Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslozmluvy: A8433693 lD predajcu: lD078DSP06

dodatku:

ldent. kód
SlM karta s prideleným tel.

Dátum: 23.6.2017

10126462
číslom:0907'157616

Orange Slovensko, á. §.
so sídlom Metodova 8,82108 Bratislava, lČo:356 97 270,DlČ:2020 31 05 78, lČ DPH: SK 2020 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo1142tB
(d'alejlen "Podnik")
C,

Účastník (Osoba: právnická ttyzická podnikatel' ttyzická nepodnikatel'): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno
Obecný podnik lesov, spo|. s r.o.

/ Názov:

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo,PSČ, pošta):
Poniky, Dolná ulica 370, 97633, Poniky

Čísloa platnost' OP / pasu:
EA86713í
Rodné číslo/ lČO:
31604510
Zastúpený:

lng. Peter

štátne občianstvo:

sR
lč DpH / Dlč:

Matu!a

Rodné číslo:

Čísloa platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

Zastúpený:

lng. Juraj Piar
Rodné číslo:

(d'alej len "Účastník")

Čísloa platnosť OP

/

pasu

l preukazu

p, na pobyt:

(pod skratkou "p, na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzaVárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (d'alej len "Dodatok"; cit. zmluva
o poskytovaní verelných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzaNára, sa d'alej označuje ako "Zmluva"), ktonim upravujú podmienky kúpy
zariadenia uvedeného nižšiev texte Dodatku aíiežvyužívaniaelektronických komunikačných služieb a iných služieb poslq,tovaných na
základe Zmluvy ("Služby"), prípadne iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktoný text
Dodatku odkazuje, 47slovne dohodnuté. (Podnik a Učastníksa spoločne d'alej označujúako "strany")

1,1

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je
dohoda strán na aktivácii účastníckehoprogramu resp. zmene účastníckehoprogramu na účastníckyprogram (pokial' je
v kolónke nižšiev tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastníckyprogram 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 vzťahu,júcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

1)

Max 30 eur

na SlM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne čísloje uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na tej StM kaňe
Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmá z dóvodu straty, krádeže, výmeny a pod,) SlM kaftu Podniku registrovanú na Učastníka, ktorej telefónne čísloje 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 pokia|' je v kolónke "Výrobné čísloMT" uvedené
"+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MTje jasne a jednoznačne určený svojim typom)

:Typ MT

Výrobné čísloMT (lMEl)

2)

Apple iPad Air 2 32GB Space Gray

3)

352071077844558

Učastníkovi z majetku Podniku so zl'avou z jeho spotrebitel'skej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zl'avy z jeho spotrebitel'skej
) s DPH (d'alej tiež "Kúpna cena")
173,25 EUR

Čísloúčastníka:0037628385
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tJčastnix si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebitelská) cena MT bez zlavy zjeho spotrebitelskej ceny s DPH, za ktorú
Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokial sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto
Dodatku, je
5)

600,00 EUR

ÚeastniX si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššiev tomto bode len z toho dóvodu, že sa zaviazal
užívaťslužby poskytované mu prostredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3
tohto Dodatku.
1.3

dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákazníkov
poskytne (resp. nepcrskytne vid' nižšie)Podnik Účastníkovi aj d'alšie výhody a v prípade, že Podnik tieto d'alšie uýhody Účastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto uýhod. Podrobnejšia úprava práv
a povinností strán spojených s poskytnutím d'alších výhod sú uvedené v dokumente
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna 08.03.2017
Koný ako Príloha č, 1 tohto Dodatku tvorí jeho neoddelitel'nú súčasť.Y prípade, že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónka
vyplnená symbolom "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Ucastníkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne
ďalšie výhody a zároveň, že súčastbuDodatku nie je Príloha č. 1 s obsahom podla 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.

1.4

dohoda strán o
a) aktivácii služby
8)

"+++++"

b)

o deaktivácii služby
"+++++"

c) o vol'be

zvrj,hodneného čísla(resp, viacenj,ch zvýhodnených čísel),ak sa Strany,_dohodli na aktivácii (bonusovej) služby
Nekonečné volania na vybrané tel. číslov sieti Orange, alebo o vol'be Rodinných TC (podl'a ich definície v Cenníku služieb),
ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej služby Nekonečno v rodine
10)

"+++++"

d)

o aktivácii Mesačnéhopredplatného vo výške
11)

+++++

poskytnutí zrnýhodnenia (pokial' je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Účastník nezíska žiadne zo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, Koré sú podmienené uvedením kl'účouých slov resp. slovných spojení stanovených v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné anýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je

e) o

týmto dotknuté)

12)

"+++++"

1.5

dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku pop|atok za aktiváciu SlM karty resp. administratívny poplatok za
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného
v bode 1.2 tohto článku za cenu so zl'avou (d'alej len" Poplatok") vo výške s DPH
8,00 EUR
Čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Úěastníka

2.1

Účastník je povinný ;taplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1 .2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej v Čl.
1 bode 1.5. Učastní|,lje povinný zaplatit'Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo
faktúre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.
V prípade, že Podnik: o to Učastníkapožiada, ]9 tento povinný zap|atit' celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti
na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak sa zmluvné
strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.
Strany sa dohodli, že Účastník je povinný poěas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mat' na SlM kaňe
aktivované a užívat'služby(resp. službu) definované v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom závázky podl'a písmen
a) a b) tohto bodu majú povahu alternatívnych povinností teda platí, že pokial' sú na SlM karle aktivované služby (služba) uvedené v písmene a) Uěastník nie je povinný zároveň plniť v súvislosti so SlM kartou svoj závázok podl'a písmena b) a naopak (tj.
ak má na SlM kaÉeaktivovanú službu resp. aKivované služby uvedené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný plnit' svoj závázok podl'a písmena a) tohto bodu).
a) Účastník sa zavázuje, že v prípade, ak nebude mat' na SlM karte aktivovaný niektorli z účastníckychprogramov Flex 5 €, Flex
10 €, Flex 10 € pre študentov Flex 15 €, Flex 15 € pre študentov, Flex 25 €, Flex 25 € pre študentov, lSlC paušál, Data Max
20 €, Data Max 1]0 € pre študentov, Max 30 €, Max 30 € pre študentov, Data Max 30 €, Data Max 30 € pre študentov, Max
40 €, Max 40 € pre študentov, Max 65 €, Max 65 € pre študentov, Max 'l00 €, Max 100 € pre študentov (d'alej aj ako "účastnícke programy Flex a Max", v prípade, že bude do aktuálnej ponuky zaradený d'alšíúčastníckyprogram v názie korého je
slovo Flex, Max alebo lSlC, považule sa tiež za j"{9n účastníckychprogramov Flex a Max), álebďniektoný z účastníckyóh
1
programov Biznis Ekonomy, Biznis Ekonomy Plus, Biznis Ekonomy Extra, Biznis Komfort, Biznis Komfort PluŠ, Biznis Komior1
Extra, Biznis Nonstop, Biznis Nonstop Plus, Biznis Nonstop Extra a Biznis VlP (d'alej aj ako "účastníckeprogramy Biznis,,),

