
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZA^C TW|N (DS_SME)

Číslo zmluvy: A5770325 lD predajcu: ID078DSP06

Dátum: 27. 6.2017
ldent, kód dodatku: 10126464
SlM karta s prideleným tel. číslom: 0917149032

Orange Slovensko, 8.§.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142lB
(d'alej len "Podnik")

a

Účastník (Osoba: právnická ttyzickápodnikatel' líyzickánepodnikatel'): Právnická osoba

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

na základe vzájomnej dohody uzaívárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verelných služieb (d'alej len "Dodatok"; cit. zmluva
o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzaMára, sa d'alej označuje ako "Zmluva"), ktoným upravujú podmienky kúpy
zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania elektronických komunikačných služieb a iných služieb poslqltovaných na
základe Zmluvy ("Služby"), prípadne iné osobitné. podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktotlý text
Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník sa spoločne d'alej označujú ako "strany".)

1,1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho i;l;l;:':ll,:TT:T:iI:-i"r" programu na účastnícky program (pokial, je
v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu
v ktorejkolVek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom
Dodatku, pokial' priamo v texte vzt'ahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

Mobilný internet Premium
1)

na SlM karle Podniku registrovanej na Účastníka, ktorg telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na tej SlM karte
Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmá z dóvodu straty, krádeže, vlimeny a pod.) SlM kartu Podniku regis-
trovanú na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku ( d'alej len "SlM karta").

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

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

0,50 EUR
4\

lll ll l llllilllllll !llllll !il ll!!llllllllllilllllll

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno / Názov:
Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Poniky, Dolná ulica 370, 97633, Poniky
Číslo a platnost' OP / pasu:
EA867131

štátne občianstvo:
sR

Rodné číslo / lČO:
31604510

lč DpH / Dlč:

Zastúpený:
Ing. Peter Matula

Rodné číslo: Číslo a platnosť OP / pasu l preukazu p. na pobyt:

Zastúpený:
!ng. Juraj Piar

Rodné číslo: Číslo a platnosť OP i pasu / preukazu p. na pobyt:

Typ MT Maxcom MM320 black

Výrobné číslo MT (lME!) 355584080845963

2)

3)

26643060
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1.3

Účastník s|je vedorný, žebežná maloobchodná (spotrebitel'ská) cena MT bez zl'avy zjeho spotrebitel'ske1 ceny s DPH, za ktorú
Podnik MTzo svojho majetku predáva, pokial'sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto
Dodatku, je

50,00 EUR

tJčastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dóvodu, že sazaviazal
užívat'služby poskytované mu prostredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3
tohto Dodatku.

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

Výmeny HSDPA - ZC

poskytne (resp. nep,oskytne vid' nižšie) Podnik Účastníkovi aj d'alšie výhody a v prípade, že Podnik
níkovi poskytne, tieji dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod.
a povinností strán spojených s poskytnutím d'alších uýhod sú uvedené v dokumente

Bonusy ponuky "Vý,meny HSDPA -ZC" zo dňa 26.06.2014

Bezpeěnostný balík

deaktivácii služby

deaktivacia: Data, SMS notiíikacia

o poskytnutí zvýhodnenia (pokial' je nasledujrica kolónka vyplnená symbolom "+++++" Účastník nezíska žiadne zo anýhod-
není uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kl'účouých slov resp. slovných spojení stanovených v prí-
slušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné zuýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je
týmto

dohoda strán, že ljčastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SlM karly resp. administratívny poplatok za
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu
so zl'avou (d'alej len "Poplatok") vo vtj,ške s DPH
,1,00 EUR

V prípade, že dójde k rozporu medzi uýškou aktivačného alebo administratívneho poplatku porjl'a tohto bodu a podl'a ustanovení
Prílohy č, 1, k Dodatku, prednost'majú ustanovenia tohto bodu Dodatku.

Čt. 2. Právaa povinnosti Podniku a Účastníka

Účastník je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo uýške uvedenej v Čl. ,t boOe 1.2 ako aj Poplatok vo rnýške uvedenej v Čl.
1 bode 1.5. Učastník je povinný zaplatiť 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 Podnil< o to Učastníka požiada, j9 tento povinný zaplatit' celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti
na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak sa zmluvné
strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

Účastník sazavázuje, že počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mat'aktivovaný na SlM
karte taký účastníclly program (resp, taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH)
stanovená prinajmenšom na sumu

20,99 EUR alebo učastnicky program typu VPN 12)

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníckeho programu, tJěastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na SlM
kaňe počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prípade, že uýška mesačného poplatku uvedeného účastníckeho prog-
ramu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokial' je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program alebo viacero
účastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastníckych programov bez sumy, Učastník je povinný mať na SlM karte
aKivovaný len niektonl,z uvedených účastníckych programov alebo úěastnícky program uvedeného typu, a to bez ohl'adu na
uýšku ich mesačných poplatkov) a leda že počas tejto doby nebude mať na SlM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účast_
níckeho programu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je výška mesačného poplatku uvedená vyššie
v tejto vete (pri plnení tohto závázku sa berie do úvahy uýška mesačného poplatku po uplatnení zliav, ktoré mu na zák|ade akej-
kolVek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastníckeho programu podl'a prvej vety tohto bodu na SlM karte alebo
aspoň žiadosť o aKiváciu takéhoto účastníckeho programu na SlM kaíe (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to
stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik
nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

1.4

ktoryi ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorí jeho neoddelitel'nú súčast'. ! Rrípade, že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónka
vyplnená symbolom "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Učastníkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne
ďalšie uýhody a záraveň, že súčasťou Dodatku nie je Príloha č. 1 s obsahom podl'a tohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou
Prílohy č. 1 móže byť aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

dohoda strán o

a) aktivácii s|užby

tieto ďalšie rnýhody Účast-
Podrobnejšia úprava práv

lll ll l l|lllll!illl lllllll lil ll!lllilllllllillll]l

b)

c)

