř!lüäÄí:
ník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s prÍslušno-u ślM kartou ä st<útočnosť, ze ÚÉiastnĺx slřzńý iósr<ytoväne mu p'iłúšňăü
SlM. kańou vyt!Ż|íva v sieťach, ktoré sÚ predmetom zmluvy o AR s APR. Účastnik ov uóĺ" ŕińäŢJfioodprve1 u"ýt'óńďoôăüoprávnený prejst'k APR bezplatne a v ktoromkolVek'mom'enle, pokiď_sú splnene vyśsie uv"ä"ié poăńi"nLy. Ý prl1í"äË ř;;*tia Zmluvy AR medzi Účastnĺkom a APR sa uskutoční ,nęno.o t ÁÉŘ oó-iioch pracovných dnĺ nasledujúcich po uplynutí dňa,počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR' Y.pĺpaoe, ak Účastnĺkovi prestáne byt poskýovana. slúŹoa Ŕoamińg sióĺoeńošľoiJ
9r9nsę (vrátane prerušenia ĺej poskytovania), Zmluva AR bez dalšiehb zańĺme.V p'ipää;' 

'"'Účäţňit 
prenesiě eíł", í .,i"i.:losti.s ktoým mu poskytuje APR. roamĺngové..sluŽby' k inému operátorovi, tento iný oieráióiňi" l" pä"inh1i pooporwăĺ ;";;iň-gové sluŽby poskytované konkretnym APR. Účastnik svojim poäpisom tońto zmlurineíio đoŕu'áńiuţloýnl' p,íwr!źui",}ţ óälinformovaný o moŽnosti zvoliť si alternatĺvneho posxytovátel'á roámingu a teda o moŽnosti zvoliť si ooáelené-niaňiňđăí,Ë 

'l'iioýposkýované alternatívnymi poskýovatel'mi roamingu.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu Účastník súčasne potvrdzuje, Že pred vol'bou eurotariţ alebo osobitnej roamingovej tariţobdża| úplné informácie o'platných. roamingových.poplaikoch, 1ä;mą ó hovorovej eurotarifé á śnłś eu'ot"ŕľe. vzoý 
"łiuălńůinformáciu o všetkých platných roamingoţch po-platlioin získa účaśtnĺk na stránke ürww.orange.sk' 

_ _

Podpisom tohto zmluvného.dokumentu Účastník potvrdzuje, Že bol informovaný,že aktivovanĺm niektoĘ z roamingor4ich dopln-kouých sluŽieb nebude v člensłých .t1ajina9n Európskej iinie a kĘinách Európskehó nosńóoársłóňo iboneéńiiřá, ŕ;'ńŘ[í;;v ých členských krajinách Európskej Únie, ktoých śa týka niektorá z attivovanýcń-oópi"kő'rý;ńËăńinçjov1icn sĺuziéĺ, vyuziüâi
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regulované roamingové ceny, Podstatou regulovaných roamingouy'ch cien je vyuŽÍvanie roaq1ingových sluŽieb v krajinách Eqróp-skeJ únle a kĘinách Európśkeho hospodáňłehó jpooeeńśwä.áiä"-'iăiiď.äĺy 
ako v sn' Úeăštríĺř.oz" L"dyLolvek poŽiadäťo prechod na regulované roamingové beny.

Bratislava' dřla 8. 1. 2020

e'Ą L0
.l t. 

'trl '... 
!t t.tt. ! ! t t... !;ĺíńa;' 

'' 
ll!t !.!! t !...... 

'! 
! ! t t 

' 
l

dátum, podpis
Michaela Tkáěová

spoločnosť orange Slovensko, a.s.
dátum' pečiatka, podpis
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