Čísloúčastníka:0037628385
ApPEN}lX_]1řýl§_D§§ME_!0

i

2l8

lll

ll

llilll]l lil l ll ll|il lil
A8433693

llllllilllilillllillil
26643003

7_.J2,?1
/:

ii

a]

:]

]

tj:i

i'i

poČas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SlM karte taký úěastnícky
Program (resp. taký variant účastníckehoprogramu), u ktorého je rnýška mesačnéhopoplatku (s DPH) stanovená prinajmen_
som na sumu
14)

30,00 EUR

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastníckyprogram alebo typ úěastníckeho programu, Účastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastníckyprogram resp. účastníckyprogram daného typu aktivovaný na
SlM karte počas doby uvedenej v bode 2,3 tohto článku ani v prípade, že výška mesačnéhopoplatku uvedeného účastníckeho programu bude nižšiaako suma uvedená v kolónke; pokial' je v kolónke uvedený len konkrétny účastníckyprogram
alebo viacero účastníckychprogramov alebo typ alebo viac typov účastníckychprogramov bez sumy, Učastník je povinný
mať na SlM karte aktivovaný len niektoný z uvedených účastníckychprogramov alebo účastníckyprogram uvedeného typu,
a to bez ohl'adu na uýšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na SlM karte aktivovaný (ani
nepožiada o zmenu účastníckehoprogramu na) účastníckyprogram s nižšímmesačným poplatkom, ako je rnýška mesačného poplatku uvedená vyššiev tejto vete (pri plnení tohto závázku sa berie do úvahy rnýška mesačnéhopóplaiku po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkolVek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktiiácia úěastníckehoprogramu pódla
Prvej vetylohto písmena na SlM karte alebo aspoň žiadosťo akiváciu takéhoto účastníckehoprogramu na SlMkarte (v čl.
bode 1.1 Dodatku alebo inou íormou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na wnik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.
tJčastníksa zavázuje, že v prípade, ak bude mať na SlM karte aktivovaný niektoryi z účastníckychprogramov Flex a Max
alebo Účastníckych programov Biznis, bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SlM karte takú kombináciu aktivovaného účastníckehoprogramu, aktivovaného Mesačnéhopredplatného a doplnkouých služieb Nekoneěné volania na zvýhodnené číslo,Volaj do Európy z paušálu, Volaj do Európy 100 minút, Nekonečné
správy, Prenos Mesačného predplatného, mesačnéhopoplatku za doplnkové služby TV v mobile s Archívom, Haló Svet,
Nekonečné hovory Európa, Nekonečnéhovory Svet, V Európe ako doma PLUS, Mój Svet+, Náhradný telefón, Európa dáta,
Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EU, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, služby Znýchlenie prenosu dát
aZdiel'am svoje dátra, Balík extra volaní a dát, Balík 100 správ, 100 MB v mobile, Prenos minút, 100 MB dát, 1 GB dát, 5 GB
dát, Nekonečný balík SMS a MMS do všetkých sietív SR a EÚ, u ktorej rnýška súčtumesačných poplatkov (vrátane DPH) za
tieto účastníckeprogramy, služby, balíky, doplnkové služby a za Mesačnépredplatné (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia
ako
,1

b)

15)

30,00 EUR

Povinnosť Účastníka podl'a tohto písmena je splnená aj v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčetmesačných
poplatkov podta predchádzalúcq vety, nebude pozostávať zo všetkých balíkov, služieb alebo iných plnení vymenovaných
v predchádzajúcej vete. Pri plnení závázku podta tohto bodu sa berie do úvahy výška mesačných poplatkov za Mesačné
predplatné, účastníckeprogramy, služby balíky resp. doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkolVek
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy
podl'a tohto písmena, pokial' v tomto písmene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podl'a prvej vety tohto písmena na SlM karte alebo aspoň žiadost'o aktiváciu takéhoto účastníckehoprogramu na SlM karte (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.
2.3

Účastník sa zavázuje, že po dobu
16)

24

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (d'alej tiež "doba viazanosti")
zotrvá v zmluvnom vzt'ahu s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastníkSlužieb poskytovaných mu Podnikom prostredníctvom SlM karty a že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať,a to v súlade s jeho závázkami a zároveň nedoručíPodniku uýpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelomje ukončenie Zmluvy
a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov stanovených zákonom č.351l2O11 Z. z, v platnom znení alebo z dóvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným
platným právnym predpisom;

a)

b)

c)
d)
e)

2.4

nepožiada o vypojenie zprevádzky, alebo o dočasnúdeaktiváciu SlM karty (pokial'mu takáto povinnosť nevyplýva zoZmluvy,
pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaníSlužieb prostredníctvom inej SlM karty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu);
sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožnítaké konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedat'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 obmedzit'alebo prerušiť poskytovanie Služieb;
bude mať na SlM karte aktivovaný taký účastníckyprogram (resp. taký variant účastníckehoprogramu) alebo takú kombináciu v bode 2,2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že nedójde k porušeniu závázku Učastníkauvedeného v bode 2,2 tohto článku;
bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné závázky voči Podniku a súčasnebude včas a riadne uhrádzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažnézávázky voči Podniku,
avšak Účastník je poviňný ictr uhráOit Po-dňiXu alebo prostredniiwoin Podniku tretej o-sobe.