1,5

10)

11)

2.1

2.2

2.3

Číslo účastníka: 0037628385
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2.4

2.5

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

kom prostredníctvom SlM karty a že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a to v súlade s jeho záváz-
kami a zároveň nedoručí Podniku uýpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého r]čelom je ukončenie Zmluvy
a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvo-
dov stanovených zákonom č. 351/201 1 Z. z. v platnom znení alebo z dóvodov stanovených pre odstúpenie od zmluw iným
platným právnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie zprevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty (pokial'mu takáto povinnosť nevyplýva zoZmluvy,
pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SlM karty,
Korá nahradívypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu);

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

d) bude mať na SlM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), že nedójde k poru-
šeniu závázku Učastníka uvedeného v bode 2.2lohlo článku;

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné ávázky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-
dzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné závázky voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostrednícfuom Podniku tretej osobe.

V prípade telefónnych čísel, Koré boli v rámci prenositel'nosti ěísla prenesené k Podniku od iného podniku (d'alej len "prenesené
čísla") sa do doby viazanosti nezapoěítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SlM kaňy s prene-
seným číslom, čiže doba, po ktorú SlM karta nebude v dósledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak
začne plynúť až prvou aktiváciou SlM karty po ukončení prenosu čísla. V ttýchto prípadoch je však Uěastník povinný plniť si povin-
nosti uvedené v č1.2.3 a), c) a e) po celú dobu pred začalím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku aždozařalia
plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prípade, ak Učastník uzaWoril tento Dodatok v rámci režimu predaja
na dialku, sa do doby viazanosti nezapočítava pnných 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti
tak začne plynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku.

tJčastník sije vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej rnýška je podmienená
splnením nižšie uvedených podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Učastník súčasne s týmto Dodatkom uzatvorí iný doda-
tok, predmetom Korého je o,i. kúpa koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej aj ako "Súvisiaci dodatoK'; zariadenie, kupo-
vané prostredníctvom Súvisiaceho dodatku, sa označuje ako "Súvisiaci MT"), a súčasne, akje v kolónke v Dodatku, označenej
ako "Referenčné číslo - Súvisiaci dodatok, uvedený identifikačný kód Súvisiaceho dodatku), tak uýška zmluvnej pokuty podl'a
tohto bodu Dodatku sa určí nasledovne: Ak platí, že Dodatok a Súvisiaci dodatok sú uzatvorené v jednom okamihu a predmetom
oboch dodatkov je o.i. kúpa MT a Súvisiaceho MT, tak platí a. tJčastník berie na vedomie, že MT a Súvisiaci MT sú mu predávané
za kúpne ceny so zl'avou, ktoré sú podmienené závázkom Učastníka užívať služby poskytované mu prostredníctvom SlM karty
v zmysle ustanovení Dodatku a Súvisiaceho dodatku po dobu dohodnutú v Dodatku a v Súvisiacom dodatku, pričom nedodžanie
tohto závázku (konkrétne závázkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4 Dodatku, resp. v príslušných bodoch
súvisiaceho dodatku) vzhl'adom na 4išku zl|avy zo spotrebitelškej ceny MT a súvisiaceho MT, ako aj na prípadný obsah prílohy
č. 1 Dodatku / Súvisiaceho dodatku (pokiaí je súčasťou Dodatku / Súvisiaceho dodatku takáto príloha), by spósobilo, že Podniku
vznikla škoda (minimálne v rozsahu zlavy zo spotrebitel'skej ceny MT a / alebo Súvisiaceho MT). Celková uýška poskytnutých
zliav na kupovaný MT a Súvisiaci MT sa pre účely stanovenia zmluvnej pokuty podl'a Dodatku a Súvisiaceho dodatku najprv sčíta
a následne Podnik určí, aká časť zl'avy bude poskytnutá v súvislosti s kúpou MT (d'alej aj ako "Zl'ava na MT") a aká časť zl'avy
bude poskytnutá v súvislosti s kúpou Súvisiaceho MT (ďalej ajako"Zl'ava na Súvisiaci MT"), a teda ktorá časť zťavy bude fuoriť
sumu zmluvnej pokuty podl'a Dodatku a ktorá časť poslqltnutej zíavy pripadne na zmluvnú pokutu podla Súvisiaceho dodatku.
Kúpna cena MT a kúpna cena Súvisiaceho MT bude:

a) (v prípade kúpy MT podla Dodatku) rozdiel medzi spotrebitel'skou cenou (trhovou) cenou MT a v zmysle vyššie uvedeného
výpočtu stanovenej Zl'avy na MT, a

b) (v prípade kúpy Súvisiaceho MT podl'a Súvisiaceho dodatku) rozdiel medzi spotrebitel'skou cenou (trhovou) cenou
Súvisiaceho MT a v zmysle vyššie uvedeného uýpočtu stanovenej Zl'avy na Súvisiaci MT").

Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že z dóvodov uvedených vyššie, ktorých cie|'om je maximalizácia poskytovaných
zliav Uěastníkovi, výška zmluvnej pokuty nemusí v konkránom prípade (tj. v rámci Dodatku alebo v rámci Súvisiaceho dodatku)
tvoriť rozdiel medzi spotrebitel'skou (trhovou) cenou MT / Súvisiaceho MT a Krlpnou cenou MT a Kúpnou cenou St]visiaceho MT,
ale vždy platí, že súčet zmluvných pokút podl'a Dodatku a Súvisiaceho dodatku Worí rnýšku celkovej, súhrnnej ztavy, poskytnutej
Podnikom Učastníkovi na srlčasnú kúpu MT a Súvisiaceho MT podl'a Dodatku a Súvisiaceho Dodatku.

