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nazákladevzájomnej dohody uzatváĘÚ tento dodatok k cit. zmluve o poslrytovaní veĘných'sluŽieb (ďalej len ''Dodatok"; cit' zmluva

o posĘfiovaní verejných 
"lľź"o, 

Lu-rtŕ*i sa oooäio[ ,Áĺ,ira, sa cálej oźnačuje ako ]Ęmlr1v3), ktoým upravujú podmienky kúpy

zańadenia uvedeného niŽšie v texte Dodatku a tiez ryúzĺvánia elektronických komunikačných s|uŽieb a iných sluŽieb poskytovaných na

základe Zmluvy (''sluzoýĺ,-piĺbääńe ine osobitné p'odň."rv_"vúzĺ""niá, sluzi"o, ak sú v Dodalku resp. dokumente, na ktoý text

ĎóoatLu oorazĹ;d, výsovíó äofiđđnúe. ĺpodnik a Ú8astník sa'spóločne ďalej označujú ako ''strany")

Cl. 1' Predmetom tohto Dodatku je

Dodatok k Zmluve o poskytovaníVerejných sluŽieb
Číslo zmluvy: 00072503 lD predajcu: lD392DSP08

v kolónke niŽšie v tomto bode uvedené ''+++++" zostáVa účastnícky nezmenený; uvedenie

Dátum: 6.11.2019

ldent. kód dodatku: 12260451
SlM karta s prideleným tel. ěíslom: 090564750'|

'"Jx?.ff;!ů:iffĺ? 
ä;ä',l 08 Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 20 2031 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,

źápĺsána v obchodnđm-iegistri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142lB

(d'alejlen "Podnik")

a

Účastník práVnická / f,7zická podnikatel'/ ýzická nepodn Právnická osoba

(ďalejlen "Úöastník"; (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobý cudzinca)

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

ĘkolVek kolónke v Dodatku znamená, Že stav určovaný danou

predmetného symbolu v kto-

zostáva nezmenený oproti stavu pred PodPisom
program
kolÓnkou

Meno, priezvisko, titul/ obchodné meno / Názov:
obecný úrad Víglaš

PsČ,číslo, poštaImeston ulica,obec, poprsnekaniaSídlo MiestoI pod (pobytTrvalý
l'aš1Zvolenská Víg96202,Vígl'aš,

Štátne občiansfuo:
SR

Číslo a platnosť oP / pasu

lČ DPH / ĐlČRodné číslo / lČo:
00320382

Zastúpený:
ZáchensĘý Róbert lng.

Čĺslo a platnost'oP / pasu / preukazu p. na pobý:
EJ6228í6 19.03.2024

Rodné číslo:
72022418273

Dodatku, pnamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolÓnke nie uvedené inak)

na SIM karte Podniku

1)

karte
regrs-

číslo MT" uvedené
1.2

Podniku, Korá počas
trovanú na Účastníka,

dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len
"+++++", tento údaj sa nebude uvádzať aŽe

dohodli,
jasne a typom)

2\

ÚÓastníkovi z majetku Podniku so zl'avou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zl|avy z jeho spotrebĺtel'skej

Go Biznis 30 eur

Samsung GalaxY 510 Plus blackTyp MT

Výrobné číslo MT (lME!) 357285104738576

839,00 EUR

s DPH (ďalejtieŽ ''Kúpna cena")
4\

Úeastnĺr si je vedomý' Že beŽná maloobchodná (spotrebitel'ská) cena MT bez
Ěođnit MT zo svojhó majetku predáva, pokiaľ sa so záujemcom o kúpu MT

zl'avy z.ieho spotrebitel'skej ceny s DPH, za ktorÚ

nedohodne na podmienkach uvedených V tomto

Dodatku,

Číslo účastn íka: 002323517 9

5)

llilillllllillllllllll ililililillllllllllil
40887410

Archĺvnet lýĺ

959,00 EUR
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1.3

1-4

Účastník si je vedomý, Že MT je mu predávaný za Klipnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dÔvodu, Že sa zaviazal
uŽívať sluŽby poskytované mu prostrednícfuom SlM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3
tohto Dodatku.

dohoda strán o tom, Že v rámcĺ osobĺtnej ponukovej akcie Podniku

Akciové mobilné telefóny pre doteĘšĺch zákazníkov 6)

poskýne (resp. neposkýne viď niŽšie) Podnik Účastníkovi aj d'alšie výhody a v prípade, Že Podnik tieto ďalšie v,ýhody Účasĺ
nĺkovi poskýne, tieŽ dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskýnutĺm ýchto výhod. Podrobnejšia úpráva práv
a povinností strán spojených s poskýnutím ďalších uýhod sÚ uvedené v dokumente