V prípade telefónnych čísel,ktoré boli v rámci prenositel'nosti číslaprenesené k Podniku od iného podniku (d'alej len "prenesené
čísla")sa do doby viazanosti nezapočítavadoba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SlM karty s preneseným číslom,čižedoba, po Korú SlM karta nebude v dósledku ešte nedokončeného prenosu číslaaktívna; doba viazanosti tak
začne plynúť až prvou aktiváciou SlM karty po ukončení prenosu čísla.V prípade, ak Účastník uzatvoňl tento Dodatok v rámci
režimu predaja na dialku, sa do doby viazanosti nezapočítavaprvych 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je
však Uěastník povinný plnit'si povinnosti uvédenév čl, 2.3 a), c) á e) po celú dobu pred začatímviazanosti 1oab dna'nadobudnLtia platnosti Dodatku až do začalia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.
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Učastníksi je vedonrý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška je podmienená
splnením nižšie uvedených podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Učastníksúčasnes týmto Dodatkom uzatvorí iný dodatok, predmetom ktorého je o,i. kúpa koncového telekomunikačného zariadenia (d'alej aj ako "Súvisiaci dodatok"; zariadenie, kupované prostredníctvorn Súvisiaceho dodatku, sa označuje ako "Súvisiaci MT"), a súčasne,ak je v kolónke v Dodatku, označenej
ako "Referenčné číslo- Súvisiaci dodatok", uvedený identifikačný kód Súvisiaceho dodatku), tak výška zmluvnej pokuty podl'a
tohto bodu Dodatku sa určínasledovne: Ak platí, že Dodatok a Súvisiaci dodatok sú uzafuorené v jednom okamihu a predmetom
oboch dodatkov je o.i. kúpa MT a Súvisiaceho MT, tak platí a. Účastník berie na vedomie, že MT a ŠúvisiaciMT sú mu predávané
za kúpne ceny so zl'avou, ktoré sú podmienené závázkom Učastníka užívat' 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 príslušnýchbodoch
Súvisiaceho dodatku,) vzhl'adom na uj,šku zl'avy zo spotrebitel'skej ceny MT a Súvisiaceho MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy
č. 1 Dodatku / Súvisiaceho dodatku (pokial' je súčasťouDodatku / Súvisiaceho dodatku takáto príloha), by spósobilo, že Podniku
vznikla škoda (minimálne v rozsahu zl'avy zo spotrebitel'skej ceny MT a / alebo Súvisiaceho MT). Celková výška poskytnutých
zliav na kupovaný MT a Súvisiaci MT sa pre účelystanovenia zmluvnej pokuty podl'a Dodatku a Súvisiaceho dodatku najprv sčíta
a následne Podnik určí,aká čast'zl'avy bude poskytnutá v súvislosti s kúpou MT (d'alej aj ako "Zl'ava na MT") a aká časťzl'avy
bude poskytnutá v súvislosti s kúpou Súvisiaceho MT (d'alej a1 ako"Zl'ava na Súvisiaci MT"), a teda ktorá čast'zl'avy bude tvoriť
sumu zmluvnej pokuty podl'a Dodatku a ktorá čast' poskytnutej zl'avy pripadne na zmluvnú pokutu podl'a Súvisiaceho dodatku.
Kúpna cena MT a ktlpna cena Súvisiaceho MT bude:
a) (v prípade kúpy MT podl'a Dodatku) rozdiel medzi spotrebitel'skou cenou (trhovou) cenou MT a v zmysle vyššieuvedeného
výpočtu stanovenej Zl'avy na MT, a
b) (v prípade kúpy S jvisiaceho MT podl'a Súvisiaceho dodatku) rozdiel medzi spotrebitel'skou cenou (trhovou) cenou Súvisiaceho
MT a v zmysle vyššieuvedeného uýpočtu stanovenej Zl'avy na Súvisiaci MT").
Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že z dóvodov uvedených vyššie, ktonj,ch ciel'om je maximalizácia poskytovaných
zliav Učastníkovi, výška zmluvnej pokuty nemusí v konkrétnom prípade (tj. v rámci Dodatku alebo v rámci Súvisiaceho dodatku)
tvoriť rozdiel medzi spotrebitel'skou (trhovou) cenou MT / Súvisiaceho MT a Kúpnou cenou MT a Kúpnou cenou Súvisiaceho MT,
ale vždy platí,že súljetzmluvných pokút pod|'a Dodatku a Súvisiaceho dodatku tvorí výšku celkovej, súhrnnej zl'avy, poskytnutej
Podnikom Učastníkcvi na súčasnúkúpu MT a Súvisiaceho MT podl'a Dodatku a Súvisiaceho Dodatku.
V nadváznosti na ustanovenia predchádzlúcel vety sa Strany dohodli, že Účastník je povinný Podniku uhradit'nižšiev tomto
bode uvedenú zmlul,nú pokutu v prípade porušenia nižšiev tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastníkpočas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnost'včas a riadne uhradit'cenu za
Služby alebo povinnost' uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnost' uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, ktoru je povinný platit' Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný závázok voči Podniku, avšak
Učastníkje povinný ho uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku),
alebo
b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku porušísvoju povinnosť zotrvat'v zmluvnom vzt'ahu
s Podnikom podl]a Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívat'bez prerušenia Služby prostredníctvom
SlM karty alebo Učastníkporuší svoju povinnost' nedoručit' Podniku výpoved', odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
účelomje 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 stanovených zákonom č. 35112011 Z. z. v platnom znení a|ebo z dóvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným právnym predpisom),

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
17)

264,58 EUR

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej
výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku textu v kolónke tvoriacej súčasťtohto bodu), je
nižšia,ako šest'násobok sumy, uvedenej v č|ánku 2 v bode 2.2 písm, b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v prípade, že účastník
poruší svoju zmluvnrj povinnost' podl'a písmena a) alebo b) tohto bodu, voči Účastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
vý,ške rovnajúcej sa šest'násobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Učastníkje túto zmluvnú pokutu
Podniku povinný zaplaIií', pričom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súčast'tohto
bodu. V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke
tvoriacej súčasťtohto bodu je stanovené, že výška zmluvnej pokuty sa bude postupne podl'a pravidiel uvedených v texte obsiahnutom v kolónke znižovaťv závislosti od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia
zmluvnej povinnosti, plaLí, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znižovať v závislosti
od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, a to podl'a rovnakých pravidiel, akl: sú pravidlá stanovené pre znižovanie uýšky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej súčast'
tohto bodu.

Právo na.zmluvnú_pokulu podl'a tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu porušenia povinnosti Učastníkom, pričom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odsiúpením od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podl'a bodu 2,3 písmena
c)tohto článku).
2,6

UČastníksúhlasí.s _§lm, že ak počas doby p|atnosti tohto Dodatku dójde na základe jeho žiadosti alebo z dóvodov jeho zavinenia
k doČasnej deaktivác;ii jemu pridelenej SlM kaňy a v dósledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovaniáSlužieb podl'a
Zmluvy, že doba po ktorú nebude z trl,chto dóvodov používaťtieto Služby sa mu nezapočítado doby viazánosti. Táto skutočnost'

nezbavuje Učastníkajeho povinnosti zaplatit' Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mu táto povinnost'v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plnit'svoje závázky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.
2,7

Podnik je povinný splnit' si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy, a tohto Dodatku, najmá (i) predat' Účastníkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previesť na Učastníkavlastnícke právo k MT a odovzdat'mu ho za préopo'xiaou, že účastník splní vŠetky,podmie_nky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkóm; (ii) poskytovat,
Učastníkovi Služby podl'a Zmluvy a tohto Dodatku.
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2.8

V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku tJčastníkv súvislosti so SlM kartou aktivovanú službu Náhradný telefón
a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón (alebo Dodatok

k Zmluve o pripojení o aktivácii služby Náhradný telefón), v záhlavi ktorého je uvedené to isté telefónne čísloako v záhlaví tohto
Dodatku, (d'alej len "Dodatok o NT"), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii
služby Náhradný telefón aktivovanej a užívanej na základe Dodatku o NT zo SlM karty). V prípade zániku Dodatku o NT podl'a
predchádzajúcej vety, móže (ale nemusí) Uěastník v súvislosti so SlM kaňou požiadať o novú aktiváciu služby Náhradný telefón,
plČ9,'y takom prípade je povinný uzavrieť nouý Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktiváóii služby Ňáhradný
telefón. V prípade zániku Dodatku o NT podl'a prvej vety tohto bodu bude már táto skutoČnbsť v závislosti od okolností'uvedenýcň

v jednotliuých písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených v nasledovných písmenách
tohto bodu:

a) Ak sa

b)

c)

d)

e)

nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Učastníkuž na základe Dodatku o NT zakúpil koncové
telekomunikačné zariadenie, je povinný uhradiť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca póvodne v Dodatku o NT dohodnutej
doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa súčinuvýšky mesačnéhopoplatku za službu Náhradný telefón a počtu mesačných
poplatkov, Koré mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podl'a Dodatku o NT, avšak
ktoré v dósledku zániku Dodatku o NT dosial'neuhradil),
Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasnepožiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti
so SlM kartou a podpísal príslušnýnouý Dodatok k Zmluve o poslqltovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný
telefón, v Korého záhlavíje uvedené telefónne čísloSlM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého účastníckehoprogramu,
Korého súčasťouje služba Náhradný telefón, a tento účastníckyprogram mu bude aj skutočne na SlM karte aktivovaný,
vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zl'avu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa 4iške mesačných poplatkov, ktoré
mu bolivyúětované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užívanímslužby Náhradný te|efón na základe Dodatku o NT,
pričom Učastníkovinevznikne povinnosť uhradiť zostávajrlce nevyúčtovanémesačnépoplatky za službu Náhradný telefón,
ktoré bol nazáklade Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom
Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zlavou, ktoré mu vyplývalo
z jeho ustanovení).
Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a tJčastnítpred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasnenepožiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SlM kartou a nepodpísal nový Dodatok k Zmluve o.poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón,
v Korého záhlaví je uvedené telefónne ěíslo SlM karty, Učastníkovizánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtovanémesačné
poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne v Dodatku o NT
dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za
cenu so zl'avou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SlM karte aktivovaný taký účastníckyprog€m, ktorého _súčasťouje služba_Náhradný
telefón a Učastníkpožiadal o aktiváciu takého účastníckehoprogramu, ktorého súčasťouje služba Náhradný telefón, a tento
účastníckyprogram mu bude aj skutočne na SlM karte aktivovaný, Uěastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT neyznikne
právo na zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované
mesaěné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SlM karte aKivovaný taký účastníckyprogram, ktorého súčasťouje služba Náhradný
telefón a ÚčastníX požiadal o aktiváciu takého účastníckehoprogramu, ktorého súčasťounie je služba Náhradný telefón,
a tento účastníckyprogram mu bude aj skutočne na SlM karte aktivovaný a Učastníkpred zánikom Dodatku o NT nezakúpil
nazáklade Dodatj<Ú o ŇT koncové teleŘomunikačné zariadenie, tJčastníkóvi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo
na zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, ani mu newnikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované
mesačnépoplatky za službu Náhradný telefón, Koré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

V prípade porušenia niektorej z povinností Učastníkavyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré sú
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastníkpovinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo
rlýške rovnajúcej sa rnýške 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 Účastnít<a počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnúdeaktiváciu SlM kafty
(pokial'mu takáto povinnosť nevýplliva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokraěovať
v užívaníSlužieb prostredníctvom inej SlM karty, ktorá nahradí vypojenú resp, deaktivovanú SlM kartu).
b)' Povinnosť tJčastníkamať počas doby viazanosti na SlM karte (ktorej teleíónne čísloje uvedené v záhlaví tohto Dodatku) aktivovaný taký účastníckyprogram (reŠp. taký variant rJčastníckehoprogramu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b)
uvedených služieb (resp. iných produKov), že nedójde k porušeniu závázku Učastníkauvedeného v bode 2,2 tohto článku;

c)

d)'
e)'

Povinnosť Učastníkanedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade
s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy rrzniklo právo odstúpiť 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,
Povinnosť Učastníkanedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol oprávnený
v súlade s ustanoveniami §tatnYcn piávnych prědpisov a / alebo Zmluvy Účastníkovi počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb,
Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v prípade, že by tak
konal samotný Učastník,Podniku vzniklo právo odstúpiťod 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.

Čísloúčastníka:0037628385
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í) Povinnost'

Účastrríka 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 prerušit' poskytovanie

Služieb.
Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej uýška presahuje výšku dohodnutej zmluvne,j pokuty. Zmluvná
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi.

2.10

Referenčné číslo- Paušál pre blízkeho:

18)

"+++++"

Ak je v kolónke namiesto Referenčnéhočísla- Paušál pre blízkeho uvedený symbol
žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blízkeho.

"+++++", nevzt'ahujú sa

na Účastníka

2.11

Strany sa dohodli, že Učastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti službu
Prestávka, ktorá spočíva v tom, že Učastník počas doby, počas Korej je služba Prestávka na SlM karte aktivovaná, (d'alej v tomto
bode tiež "Doba poskytovania") nie je povinný plniť svoju povinnosť mať na SlM karte aktivovaný taký účastníckyprogram (resp.
taký variant účastníckehoprogramu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že
neóOiOe k porušeniu závázku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasneo Dobu poskytovania predÍži
doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastníka
podl'a tohto Dodatku ani podl'a iných ustanovení Zmluvy alebo iných zmlúv stanovujúcich právaa povinnosti medzi Učastníkom
a Podnikom. Doba poskytovania móže byt' maximálne 6 celých zúčtovacíchobdobí a. Učastníksi ju móže aktivovať len na celé
zúčtovacieobdobie resp. viac celých zúčtovacíchobdobí. Službu Prestávka móže Učastníkvyužívat' aj viac krát počas doby
viazanosti, avšak súčetDób poskytovania nesmie prekročiť šesťcelých zúčtovacíchobdobí. Počas Doby poskytovania móže byt'
na SlM kaňe aktivovaný akýkolVek aktuálne ponúkaný účastníckyprogram, Korého podmienky užívania sú v prípade SlM karty
splnené. Službu Prestávka je možnéaktivovať len v prípade, že na SlM kaňe bude aktivovaný niektoryi z účastníckychprogramov
Flex a Max alebo účastníckychprogramov Biznis (d'alej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"). Službu Prestávka možno na
SlM kaňe aKivovat' len za podmienky, že už uplynuli vlac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SlM karte je
minimálne tri celé zúčtovacieobdobia bez prerušenia aktivovaný niektoryi z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie
však povinný - aktivovať službu Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V
prípade, že bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SlM karte aktivovaný úěastnícky program resp. kombinácia služieb,
ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SlM kartu ten účastníckyprogram
resp, tú kombináciu služieb, ktorá bola na SlM kaňe aKivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručenížiadosti o aktiváciu
resp. deaktiváciu službý Prestávka. V prípade, že sa Podnik a Účastníkvopred dohodnú na presnej dižre Ooby poskytovania,
služba Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktoný uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka tiež ked'uplynie
šieste celé zúčtovacie obdobie využívania tejto služby počas doby viazanosti.

2.12

Referenčné číslo- Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym

19)

+++++

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

2.13

Referenčné číslo- Súvisiaci dodatok:
10126464
Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísla- Súvisiaci dodatok, uvedený symbol "+++++", nevzťahujúsa na Účastníka žiadne
ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Súvisiaceho dodatku.