V nadváznosti na ustanovenia predchádzalúcďl vety sa Strany dohodli, že tJčastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto
bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:

a) ak tJčastník počas doby viazanosti uvedenej v čl, 2 bode 2,3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za
Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, Koru je povinný platiť Podniku (a to aj v prlpade, ak sa nejedná o peňažný závázok voči Podniku, avšak
Učastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostrednícWom Podniku),

alebo
b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvat v zmluvnom vžahu

s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celq dobu viazanosti užívať bez prerušenia Služby prostredníctvom
SlM karty alebo účastník poruší svoju povinnosť nedoruěiť Podniku uj,poveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov stanove-
ných zákonom č.351l2O11 Z. z. v platnom znení alebo z dóvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným práv-
nym predpisom),

lll ll l llllllllilll !llllll lil llllil llil|lilllllil
Číslo účastníka: 0037628385
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je tJčastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo rnýške

21,1,67 EUR

Právo na zmluvnú pokutu podl'a tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením 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 prerušením či obmedzením poslryiovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podl'a bodu 2.3 písmena
c) tohto článku). Vznikom nároku na náhradu škody nieje dotknuté právo Podniku na náhradu škody spósobenej rovnakým poru-
šením povinnosti Účastníka. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa
doručenia uýzvy Podniku Učastn íkovi,

tJčastník súhlasí s hj,m, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dójde na základe jeho žiadosti alebo z dóvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SlM karty a v dósledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podl'a
zmluvy, že doba po ktorú nebude z §ichto dóvodov používat'tieto služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. -láto skutočnosť
nezbavuje Účastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje závázky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

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

V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto illánku, ktoré sú
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, poěas doby viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo
rnýške rovnajúcej sa uýške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktoných je spojený
vznik práva Podniku voči Učastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podl'a predchádzajúcej vety, sú:

a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty
(pokial' mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať
v užívaní Služieb prostredníctvom inej SlM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu).

b) Povinnost'Účastníka mat' počas doby viazanosti na SlM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohtrr.Dodatku) akti-
vovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), že nedójde k porušeniu závázku Učastníka uve-
deného v bode 2.2 tohto článku;

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade
s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstúpit' od Zmluvy alebo právo vypovedať
Zmluvu z dóvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Učastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto
Dodatku a / alebo v Zmluve.

d) Povinnosť Účastníka nedopustit'sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol oprávnený
v súlade s ustanoveniami platných piávnycrr prédpisov a / alebo Zmluvy Účastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme-
dziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb.

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

f1 Povinnosť Účastníka neumožnit' počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik
v prípade, že by tak konal samotný Učastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie
Služieb.

Účastník jezároveň povinný uhradit'Podniku náhradu škody, ktorej rnýška presahuje vrišku dohodnutej zmluvnej p,okuty. Zmluvná
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia ulZvy Podniku Učast-
níkovi.

V prípade, že nižšie v tomto bode je v kolónke s indexom uvedené slovné spojenie "Zl'ava TVvM" a súčasne sú rsplnené ostatné
podmienky uvedené v ustanoveniach príslušného článku Prílohy č, 1 Dodatku, v ktorom sa odkazuje na ustanovenia tohto bodu,
získa Účastník v súvislosti so SlM kartou zrnýhodnenie uvedené v predmetných ustanoveniach Prílohy č. 1 Dodatku (pokial' je
nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" alebo je prázdna alebo je vyplnená iným slovom alebo slovným spojením, ako
je uvedené vyššie v tomto bode, Uěastník nezíska predmetné zvýhodnenie, ktorého získanie je podmienené uvedením slovného
spojenia stanovenélro vyššie v tomto bode a v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné z47hodnenia
takouto podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté).

+++++

2,10 Referenčné číslo - súvisiaci dodatok :

10126462

Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísla - Súvisiaci dodatok, uvedený symbol "+++++", nevzt'ahujú sa na Ú,:astníka žiadne
ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Súvisiaceho dodatku.

čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.,1 tJčastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné závázky voči Podniku, Koré v deň, ked' bude podpisovať tento Dodatok, by boli po
lehote ich Šplatnósti. tJčastník potvrdzuje, žeZmluva, ku Korej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so
SlM kartou bol medzi Učastníkom a Podnikom uzavre§i iný dodatok v rámci niektorejponukovej akcie Podniku, obsahom Korého
by bol predaj zariadenia za cenu so zl'avou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Učastníkovi a závázok Učastníka plnit' pod-
mienky poskytnutia zl'avy a d'alšie povinnosti Učastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SlM l<arty (d'alej tiež
"Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktonj, sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že
Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku
poskytnutie služby pod názvom Zvý,hodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v,takom prípade zostáva Predchá-
dz{úci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.
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3.2 Strany sa dohodli, že Podnik zabezpeéi dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi, ktoný je povinný splnenie tejto
povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Účastníka).

3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany d'alej nedohodli na odložení
ÚČinnosti niektoryich ustanovení, Ak k jeho podpísaniu nedójde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť
a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Účastníkovi, Tentó Dodatok sa uzavára na dobu
určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Účastník uzatvoril
Dodatok v rámci režimu predaja na dial'ku, sa Dodatok uzaVára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do
uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených číselje až do momentu aktivá-
cie SlM karty odložená účinnosť §ich ustanovení Dodatku, ktoných vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SlM
karla, a to v zmysle Podmienok prenositel'nosti telefónneho čísla - Prijímajúci podnik. Ak Učastník uzafuoril tento Dodatok v rámci
režimu predaja na dial'ku, všetký ustanovenia Dodatku, ktoré špeciíiŘujú bsobitné zrnýhodnenia poskytované Účastníkovi, najmá
ustanovenia špeciíikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zuýhodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby 14
dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím móže dójsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlir4ých osobitných
zuihodnení. Rozsah a charakter osobitných anj,hodnení však ostáva nezmenený, V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok
v rámci režimu predaja na dial'ku, neoddelitel'nou súčastbu Dodatku sú aj pod'mienký predaja na dial'ku a Účastník podpisom
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