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna 25.10.2019 7\

"+++++"

b) o deaktivácii
e)

c) o vol'be zv}ihodneného čísla (resp. viaceých zl4ýhodnených čísel), ak sa Strany dohodli na aktivácii (bonusovej) sluŽby
Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sieti orange
tt+++++" 10)

ktoý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorí jeho neoddelitelhrj súčasť. V prípade, Že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónka
vyplnená symbolom "+++++'' strany sa dohodli, Že Podnik neposkýne Učastníkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie Žiadne
d'alšie ýhody a zároveň' Že súčasťou Dodatku nie je PrÍloha č. 1 s obsahom podl'a tohto bodu. Strany sa dohodli, Že súčasťou
Prílohy č. 1 môże byť aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinnostĺ upravených v tele Dodatku'

dohoda strán o

a) aktivácii sluŽby
8)

týmto dotknuté
11)

1.5 dohoda sĺrán, Že Úeastnĺx je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SlM karý resp. administratívny
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia
zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto ělánku za cenu so zl'avou (ďalej len ''Poplatok'') vo rnýške s DPH

8,OO EUR 12)

2.1

čl.2.Právaa povinnosti Podniku a Účastníka

Účastník je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo uj'ške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo vlýške uvedenej
v Cl. 1 bode 1.5. Učastník je povinný zaplatiť Kripnu 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 splácanĺ Kúpnej ceny V splátkach.
V prípade, Že Podnik o to Učastníka požiada,je tento povinný zaplatiť celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovostĺ
na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Uč\astnĺk uzatvorí tento Dodatok, a to Vo forme preddavku; to platĺ, ak sa zmluvné
strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

Strany sa dohodli, Že Účastník je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SlM karte
aktivované a uŽívať sluŽby (resp. sluŽbu) deÍinované v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podľa písmen
a) a b) tohto bodu majú povahu altematívnych povinností teda platí, Že pokial'sú na SlM karte aktivované sluŽby (sluŽba) uve-
dené v písmene a) Učastník nie je povĺnný zároveň plnit'v súvislosti so SlM kartou svoj záväzok podl'a písmena b) a naopak
(tj. ak má na SlM karte aktivovanÚ sluŽbu resp. aktivované sluŽby uvedené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný plniť svoj
záväzok podl'a písmena a) tohto bodu).
a) Účęstnĺr sa zaväzuje, Že v prípade, ak nebude mať na SlM karte aktivovaný niektoý z účastníckych programov Go 5 €, Go

10 €' Go 20 €' Go 30 €' Go 40 €' Go 65 €' lslc paušál' Go Data 15 €' Go Đala 20 €, Go Data 30 € (dälej aj ako ''účastnícke
programy Go", v prípade, Že bude do aktuálnej ponuky zaradený ďalšĺ ÚčastnícĘ program v náane ktorého je slovo Go alebo
lSlC' povaŽuje sa tieŽ za jeden z účastnÍckych programov Go)' alebo niektoý z účastníckych programov Go Biznis 5 €,
Go Biznis 10 €, Go Biznis 20 €' Go Biznis 30 €, Go Bĺznis 35 €, Go Biznis 40 €, Go Biznis 45 €, Go Biznis 55 €, Go Biznis
70 €, Go Biznis 100 € a Go Biznis 150 € (dalej aj ako "Účastnícke programy Biznis") počas doby viazanosti, ako je táto
stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mat'aktivovaný na SlM karte talal' účastnĺcky program (resp' taký vaľiant účastníc_
keho programu), u ktorého je v1iška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

2.2

30,00 EUR 13)

(v prípade, Že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky progľam alebo ýp účastníckeho programu' Účastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp. účastnícky program daného ýpu aktivovaný na
SlM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prípade, Že v,ýška mesačného poplatku uvedeného účastníc_
keho programu bude niŽšia ako suma uvedená v kolónke; pokiaľ je v kolónke uvedený len konkrétny účastnÍcky program
alebo viacero účastníckych programov alebo Ęp alebo viac ýpov účastníckych programov bez sumy, Učastník je povinný
mat'na SlM kańe aktivovaný len niektoý z uvedených účastníckych programov alebo účastnícky program uvedeného ýpu,
a to bez ohl'adu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda Že počas tejto doby nebude mať na SlM karte aktivovaný (ani
nepoŽiada o zmenu účastníckeho programu na) účastnícky program s niŽŠím mesačným poplatkom' ako je uýška mesač-
ného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy v1iška mesačného poplatku po uplat-

d) o poskýnutí zýhodnenia (pokial' je nasledujúca kolónka vyplnená
nenĺ uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sÚ podmienené uvedením
slušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné

symbolom "+++++'' Úeastnĺr nezíska Žiadne zo zrnýhod_
kl'účoqých slov resp. slovných spojení stanovených v prĹ
ztĄihodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je

poplatok za
alebo iného

ilililililililililrril
Čĺslo účastn ika: 002323517 9 40887410
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b)