čl. 3. Záverečné ustanovenia
3.,1

3.2

že nemá žiadne íinančnézávázky voči Podniku, ktoré v deň, ked'bude podpisovať tento Dodatok, by boli po
lehote ich splatnosti. Učastníkpotvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzafuára tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so
SlM kaftou bol medzi Učastníkom a Podnikom uzavrelý iný dodatok v rámci niektorejponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého
by bol predaj zariadenia za cenu so z|'avou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Učastníkovia závázok Učastníkaplniť podmienky poskýtnutia z|avy a d'alšie povinnosti tJčastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SlM karty (a'atej tiez
"Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v Koný 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 Zuýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.
Úeastnit< vyhlasuje,

Strany dohodli, že Podnik zabezpečídodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi, ktoný je povinný splnenie tejto
povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za účastníka).
Dodatok nadobudne platnost' a účinnosťv deň, v Korom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany d'alej nedohodli na odložení
účinnosti niektonl'ch ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedójde obidvomi stralami Dodatku v jeden déň, nadobudne platnost'
a ÚČinnost'v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Účastníkovi, Tentó Dodatok sa uzatvára ňa dobu
urČitÚ, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel,ako aj v prípade, ak tJčastníkuzatvoril
Dodatok v rámci reŽimu predaja na dial'ku, sa Dodatok uzaVára na dobu určitúodo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do
uplynutia viazanosti deíinovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených číselje až do momentu aktivácie SlM karty odložená účinnosťtých ustanovení Dodatku, ktonj,ch vykonanie nie je možnébez toho, áoy oola aktivovaná SlM
kaňa, a to v zmysle Podmienok prenositel'nosti telefónneho čísla- Prijímajúcipodnik. Ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
reŽimu predaja na dial'ku, všetky ustanovenia Dodatku,
|$9re špecifikujúosobitné zvlihodnenia poskytované Účastníkovi, najmá
ustanovenia .Špecifikujúcezačiatok pj]skytovanla jedn_otlirných osobitných zvrj,hodnení, nadobudnú účinnosťaž uplynutím d'oby
14 dní Po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čímm6že dójsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlirných osobitnýcň

Čísloúčastníka:0O37€i28385
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zu.ihodnenÍ. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Účastníkuzatvoril tento Dodatok

v rámci reŽimu predaja na diaíku, neoddelitel'nou súčasťouDodatku sú aj pocimienký predaja na diatku a účastníkpodpisom
Dodatku vyadruje 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 určitúzhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom
okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti trýkajúcej sa SlM kafi na dobu neurčitú.Zánikom platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.5

Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončípred uplynutím doby, na ktorú bol uzavrehý v zmysle bodu 3.3 tohto
článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastníkporušísvoje povinnosti
takým spósobom, 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 bankorným prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej.pokuty na Podnikom určený_účet).Zmluvné strany sa dohodli, že v prí-padb, že obsahom Prílohy E. 1je poskytnutó
zl'avY alebo iného anýhodnenia Učastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Účastníka takrým spósobom, žéPodniku voěinemu
vznikne Právo na zaplalenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zaniknú vSétXy práva tJčastníka na poskytovanie
§ichto zliav a / alebo iných zrnýhodnení, pokial'nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 rnj,slovne uvedené niečo iné.

3,6

Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťouZmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre účastníka

3.7

Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poglqltovanie Služieb podl'a Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dóvodov na strane Učastníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinkyodstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo,

a Podnik.

3.8

Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, Koré z neho vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a / alebo povinnostami, ktoré sa podl'a neho zaviazal splniť, a súčasne,že bol v plnom rozsahu upozornený
na príslušnéddsledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplní alebo poruší.

3.9

Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník z akýchkolVek dóvodov stratí právo na užívanieúčastníckehoprogramu (resp. jeho
variantu), ktoný má na SlM karte aktivovaný a zároveň včas nepoži,ada o aktiváciu iného účastníckehoprogramu,je Podnik oprávnený aktivovať mu na SlM karte iný účastníckyprogram, ktoný splňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Účastníkpožiada
o aktiváciu iného účastníckehoprogramu 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 rrzhl'adom na
krátkosť času medzi doručenímžiadosti a okamihom, v ktorom má dójsť k zmene r]častníckehoprogramu v dósledku straty práva
na poskytovanie dotkn utého účastníckeho prog ramu.

3.10

Účastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona č. g5lt2}11 Z. z. boli k 1. 1. 2012 vydané
nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej
siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s,

3.11

Strany sa dohodli, že Podnik má nižšiev tomto bode uvedené právo a Účastník pofurdzuje svojim podpisom, že sa s touto
skutočnosťou oboznámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každézariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto
Dodatku a ktoré možno využit' na užívanieverejnej telefónnej služby, technicky obmedzit' možnost'využívaniatohto zariadenia
počas doby viazanosti podl'a tohto Dodatku (pokial' je v Dodatku stanovených viac dób viazanosti tak počas celej doby, počas
ktorej je Učastníkzaviazaný podl'a tohto Dodatku užívaťslužby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktúre)
v inej sieti, ako je verejná téleíónna siet' Podniku (tzv, blokovanie zariadenia na sieť / SlMJock). Účastníkvyhlasuje, že sa oboznámil so skutočnosťami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhl'adom na uvedené
nevznikajú Úěastníkovi z vyššie Ú tomto bode uvedených dóvodov žiadne-právne nároky'voči Podniku, najmá mu nevzniká: (a)
právo reklamovať vyššieuvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovaťz hore uvedených dóvodov zl'avu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dóvodov odstúpit'od kúpnej zmluvy (požadovat'vrátenie celej kúpnej ceny
zaplatenej zatovar), alebo akékol'vek iné právne nároky.

3.12

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo-

vaniazmlúvpodl'a§5azákonaé,21112000Z.z.oslobodnomprístupekinformáciámaozmeneadoplnení
niektonýchzákonov
v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosťdňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade
s ustanoveniami § 47 a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloženíúčinnostiniektoných jeho
ustanovení. Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3,13

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán
Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042,
a v prípade, že sa tento z akéhokolVek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, 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, advokáL zapísaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva uj,hradne na
adresu: Asociácia pre rozhodcovské konanie, sídlom v Bratislave, Ventúrska 14, PSC: 81 1 01. Odmena za rozhodcovské
konanie je splatná podaním žaloby a činí5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie móže byt vtj,lučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odóvodnenie, rozhodca však móže v prípade
potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany uýslovne žiadajúo doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

tr Nesúhlasíms dohodou

M súhlasíms dohodou
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3,14

Ak sa Strany dohodli na aktivácii služby Poistenie faktúr, Účastník vyhlasuje, že sa obr:známil s príslušnými poistnými podmienkamipoistitel'ov Metl.ife Europe Limited, pobočka poist'ovne z iného členskéhoštátu, lCO 47 257 105 a Metlife Europe lnsurance
Limited, pobočka poist'ovne z iného členskéhoštátu, lCO: 47 257 091, ktoré sú dostupné na internetovej stránke Podniku na
www.orange.sk/poistenie a súhlasís nimi. Zároveň Účastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpím žiadnou chronickou chorrcbou alebo akoukol'vek inou chorobou, ktorá móže viest' k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem
lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnost'dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepoberám starobný dócho,Jok, predčasný starobný dóchodok, výsluhouý dóchodok alebo Wsluhový príspevok, ak sa taký dóchodok
alebo príspevok podl'a príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo v prípade, že uýsluhouý dóchodok alebo výsluhový príspevok poberám, som súčasnezamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu
ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som
Iyzická osoba nepodnikatel', prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatel'a na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým pracovným t,ýždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávatel'ov za tých
istých podmienok nepretžite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo.výpovednej dobe a nie som si ani
vedomý, že by ml hrozila nezamestnanost' a nebola mi daná yýpoved'. V prípade, že nesplňam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinouj,m pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
alebo u dvoch zamelstnávatel'ov za tych istých podmienok nepretžite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad straty života z dóvodu choroby alebo úrazu, pre prípad Uplnej trvalej invalidity z dóvodu
choroby alebo úrazlr a pre prípad Uplnej dočasnej invalidity. Pripoistenie pre prípad nedobrovol'nej straty zamestnania vznikne
najskór dňom kedy splním uvedené podmienky zamestnanosti.