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

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavrety v zmysle bodu 4.3 tohto článku,
zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastník poruší svoje povinnosti takým spó-
sobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zanikne platnosť
Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovrým prevodom okamihom pňpísania celej sumy zmluvnej
pokuty na Podnikom.určený účet), Zmluvné strany sa dohodli, že v,prípade, že obsahom Prílohy č, 1 je poskytnutie zl'avy alebo
iného zvýhodnenia Učastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takým spósobom, že Podniku voči nemu vznikne
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty pod|'a ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Účastníka na poskytovanie týchto
zliav a l alebo iných anýhodnení, pokial' nie je v ustanoveniach Prílohy č. ,1 uýslovne uvedené niečo iné,

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

3.7 Účastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s pňjatím nového zákona č. 351t2O11 Z. z. boli k 1 .1 .2012 vydané
nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej
siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (d'alej len "VP").

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

3.9 Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník z akýchkolVek dóvodov stratí právo na užívanie účastníckeho programu (resp. jeho
variantu), Koný má na SlM karte aKivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného účastníckeho programu,je Podnik opráv-
nený aktivovať mu na SlM karte iný účastnícky program, ktoni spiňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastník požiada
o aktiváciu iného účastníckeho programu pred zmenou podl'a predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokial'nebude z technických, administratívnych alebo iných dóvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu lrzhl'adom na
krátkost'času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom má dójsť k zmene účastníckeho programu v dósledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastn íckeho programu.

3.10 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poslqltovanie Služieb podl'a Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik
odstú'pi od Zmluvy a tohto Dodatku z dóvodov na strane Účástníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpe-
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovat' pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

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

3.12 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo-
vaniazmlúvpodl'a§5azákonač,21112000Z,z.oslobodnomprístupekinformáciámaozmeneadoplnení niektonýchzákonov
v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade
s ustanoveniami § 47 a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektoných jeho
ustanovení. Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.13 §poločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho par|amentu a Rady Európskej únie č. 53112012
Učastníka informuje, že od 1.7,2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskytovatel' roamingu (d'alej tiež "APR'), ktoný so
spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na ziklade tejto zmluvy už začal
poskytovať zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátouým roamingov}m službám, Učastník mal právo na posky-
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tovanie uvedených roamingouých služieb ttýmto APR, a to prostredníctvom SlM karty, ktorá mu bola pridelená spoloěnost'ou
Orange, 

_a 
na územi členský_ch štátov Európskej únie dohodnu§ích v zmluve o poskytovaní roamingu (d'alej tiež "Zmluva o AR')

medzi Učastníkom il APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SlM k,arte Učastníka,
skutočnost', že Účastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby RÓaming na príslúšnej SllM karte, tJčast-
ník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SlM kartou a skutočnost', že Učastník služby poskytované mu príslušnou
SlM kaňou využíva v siet'ach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR, Účastník by bol v prípade podlá prvej vety tohto bodu
oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial'sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavre-
tia Zmluvy AR medzi Učastníkom a APR sa uskutoční prgchod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa,
počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byt poskytovanrá. služba Roaming spoločnost'ou
Orange (vrátane pr€|rušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez d'alšieho zanikne, V prípade, že Učastník prenesie číslo, v súvis-
losti s ktorym mu pcrskytuje APR roamingové. služby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamin-
gové služby poskytcrvané konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možrrosti zvoliť si alternatívneho poskytovatel'a roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby
poskytované alternatívnymi poskytovatel'mi roamingu.

3.14 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred vol'bou eurotaňfy alebo osobitnej roamingovej tarify
obdžal úplné informácie o platných roamingor4i,ch poplatkoch, najmá o hovorovej eurotarife a sMs eurotariíe, vždy aktuálnu
informáciu o všetkýc,h platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk,

3.15 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskIom konaní pán
Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg.7042,
a v prípade, že sa tento z akéhokolVek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, PhD.,
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že sa tento
z akéhokolVek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva výhradne na
adresu; Asociácia pre rozhodcovské konanie, sídlom v Bratislave, Ventúrska 14, PSC: 811 01. Odmena za rozhodcovské
konanie je splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,5l] € (plus príslušná DPH). Rozhod-
covské konanie móže byt'uj,lučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odóvodnenie, rozhodca však rnóže v prípade
potreby ústne pojednávanie nariadit'. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailc|vé adresy uve-
dené v tejto zmluve.

M súhlasím s dohodou tr Nesúhlasím s dohodou

Brezno, dňa27.6.2017

n lÉO,

.....(-....

Podpis a pečiatka účastníka

Číslo účastníka: 0037628385
Á.pPI i] }l ;(_;A*2 l]_}Ě!,!|la_::.! |1 _i.2_2',

Zuzana Peťková -:,

spoločnost' Orange Slovensko
pečiatka, podpis

lll l| l llllllllilll lllllll |il llllllil llllilil lll]l
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSIťTOVANÍ
VEREJNÝcH služtrg - súHnsy

č. zmluvy: A5770325

Dátum: 27.6.2017
uzatvorená medzi

poskytovatel'om verejných el_ektronických komunikačných služie!,Orange Slovensko, á.s.
so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava, lČo: 356 97 270, D]Č:20 20 31 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo ,1142lB

(d'alej len "spoločnost' Orange Slovensko")

a

účastníkom (d'alej len "úóastník" alebo "Účastník"):

1) V prípade, ak |,Jčastník v Zmluve v časti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne čísla súhlasil so zverejne-
ním svojich osobných údajov v telefónnom zozname, Učastník týmto určuje, že v telefónnom zozname majú
byt zverejnené jeho údaje v nasledovnom rozsahu:
M Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide o fyzickú osobu podnikatel'a alebo právnickú osobu.
tr Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne názov,

ak ide o fyzickú osobu podnikatel'a alebo právnickú osobu, adresa.

2) Ďdej Účastník označením položky "Súhtas udel'ujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v loz-
sahu: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených
v predchádzajúcom bode, ak ich účastník poslqrtol, tretím stranám pre účely zasielania komerčných ponúk
produktov a siužieb tretích strán Účastníkovi.

tr Súhlas udel'ujem M Súhlas odmietam

3) tJčastník označením položky "Súhlas udel'ujem" súhlasí, aby spoločnosť Orange používala a spracúvala
lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu koncorných zariadení Učastníka za účelom poskytovania
služieb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmá, ale
nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty.

tr Súhlas udel'ujem M súhlas odmietam

orange slovensko, a, s,
N.{etodova 8,821 08 Bratislava, slovenská republiká
Tel.: 0905 905 905, íax: +4212 5E51 5851, WW,orange.sk
lČo; 356 97 27o, DlÓ: 20 20 31 05 78, lÓ oPH: sK 20 20 31 05 78
zapísaná v obchodnom regisH okresňého §údu Bctislava l, oddieli s3, vložka číslo 114218

t]:tl^]'.)X_|..a!R{ai,!/{iiiti:i,^!i2
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priezvisko a meno / obchodné meno Obecný podnik lesov, spo!. s r.o.

účastnícke číslo 0037628385

Adresa Dolná ulica 370, Poniky, 97633, SR
Rodné číslo / !ČO 3í604510

lč DPH / Dlč
Štatutárny zástupca / Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko) !ng. Peter Matula

Štatutárny zástupca / Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko) lng. Juraj Piar

112 26643062



4) Súhlasy uvedené vyššie sa udel'ujú na dobu truania zmluvných.vzt'ahov UČastníka so spoloČnosťou Orange' 
a obdo'bie 1 roku pó ukončeni poŠledneno zmluvného vzťahu. Účastník móže vyššieuvedené súhlasy kedy-
kol'vek odvolať, poručenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, o spósobe odvolania týc;hto súhlasu,
ako aj d'alšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prÍ-

padne na web stránke www,orange.sk,

iesov, spoJ. s r.o,

dátum, pečiatka, podpis

orang€ slovensko, a. s.
Metodova 8, 82l 08 Bralislava, slovenská fepublika
Tel.: 0905 905 905, íax, +421 2 5851 5851, wW.orange.sk
IČo: 356 97 27o, DlČ| 20 20 31 05 78, lČ DPH: sK 20 20 31 05 78
2apísáná v obchodnom registri okresného súdu 8ratislava l, oddielI sa, vložka člslo í 142lB

tlatJAT._}í!i!tAR{cT_PA',:ÁLj §_ÁN2

llllllllllllillll]lll

Zuzana Pet'ková
spoločnost' Orange Slovó

2l2 26643062



Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky "Výmeny HSDPA -ZC" zo dňa 11,2,2015

čt. t. Úvooné ustanovenia
1. Obsahom tejto prilohy je osobitné zvlihodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Výmeny HSDPA-ZC"

poskytuje Podnik Učastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmien_
kou poskytovania zvýhodnenia je platnost' Dodatku a tiež skutočnosť, 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 dohodnuié
v tele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

2, Zvýhodnenie uvedené v tejto prílohe bude poskytnuté:
a) ÚČastníkovi, ktorému boli prostredníctvom SlM karty pred dňom, v ktoryí nadobudol platnost'tento Doda-

tok, poskytované Podnikom Služby na základe Zmluvy a ktoný si doposial' nezakúpil od Podniku žiadne
koncové telekomunikačné zariadenie za cenu so zl'avou alebo nezískal od Podniku iné zvýhodnenie,
PriČom by sa zároveň v dodatku k Zmluve (d'alej len "akciový dodatok") zaviazal zotruat'po o-onu v ňom
urČenú ako ÚČastník Služieb poskytovaných mu Podnikom v rámci niektorého z účastníckych programov
uvedených v dotknutom akciovom dodatku;

alebo
b) ÚČastníkovi, ktorému sú prostredníctvom SlM karty ku dňu nadobudnutia platnosti tohto Dodatku posky-

tované Podnikom Služby na základe Zmluvy a ktoný si síce na základe akciového dodatku zakúpil Ód
Podniku koncové telekomunikačné zariadenie alebo získal iné zvýhodnenie v zmysle písmena a) tohto
bodu alebo, ale najneskór ku dňu podpisu tohto Dodatku riadne zanikla platnost' akciového dodatku,
v ktorom sa v minulosti Učastník zaviazal zotruat' po určitú dobu vo využívaní Služieb poskytovaných
Podnikom ("Určitá doba"), a to riadnym uplynutím Určitej doby, alebo iným spósobom stanoveným nižšie
v tomto Dodatku.

3. Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutočnost', že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná
zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorej číslo je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok (dodatok
k Zmluve, obsahom ktorého je najmá predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zl'avou).