3.15

3.16

§poločnost'Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej últe_č53112012

Učastníka informuje, že od 1 .7 . 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskytovatel' roamingu (d'alej tiež 'APR'), ktory so
spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na 7klade tejto zmluvy už začal
poskytovat' zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátouým roamingovým službám, Učastník mal právo na poskytovanie uvedených .oamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SlM kafty, ktorá mu bola pridelená spoločnost'ou
Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnuhj,ch v zmluve o poskytovaní roamingu (d'alej tiež "Zmluva o AR")
medzi Učastníkoma APR. Podmienkou je aKivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SlM karte Učastníka,
skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločhost'ou Orange prerušenéposkytovanie služby Roaming na príslušnejSlM karte, Účastník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SlM kaňou a skutočnost', že Učastníkslužby poskytované mu príslušnou
SlM kartou využíva v siet'ach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade podl'a prvej vety tohto bodu
oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial'sú splnené vyššieuvedené podmienky. V prípade uzavfetia Zmluvy AR med;:i Učastníkoma 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 poskytovaná, služba Roaming spoločnost'ou
Orange (vrátane pre,rušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prípade, že Učastníkprenesie číslo,v súvislosti s ktonj,m mu pcrskytuje APR roamingové. služby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovat' roamingové služby poskytc,vané konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu v}slovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možnosti zvoliť si alternatívneho poskytovatel'a roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby
poskytované alternatívnym i poskytovatel'mi roami ngu.
Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastníksúčasnepotvrdzuje, že pred vol'bou eurotariíy alebo osobitnej roamingovej tarify

obdžal úplnéinfornrácie o platných roamingouj,ch poplatkoch, najmá o hovorovej eurotarife a SMS
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastníkna stránke www.orange.sk.

Brezno, dňa23.6,2017
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Podpis a pečiatka účastníka

spoloČnost' Orange

pečiatka, podpis
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PRÍLOHA K ZMLUVE O POSiťTOVANÍ

vEREJNÝcH sLužlrg -

súHnsy

č. zmluvy: A8433693

Dátum: 23.6,2017

uzatvorená medzi
poskytovatel'om verejných elektronických komunikačných služiŤ Orange Slovensko, á.s.
so sídlom Metodova 8,82108 Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ:20 20 31 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo1142lB
(d'alej len "spoločnosťOrange Slovensko")
a

účastníkom(d'alej len "účastník"alebo "Učastník"):
priezvisko a meno / obchodné meno

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

účastníckeěíslo

0037628385

Adresa

Dolná ulica 370, Poniky, 97633, SR

Rodné číslo/ lČO

3í6045í0

lč DPH / Dlč
Štatutárny zástupca / Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko)

lng. Peter

Štatutárny zástupca / Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko)

!ng. Juraj Piar

Matula

1) V prípade, ak Účastník v Zmluve v časti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefónne číslasúhlasil so zverejnením svojich osobných údajov v telefónnom zozname, Učastníktýmto 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 označenímpoložky "Súhlas udel'ujem" súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne čísloa adresa elektronickej pošty, ako aj údajov uvedených
v predchádzajúcom bode, ak ich účastníkposkytol, tretím stranám pre účelyzasielania komerčných ponúk
produktov a siužieb tretích strán Účastníkovi.

D súhlas odmietam
3) Účastník označením položky "Súhlas udel'ujem" súhlasí,aby spoločnosťOrange používala a spracúvala
lokalizačnéúdaje označujúcegeografickú polohu koncorných zariadení Učastníkaza účelomposkytovania
služieb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmá, ale
M Súhlas udel'ujem

nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty.

tr súhlas odmietam

M Súhlas udel'ujem

orange slovBnsko,

a, §.

Metodova 8, 82í 06 Blatislava, slovenská republika
Tel.: 0905 905 905, íax: +42l 2 5851 5g5í, ww.orange.sk
lČo: 356 97 27o, DlČ:20 20 31 05 7E, Ič DPH| sK 20 20 31 05 78
zapísaná v obchodnom registri okroshého §údU Bratjglava l, oddiel: sa, vložka čl§lo 1 142lB
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4) Súhlasy uvedené vyššiesa udet'ujú na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastníka so spoločnosťouOrange
a obdobie 1 roku pó ukončenípoŠtednéhozmluvného vzťaňu. Účastníkmóže vyššieuvedené súhlasy kedy-

kolVek odvolať. Poučenie Uěastníka o spracúvaníosobných údajov, o spósobe odvolania týchto súhlasu,
ako aj d'alšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk.

zuzana pet'ková

Účastník
dátum, pečiatka, podpis

orange slovensko, a. s,
iletodova 8, 82l 0E Bratislava, slovenská republika
Tel.: 0905 905 905, fax: +42125a515851, M.orange,sk
lÓo: 356 97 27o, DlČ: 20 20 31 05 78, lČ DPH: sK 20 20 31 05 78
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Brati§ava l, oddiel: sa, vtožka čIslo
t]íjiiÁT.,}í._,íAtt
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spoločnost' Orange Slovensko, a,
dátum, pečiatka, podpis

1í42lB

2l2
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 8.3.2017

čl. t Úvoané ustanovenia
prílohy je osobitné zuýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Ponuka NMD" poskytuje

1. Obsahom tejto..
Podnik UČastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnejrnýhody. Základnou podmienkou posŘytÓvania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnosť, že názov tfito pinony (druhý,'prípaone t<aŽoli oátsi
riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uvedený v prvei vete tóhio'článku,
;e Žhoony
s názvom ponukovej akcie a Prílohy č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legislaiívne skratky dohodňuté v teĚ
Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy,

2, Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutočnosť, že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná
zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorej čísloje uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok (dodatok
k Zmluve, obsahom ktorého je najmá predaj zaňadenia za cenu so zl'avou).
Čl, Z Zvgnodnená aktivácia služby CL|P
'1. Strany

sa dohodli, že Podnik Učastníkovina SlM karte aktivuje službu CLIP, pokial' už túto službu nemá
aktivovanú. Zároveň Podnik v prípade podl'a predchádzajúcej vety poskytne Učastníkovi1OO% zťavu
z uýšky aktivačnéhopoplatku za aktiváciu služby CLlP.