Čl. z. l_o|atitné zv,ýhodnenie
1. Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník spíňa v okamihu uzavretia tohto Dodatku podmienky uvedené

niŽŠie v tomto článku, výšky mesačných poplatkov za účastnícke programy Mobilný internet Štart, Klasik,
Premium, Extra a Ultra sa zmenia oproti cenám uvedeným v cenníku služieb, ktoný je súčast'ou Zmluvy tak,
ako je uvedené v bode 4 tohto článku. Výšky mesačných poplatkov tých istých účastníckych programov sú
rozliČné v závislosti od kritéria uvedeného v bode 3 tohto článku, pričom Učastník je na základe predmet-
ného kritéria zaradený do príslušnej cenovej kategórie na základe posúdenia kritéria k okamihu podpisu
Dodatku Účastníkom .'Po zaradení dó kategóňe v zriysle predchádzajúcej vety je Účastník pre účely určěnia
výŠky mesačných poplatkov vyššie uvedených účastníckych programov užívaných na SlM karte zaradený
do tejto istej kategórie po celý čas poskytovania tohto zvýhodnenia, a to aj v prípade , že by počas tejto doby
Učastník splnil podmienky pre zaradenie do kategórie s výhodnejšou výškou mesačných poplatkov.

2. Strany sa dohodli, že výšky mesačných poplatkov, ako vyplývajú z ustanovení tohto článku, sa budú vo
vzt'ahu k SlM kafte uplatňovať po dobu platnosti Dodatku (doba poskytovania zrnýhodnenia), Po skončení
platnosti Dodatku sa Učastníkoviza účastnícke programy uvedené v bode 1 tohto článku aktivované na SlM
karte budú účtovat'mesačné poplatky uvedené v cenníku služieb, ktoný je súčasťou Zmluvy,

3, Kritériom pre zaradenie SlM karty do príslušnej kategórie je skutočnosť, ako dlho Účastník využíva bez
prerušenia hlasové alebo dátové služby poskytované mu Podnikom prostredníctvom v okamihu uzavretia
Dodatku aktívnych SlM kariet alebo pripojenído optickej siete v rámci služieb Orange Doma resp. do pevnej
siete v rámci služby Pevný internet DSL alebo prostredníctvom prístupov k službe Lite TV, a to v rámci
účastníckych programov, okrem účastníckych programov služby FunFón (tj. využívanie v rámci predplate-
ných služieb Prima WOW, Prima, OrangeClick alebo FunFón - predplatená karta alebo paušál - sa
v zmysle tohto kritéria neberie do úvahy; za aktívnu SlM kartu, pripojenie alebo prístup sa pre účely tohto
článku považuje tiež SlM karta, pripojenie alebo prístup, na ktoných Podnik dočasne obmedzil alebo prerušil
poskytovanie služieb, avšak nebola v súvislosti s nimi ukončená platnost'Zmluvy alebo inej zmluvy o posky_
tovaní verejných služieb, na základe ktorej sa poskytuje pJíslušná služba, alebo Zmluvy o poskytovaní
služby Lite TV). Za dobu využívania predmetných služieb Učastníkom sa považuje tiež užívanie služieb
predchodcami Učastníka v prípade SlM kariet resp. pripojení resp. prístupov (d'alej tiež "pripojenie"). ktoré
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4,

boli na Účastníka prevedené z tretej osoby formou prevodu podl'a bodu 6 tohto článku. V prípacle, že Účast-
ník niektorú zo SlM kariet alebo niektoré z pripojení previedolformou prevodu podl'a bodu 6 tohto článku na
inú osobu doba užívania tejto SlM karty alebo pripojenia sa neberie do úvahy pri určovaní, do ktorej zkate-
górii SlM karta v okamihu podpisu Dodatku patrí (takáto SlM kafta alebo pripcrjenie sa berie do úvahy pri
posudzovaní osoby, na ktorú boli prevedené). V zmysle uvedeného kritéria sa úč;astníci Služieb rozdel'ujú do
štyroch kategórií:
Kategória A.......0 - 1 rok neprerušeného užívania služieb
Kategória B.......'1 (vrátane) - 5 rokov neprerušeného užívania služieb
Kategória C .......5 (vrátane) - 10 rokov neprerušeného užívania služieb
Kategória D ....... ,1l) (vrátane) a viac rokov neprerušeného užívania služieb

Výška mesačného poplatku za v bode 1 tohto článku uvedené účastnícke programy pre jednotlivé kategórie
je nasledovná:
Kategória A
Výšky mesačných poplatkov sú nezmenené (tj. účtujú sa vo uýške podl'a cenníka služieb pripadne iných
ustanovení Zm|uvy)
Kategória B
Štart...........9,49€; Klasik....... 17,49€; Premium,,.23,49€; Extra.........33,99€; Ultra..........46,99€
Kategória C
Štart ....,.,.... 8,99 €; Klasik ,...... ,16,99 €; Premium .,.22,49 €: Extra......,.. 3í ,99 €; Ultra ...,....,.43,99 €
Kategória D

Štart..,,.......8,49€; Klasik..,.... 16,49€; Premium,..21,99€; Extra.........28,99€; Ultra.,........39,99€

Strany sa dohodli, že v prípade, že v budúcnosti vznikne nová vezia niektorého z účastníckych programov
Mobilný internet Start, Klasik, Premium, Extra alebo Ultra, odlišná od štandardnej verzie, ktorej podmienky
sú uvedené v cenniku služieb, osobitné ceny podl'a tohto článku sa na predmetnú novú veziu účastníckeho
programu nevzťahujú.

Prevodom sa pre úĎely tohto článku rozumie prípad dohody Podniku, Účastníka a osoby, na ktrcrú bola SlM
karta (resp. pripojenie) registrovaná pred uskutočnením prevodu (d'alej tiež "póvodný účastník"), na základe
ktorej, zanikne zmluva o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej bola póvodnému účastníkovi pri-
delená prevádzaná SlM karta alebo pripojenie, v rozsahu, v ktorom sa táto zmluva o poskytovaníverejných
služieb týka prevádzanej SlM karty alebo pripojenia, pričom práva a závázky pčivodného účastníka vzt'ahu-
júce sa na SlM kartu resp. pripojenie prevezme Učastník, ktorému sa v zmyslel tejto dohody pridel'uje dot-
knutá SlM kaňa resp. dotknuté pripojenie,

čl. g. ZOlel'anie dát k Mobilnému internetu 20í4
Ak je v článku 1 bode 1 .4 písm, c) tela Dodatku v kolónke s indexom 14 uvedené slovné spojenie "Zdiel'anie
dát k Mobilnému internetu 2O14", má Účastník právo na využitie zvýhodnení uvedených-ni;žšie v tomto
článku.