Č!.3 Právo používat'Prima telefónne čístoa prenos kreditu
1. V prípade, ak prostredníctvom SlM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy UčastníkoviPodnikom poskytovaná predplatená služba Prima, platí, že Podnik zabezpečí za cenu administratívneho poplatku, ktorého
uýška je uvedená v Dodatku, aby Učastníkmoho! používaťpodl'a Zmluvy to telefónne číslo,ktoré mal prira-

dené ako posledné k SIM karte v čase, ked' mu jej prostrednícfuom bola Podnikom poskytovaná služba
Prima. Zároveň Podnik umožníÚčastníkovi prenos-nevyčerpanej hodnoty-karty,
kreditu prisluŽbe Prima, ktoný má
tJčastníkpredplatený pre užívanietejto stirZUy prostřednictvoin Sltr,t
avšak maximátne Oo ÚliSt<y
66,39 €. Uvedená nevyčerpaná hodnota sa započítaproti cene za služby poskytované Účastníkovi prosiredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení Zmluvy.
Č1.4 Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym

1. Strany sa dohodli, že v prípade, ak má Účastník v okamihu, v ktoný nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SlM karte niektoný z účastníckychprogramov, ktoré je možnéaktivovať a využívat'za podmienok
tohto Dodatku, alebo o jeho aktiváciu Učastníknajneskór v deň nadobudnutia platnosti Dodatku požiada
a tento úěastníckyprogram mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na SlM karte aktivovaný, je súčasne
s uzatvorením Dodatku oprávnený zvoliť sijedno nové až štyri SN (SlM karty) v rámci predplatenej služby
Šikovná Prima (d'alej aj ako "Prima SlM káňa"), v súvislosti s ktonými mu bude poskýtované nižŠieOefinované anýhodnenie (d'alej aj ako "Benefit").

2. Benefit spočíva(i) v možnosti uskutočňovania neobmedzených volaní zo SlM karty Účastníka na ktorukol'vek Prima SlM kartu zvolenú podl'a bodu ,t a taktiež uskutočňovania neobmedzených volaní z ktorejkolVek
Prima StM karty podla bodu 1 na SlM kartu Účastníka počas rozhodnej doby a (ii) v poskytnutí osobitného
predplateného kreditu vo uýške 3,00 € s DPH na každej zvolenej Prima SlM karte, s platnosťou 3 mesiace
od aktivácie Prima SlM karty. Za rozhodnú dobu sa považuje obdobie trvania viazanosti Dodatku, ak má

počas tohto rozhodného obdobia Účastník súčasneaktivováný taký účastníckyprogram, ktoný spíňa podmienky vzniku nároku na Benefit. Konkrétne telefónne čísloresp. telefónne číslaPrima, v súvislosti s ktonými
sa poskytuje Beneíit, budú uvedené v Dodatku, v príslušnejkolónke, označenej ako "Refere.něné číslo
Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym". Na Beneíit vzniká Učastníkovi
- Darčekováprípade,
nárok iba v
ak je v,príslušnejkolónke Dodatku uvedené konkrétne telefónne číslo/ telefónne čísla
Prima, Počet volaní, resp. dižka volanízo SlM karty Učastníkana konkrétnu Prima SlM kartu (a vice versa)
podl'a tohto článku nie je obmedzené, avšak v prípade, že rozsah využívaniaslužby Učastníkomje taký, že
ohrozuje elektronickú komunikačnú siet' Podniku, alebo v jeho dósledku móžu poklesnúť kvalitatívne alebo
kvantitatívne parametre poskytovania služieb ostatným účastníkom,móže byť takýto rozsah užívaniapovažovaný za zneužívanie služby a. Podnik je oprávnený vykonať opatrenia na dočasnéobmedzenie alebo
prerušen ie poskytovania sl užieb U častn íkovi.
3. Pre vznik nároku na Benefit je potrebná žiadosť Učastnít<ao aktiváciu novej Prima SlM karty resp. viacených
(maximálne však štyroch) Prima SlM kariet najneskór v okamihu uzatvorenia Dodatku; akákolVek neskoršia
aktivácia Prima SlM karty / Prima SlM kariet alebo aj len žiadosťo jej aktiváciu nespósobí vznik nároku
Účastníka na Benefit.
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4, Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku nie je moŽné písomne previest' na iného účastníka,ak Podnik neurčíinak. Ak dójde k prevodu závázku, vyplývajúceho z Dodatku
a / alebo z Prima SlM karty, automaticky dochádza k zániku Benefitu.

5. ostatné podmienky využívaniaelektronických komunikačných služieb Prima SlM karty resp. Prima SlM
kariet sa spravujú prislušnými dojednaniami platnej vezie Sikovná Prima cenníka. Po skončeníplatnosti
Dodatku uplynutím doby jeho viazanosti Podnik ukončíposkytovanie Benefitu, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak alebo ak podnik neurčíinak.

Čt.s SluZUa TVv mobile s archívom a ba!íkom dát2 GB kslužbe na 3 mesiace bez poplatku

1. Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktoný nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SlM karte účastníckyprogram Max 30 €, Max 40 €, Max 65 € alebo Max 100 €, alebo účastnícky
program Klasik, Premium alebo Extra služby Mobilný internet (d'alej aj ako "Program"), alebo ak najneskór
do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu Programu požiadal a Podnik mu na SlM karte na základe
tejto žiadosti Program skutočne aktivuje, Učastník má právo na aktiváciu služby TV v mobile s archívom bez
povinnosti platiť mesačný poplatok za túto službu, a právo na poskytnutie osobitného balíka predplatených
dát v objeme 2 GB na zúčtovacieobdobie (d'alej len "Benefit"), a to počas rozhodnej doby, definovanej
nižšie(d'alej aj ako "Rozhodná doba"), za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Účastníkovi bude za splnenia príslušnýchpodmienok Benefit poskytovaný počas Rozhodnej doby v trvaní
3 celých za sebou idúcich zúčtovacíchobdobí, počnúcprvým celým zúčtovacímobdobím po nadobudnutí
platnosti a účinnostiDodatku. V prípade, ak bezprostredne po nadobudnutí platnosti Dodatku nasleduje

čiastočné(nie celé) zúčtovacieobdobie, Podnik je oprávnený (nie však povinný) poskytovať Benefit Učastníkovi aj počas tohto čiastočného(alikvótneho) zúčtovacieho obdobia.

3. Uvedený objem predplatených dát 2 GB (d'alej v tomto článku aj ako "Balík") je počas Rozhodnej doby
súčasťouslužby TV v mobile s archívom a príslušnéhoProgramu v zmysle bodu 1 tohto článku. Uvedený

Balík nie je možnési aktivovať a využívaťsamostatne, ak Podnik neurěí inak. Objem dát Balíku je určený na
sprístupň'enie retransmitovaného t-elevízneho vysielania Účastníkovi v rámci služby TV v mobile s archívom.
Maximálna teoreticky dosiahnutel'ná nýchlosť sťahovania / odosielania dát v rámci Balíka, ako ajjej spomalenie nýchlosti po vyčerpaníobjemu dát Balíka, sa spravuje nasta_veniami pre ten účastníckyprogram, ktoný

na SlM karte Učastníkvyužíva,pričom pre možnosťvyužívaniaBenefitu je nevyhnutnou podmienkou, aby
predmetný účastníckyprogram obsahoval dátovú službu, tj. buď určitý predplatený objem dát alebo službu
Prístup k internetu. Objem dát sa vzťahuje len na využívanie služby v sieti Podniku, tj. dátové prenosy mimo
siete Podniku sa neodpočítavqúz tohto objemu, ale účastníkje povinný platiť za tieto prenosy cenu za
dátové prenosy mimo prenosov zahrnutých do objemu dát Balíka, v zmysle Cenníka služieb Podniku.
V prípade, že rozsah využívaniaBalíku účastníkomje taký, že ohrozuje elektronickú komunikačnúsieť Podniku, alebo v jeho dósledku móžu poklesnúťkvalitatívne alebo kvantitatívne parametre poskytovania služieb
ostatným účastníkom,je takýto rozsah užívaniapovažovaný za zneužívanieslužby a Podnik je oprávnený
vykonať opatrenia na dočasnéobmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby účastníkovi.

4, V prípade, ak dójde k deaktivácii služby TV v mobile s archívom zo SlM karty Účastníka, Účastník bezodkladne stráca nárok na Benefit. Nevyužitá časťBenefitu v konkrétnom zúčtovacom období prepadne
a Účastník nebude mať nárok na vrátenie jeho nominálnej hodnoty. Benefit anijeho časťnie je možnévrátiť
Účastníkovi ako preplatok ani vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku je možnépísomne previest'
na iného účastníkaiba s predchádzajúcim písomným súhlasom Podniku, pričom práva a povinnosti sa na
nového úěastníka prevádzajú len v tom rozsahu, aký bol priznaný póvodnému účastníkovi,a len na obdobie, ktoré v čase prevodu ostáva do uplynutia rozhodnej doby.

čl. o sluzua Balík starostllvosti
,1.
Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktoný nadobudne platnosť Dodatok,

aktivo-

vanú na SlM karte službu Balík starostlivosti a predmetom tohto Dodatku je tiež závázok účastníkazotrvať
po dobu 24 mesiacov v užívaníslužieb poskytovaných Podnikom prostredníctvom predmetnej SlM karty,
a to v rozsahu a/alebo štruktúrestanovenej v Dodatku (d'alej aj ako ,,Služba" ), alebo ak najneskór do oka_
mihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu Služby požiadala Podnik mu na SlM karte nazáklade tejto žiadosti
Službu skutočne aktivuje, má Účastník právo na poskytnutie niektorého z nižšiedefinovaných benefitov,
a to:

a) v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktoný nadobudne platnosť a účinnosťDodatok, aktivovanú na SlM
karte Službu (alebo ak najneskór do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckehoprogramu požiadal a Podnik mu na SlM kaňe na základe tejto žiadosti túto Službu skutočne aktivuje), Podnik
Učastníkoviposkytne benefit, spočívajúciv tom, že Služba je poěas celej doby viazanosti zaradená do
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ČÉnku2.Práva a povinnosti Podniku a Účastníka ,bod 2,2 písm. b) prv.a veta Dodatku. V prípade, ak dójde
kedykolVek počas doby viazanosti k deaktivácii Služby zo SlM karty Účastníka, Účastník stráca nárok na
tento benefit a Služba automaticky prestáva byť zaradená do Článku 2. Práva a povinnosti Podniku a Účast_
níka, bod 2.2 písm, b) prvá veta Dodatku. V prípade, že už bo]a Služba počas doby viazaností jeden raz
deaktivovaná, Služba už nebude zaradená do Článku 2,Práva a povinnosti Podniku a Účastníka,bod2.2
písm, b) prvá veta Dodatku v prípade jej opátovnej aktivácie.

b) v prípade, že Úěastník má v okamihu, v ktoný nadobudne platnosť a úěinnosť Dodatok, aktivovanú na StM
kaňe Službu (alebo ak najneskór do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckehoprogramu požiadal a Podnik mu na SlM karte na základe tejto žiadosti túto Službu skutočne aktivuje), Podnik
Učastníkoviposlqtne benefit, spočívajúciv tom, že Učastníkmá nárok na predčasnúvýmenu koncového
telekomunikačného zariadenia po 21 mesiacoch od okamihu, kedy nadobudne platnosť a účinnosťDodatok
za splnenia podmienky, že Služba bola na predmetnej SlM karte aktivovaná a Učastníkomužívanánepretžite počas celých 21 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnostiDodatku.
Čt. Z Spotočnéustanovenia

1,

Za

účastníckečíslaaktívne v sieti Podniku sa považujúpre účelytohto Dodatku aktívne telefónne číslapridelené Podniku a zároveň priradené jednotliuým účastníkomverejných telefónnych služieb na základe platnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi účastníkoma Podnikom, ktoré sú jednotliuými
účastníkmivyužívanév sieti Podniku, pričom za účastníckečíslasa nepovažujúnajmá krátke čísla,čísla
používanéna poskytovanie osobitných služieb uvedené v cenníkoch služieb Podniku, audiotextové čísla
a iné čísla,ktoré nie sú prirad'ované účastníkomna základe štandardných zmlúv o poskytovaní verejných
služieb.

sa dohodli, že v prípade dočasnéhoprerušenia poskytovania služieb v zmysle príslušných
ustanovení Zmluvy sa počas doby dočasnéhoprerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva
plynutie doby, po ktorú sa má poslrytovať ktorékolVek anýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je
doba poskytovania zrnýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dósledku dočasnéhoprerušenia
poskytovania.služieb sa doba platnosti Dodatku predlži, doba poskytovania 1nýhodnenia sa nepredlžuje
a zostáva v d|žke rovnajúcej sa póvodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predlženia v dósledku prerušenia
poskytovania služieb.

2. Strany

3. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SlM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, ked'

zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budr] nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým
účastníkomSlužieb, pričom práva a závázky Učastníkarďahujúce sa na SlM kartu prevezme nouý účastník, ktorému bude tiež pridelená SlM karta) právo Učasiníka na jednotlivé zvýhodnenia podl'a tejto prílohy
neprechádza na nového účastníkaa prevodom zaniká. Podnik však móže jednostranne rozhodnúťo tom,
že právo k niektorému zo zvýhodnení podl'a tejto prílohy novému účastníkoviposkytne, pričom v takomto
prípade sa poskytovanie predmetného zrnýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prílohy, ak sa
Podnik a norný účastníknedohodnú inak, V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zrnýhodnenie na nového účastníka,prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť.

4. Strany sa dohodli, že v prípade, že z akýchkolVek dóvodov dójde k zmene zúčtovacieho obdobia pri-

deleného tJčastníkovi(napr. zmena prvého a posledného dňa zúčtovaciehoobdobia) alebo k zmene osoby
oprávnenej na užívanieniektorého zo zr,nýhodnení uvedených v tejto prílohe, je Podnik oprávnený skrátiť
dobu poskytovania zuýhodnenia alebo zmeniť dižku iných lehót súvisiacich s poskytnutím zqýhodnenia
v prospech a]ebo v neprospech Učastníkaresp. osoby, na ktoru prejde právo na užívanieanýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každéhozo zrnýhodnení.

5. Strany sa týmto dohodli, že aj po ukončeníplatnosti Dodatku nad'alej trvajú tie ustanovenia, z ktoných
znenia, zmyslu alebo povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa rrzťahujúna obdobie po ukončeníplatnosti
Dodatku.
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