Zrnýhodnenia, na ktoré má Účastník právo, spočíva
a) v práve na užívanie telefónnych čísel - užívatel'ov v skupine zdiel'ania dát v rámci služby Zdiel'am svoje

dátabez mesačného poplatku, pričom toto právo platí pre maximálne 3 (tri) telefónne čísla - užívatel'ov
- v skupine zdiel'ania dát (d'alej len "Zvýhodnenie"), pričom Učastník móže a nemusí využit' právo na
zaradenie a užívanie telefónnych ěísel - užívatel'ov do skupiny zdiel'ania dát;

b) v práve na využitie zl'avy vo výške 1O0 % z aktivačného poplatku (pre verného zákazníka) pcrd|'a Cenníka
služieb za vydanie (aktiváciu) jednej novej SlM karty (uýlučne prvej aktivovanej SlM karty ako užívatel'a
pre účely využitia služby Zdiel'am svoje dáta po uzavretí Dodatku), pričom takáto SlM karta musí byt
aktívna ako užívatel' služby Zdiel'am svoje dáta v rámci Zvýhodnenia, a to aspoň počas jedného celého
zúčtovacieho obdobia.

Právo na využívanie Zrnihodnenia má Účastník počas doby 24 celých zúčtovacích období odo dňa, v ktoný
mu bol na SlM karte uvedenej v záhlaví Dodatku aktivovaný účastnícky program uvedený v článku 1 bode
'1,í tela Dodatku (d'alej len "Doba poskytovania Zuýhodnenia").

Po uplynutí Doby poskytovania Zvýhodnenia bude zo všetkých SlM kariet, ktoným sú pridelerré telefónne
čísla - užívatelia v skupine zdiel'ania dát v rámci Zvýhodnenia - služba Zdiel'am svoje dáta automaticky
deaktivovaná. Ak bude mat' Učastník záujem na d'alšom poskytovaní služby Zdiel'am svoje dáta (bez Zvý-
hodnenia) pre uvedené SlM karty, musío poskytovanie služby Zdiel'am svoje dáta požiadať Podnik.

tr

1.

2,

4.
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5. Zvýhodnenie móže Účastník využiť len v tom zúótovacom období, v ktorom má Účastník na SlM karte
uvedenej v záhlaví Dodatku aktivovaný niektoný z účastníckych programov služby Mobitný internet s mesač_
ným poplatkom (podl'a Cenníka služieb) rovnakým alebo vyšším ako je mesačný poplatok za účastnícky
program uvedený v článku 1 bode 1.1 tela Dodatku.

6. Pokial'nevypliýva z ustanovenítohto článku niečo iné, platia pre účastnícke programy služby Mobilný inter-
net podmienky platné pre účastnícke programy služby Mobilný internet podl'a ustanovení Cenníka služieb
a prípadne iných častí Zmluvy vrátane tohto Dodatku a pre službu Zdiel'am svoje dáta podmienky služby
Zdiel'am svoje dáta podl'a ustanovení Cenníka služieb a prípadne iných častí Zmluvy vrátane tohto Dodatku.

Čl. l.Zvgnodnenie "T&B TV v mobile s Archívom"
1. Strany sa dohodli, že v prípade ak sú splnené podmienky uvedené v bode 2 tohto článku sa Účastníkovi na

SlM karte aktivuje osobitná vezia služby TV v mobile s Archívom (d'alej sa táto osobitná verzia označuje
tiež ako "Zl'avnená TVvMsA"), ktorej osobitné parametre sú uvedené nižšie v tomto článku, a táto sa mu
bude poskytovať (pokial' Učastník nepožiada pred uplynutím tejto lehoty o ukončenie jej poskytovania) po
dobu pnných troch ce!ých zúčtovacích období nasledujúcich po uplynutí zúčtovacieho obdobia, počas
ktorého bol uzavretý tento Dodatok, a v prípade, že Učastník pred uzavretím tohto Dodatku neužíval pro-
stredníctvom pripojenia, ktorému bolo pridelené Podnikom čísIo uvedené v záhlavi tela Dodatku (dalej sa
toto pripojenie tiež označuje ako "SlM karta"), službu Mobilný internet, tiež po dobu od aktivácie služby
Mobilný internet na SlM karte do konca zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bol uzavretý tejto Dodatok
(d'alej sa táto doba počas ktorej má účastník právo na užívanie Zl'avnenej TVvMsA označuje ako "Doba
poskytovania"). V prípade, že Učastník doručí Podniku žiadosť o deaktiváciu Zl'avnenej TVvMsA v Podni-
kom určenej forme počas Doby poskytovania, bude mu Zl'avnená TVvMsA deaktivovaná do 24 hodín od
doručenia predmetnej žiadosti. Po uplynutí Doby poskytovania sa Učastníkovi Zl'avnená TVvMsA zo SlM
karty deaktivuje. V prípade, že Učastník požiada spósobom stanoveným Podnikom počas Doby poskytova-
nia o aktiváciu služby TV v mobile s Archívom, bude na SlM karte po uplynutí Doby poskytovania Zlacnená
TVvMsA nahradená štandardnou veziou služby TV v mobile s Archívom.

2. tJěastníkovi bude na SlM karte aktivovaná a poskytovaná v zmysle tohto článku Zl'avnená TVvMsA
v prípade, že boli splnené všetky nasledovné podmienky:

a) v článku 2 bode 2.10 tela Dodatku je v kolónke s indexom uvedené slovné spojenie "Zl'ava TVvM"; pokial'
by v dotknutej kolónke bolo uvedené čokolVek iné alebo nebolo uvedené nič, Podnik Učastníkovi nie je
povinný na SlM kartu aktivovať a poskytovať Zl'avnenú TVvMsA.

b) Účastník má počas aktivácie Zl'avnenej TVvt{sA na SlM karte aktivovaný ni_ektoný z nasledovných účast-
níckych programov služby Mobilný internet: Start, Klasik Premium, Extra, Start so zdiel'aním dát, Klasik
so zdiel'aním dát, Mobilný intemet 2000 MB.

c) Účastníkovi nebola Zl'avnená TVvMsA poskytovaná prostredníctvom SlM karty už pred uzavretím
Dodatku

3. Zl'avnená TVvMsA je osobitnou verziou doplnkovej služby TV v mobile s Archívom, pričom pokial'v tomto
článku nie je uvedené inak, platia pre ňu podmienky platné pre štandardnú verziu služby TV v mobile. Cena
za aktiváciu a užívanie Zl'avnenej TVvMsA prostredníctvom SlM karty počas Doby poskytovania je 0,00 €,
V rámci služby Zl'avnená TVvMsA získa Učastník v súvislosti so SlM kaňou každé celé zúčtovacie obdobie,
počas ktorého má túto službu aktivovanú, osobitný balík dát dedikovaných uýhradne na prenos obsahu
služby TV v mobile s Archívom, pričom rozsah tohto osobitného baIíku dát závisí od toho, ktoný účastnícky
program služby Mobilný internet má aktivovaný súčasne so Zl'avnenou TVvMsA na SlM kaňe, a to nasle-
dovne:
Štart, Štart so zdiel'aním dát, Mobilný internet 2000 MB .....1024 MB
Klasik, Klasik so zdiel'aním dát........ 2048 MB
Premium, Extra......... ....3072 MB
Pokial'bude Zl'avnená TVvMsA poskytované počas častizúčtovacieho obdobia, bude mu v súvislosti so SlM
kartou poskytnutý balík dedikovaných dát v alikvótnom rozsahu zodpovedajúcom časti zúčtovacieho obdo-
bia, počas ktorého je prostredníctvom SlM karty služba Zl'avnená TVvMsA poskytovaná. Po vyčerpaní oso-
bitného balíku dát podl'a predchádzajúcich dvoch viet na poslqltovanie obsahu služby Zl'avnená TVvMsA
možno využiť generické dáta tvoriace súčasť účastníckeho programu služby Mobilný internet aktivovaného
v danom čase na slM karte.

Čl. S. Spoloěné ustanovenia
1. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle Všeobecných pod-

mienok sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva plynutie
doby, po ktorú sa má poskytovať ktorékolVek zuýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je doba pos-
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kytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dósledku dočasného preruŠenia poskyto-

vánia služieb sa doba platnosti Dodatku predÍži, doba poskytovania zvýhodnenia sa nepredlŽuje a zostáva
v dízt<e rovnajúcej sa póvodne dohodnutej dobe platnosti bez jej prediženia v dčlsledku preruŠenia poskyto-

vania služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu StM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, ked'
zanikne Zmluva a bude nahradená inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom
S|užieb, pričom práva a závázky Účastníka vzt'ahujúce sa na SlM karlu prevez:me nový účastník, ktorému
bude tiež pridelená SlM karta) právo Účastníka na jednotlivé zvýhodnenia podla tejto prílohy neprechádza
na nového účastníka a prevodom zaniká, Podnik však móže jednostranne rozhcldnút' o tom, že právo k nie-
ktorému zo zvýhoclnení podl'a tejto prílohy novému účastníkovi poskytne, pričom v takomtcl prípade sa
poskytovanie predrnetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prílohy, ak sa Podnik
a nový účastník nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou tretou prevedie niektoré zvý-
hodnenie na novéh,c úóastníka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná čast', podnik jre však oprávnený poskytnút'
novému účastníkovi tiež zvýhodnenie vo váčšom alebo tiež v plnom rozsahu (tj. nielen nevyčerpranú časť).

3. Strany sa.dohodli, že v prípade, že z akýchkol'vek dóvodov dójde k zmene zúčtovacieho obdobia pri-
deleného Učastníkovi (napr. zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obctobia) aIebo k z:mene osoby
oprávnenej na užír,lanie niektorého zo zvýhodnení uvedených v tejto prílohe, ]e podnik oprá,unený skrátiť
dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmenit' dlžku iných lehót súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia
v prospech alebo ,l neprospech Učastníka resp. osoby, na ktorú prejde právrr na užívanie :zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení,

4. Strany sa dohodli, že v prípade, ak na S|M karte bude na základe žiadosti Účastníka doručrrnej Podniku
počas platnosti tohto Dodatku aktivovaný namiesto účastníckeho programu, s ktorym je spojetné právo na
niektoré zo zuýhoclnení podl'a tejto prílohy (d'alej tiež "Prvé zvýhodnenie"), nir:ktoný z účastrríckych prog-
ramov, s ktorym je spojené iné zvýhodnenie podl'a tejto prílohy (d'alej tiež "lnÉ: zvýhodnenie") a ak k tejto
aktivácii dójde počas doby poskytovania lného zrnihodnenia, Podnik je oprávnený (nie však po,vinný) aktivo-
vat' účastníkovi pcr zrušení Prvého zvýhodnenia na SlM kaňe lné zvýhodnenie a poskytoviat' mu ho po
zvyšujúcu ěast' doby poskytovania lného zuýhodnenia.

5. Strany sa týmto dohodli, že a1 po ukončení platnosti Dodatku nad'alej trvajú tie ustanovenia, z ktonich
znenia, zmyslu alelco povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzt'ahujú na obdobie po ukonršení platnosti
Dodatku.
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