30,00 EUR

2'3 Účastník sa zaväzuje, Že po dobu

24

2.4

2.5

Čĺslo účastníka: 00232351 79

1s)

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tieŽ "doba viazanosti'')

a) zotĺváv zmluvnom vzťahu s Podnikom podla Zmluvy v znenĺ tohto Dodatku ako účastnĺk S|uŽieb poskytovaných mu.Podni-
' kom prostredníctvom ślv łártv' pó c.lĺ'tuto dobu bűde bez prerušenia tieto SluŽby vyuŽívať, a to v súlade s jeho záväzkami

a zároveň nedoručĺ páä"iru wbä"eď' odstúpenie od zmluvy alebo iný ú.kon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo

óooátru pred uplynutíň oóuý'viazanosti; zä porušenie tejio povinnósti sa nepovaŽuje odstúpenie od zmluvy z dôvo{ov

stanovených zaŕoiom ć,.351ĺ2011Z. z. v platńom znení aläbo'z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným plat_

ným právnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie zprevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM kaĘ (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo. imluvy'' 
ńĺ8óń v takom ńrĺp"o"j" pä"ńńýĺáź zoľoeného odkladu pokračovaťv'uŽívanĺ SluŽieb prostredníctvom inej SlM kaĄ'
ktorá nahradĺ Wpojenú resp. deaktivovanú SlM kańu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním Žiaden taký podnet.a ani neumoŽní také konanie, na základe
' Řiôrerro iiý Éodniku *niLlo práuo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypoveđať Zmluvu z dôvodov nespln.enia alebo porušenia

ńouńnostÍ zo strany Úč";i^''ilä;ilLto.liń 
"" 

zaviaźal v tomio oodáti<u a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol

bodnik oprávneny ńu v dobe v'lazaností dočasne obmedziť alebo prerušiť poskýovanie SluŽieb:

d) bude mať na SlM karte aktivovaný taký r]častn'rcky prog.raľ. (resp. taký variant účastníckeho prograľ.!Ł,1|."P3]:j:Y,ľTľ-
' náciu v bode 2.2 písmene b) uveóenýón sluŽieb (resp'-iných produKov), że nedôjde k porušeniu záväzku Učastnĺka uve_

deného v bode 2.2 tohto článku;

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

dzať Podniku ine pntoĺ_rtóie je povinný ptätiľ ľoonixu, a to !i v prĺpade, ak sa nejedná o peňaŽné záväzky voči Podniku,

avšak Účastník je bovińný icn unräoiľ poiĺńiłu alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.

V prĺpade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenosite|'nosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (d'alej^len ''prenesené

čĺślai) sa do doby viazanóiti nezapoeítava dóba od nadobudnutia platnosti Dodatku aŽ do prvej aktivácie S|M karty s prene_

senyń číslom' čiŽ'e doba, po ńorú śltł ła't" nebude v dôsledku ešte nedokončeného prenosu',čĺsla aktívna; doba viazanosti tak

začńe pýnÚť aż prvou aí<đvaciou SlM karty po ukončenĺ .prenosu čjs!a'.! prípade, ak Úč'astnĺk uzatvońl tento Dodatok v rámci

reŽimu'piedaja n'a oiaľxu, sá áo oónv viaźanosti nezapočítava pmých 'ĺ4 dní nasledujúcich po ladobudnutĺ platnosti Dodatku;

doba viazanosti tak začnä plvňúľ áii'o uplynutĺ 't4 dńí nasledu'iucicľr po nadobudnutĺ platnosti Dodatku. V tycĘlo prĺpadoch je

řšář ue"ä"iL óo"inňý plńiť śĺ povinnósti uvěoene v ö. 2.3 a), c) ä e) po celú dobu pred začatím viazanosti (odo dňa nadobudnu-

tia platnosti Dobatku áz do zaĹatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti'

Účastnĺk si je vedomý, Že MT je mu predávaný za KÚpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode '1.2 Dodatku, ktorej uýška sa rovná rozdielu

medzi spoŕeb1e1skol (trhovoĹl) cenbu MT a-v zmyśle tohto Dodatku poskýnutou zl'avou zo spotrebitel'skej ceny,_len z_ toho

äo"ôo",?ä* Úe"'tnĺťż"ui"záiuŹívať sluŽbyposýované mu prostrednícfuom SlM kartyvzmysle.ustanovenítohto Dodatku po

dobu dohodnutú v tomto ĎóoátŔu, pĺeom neáóarza'nie tohto záłäzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2'2,2'3
alebo 2'4) rrzhl'adom na rnýšku zl:áriy zo spotrebitel'skej ceny MT, ako áj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku (pokial' je súčas-

lilllllililltlllllil ililil]illilillillil
408874 10
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2.6

tbu Dodatku takáto príloha)' by spÔsobilo, Že Podniku wnikla škoda (minimálne v rozsahu zl'aw zo spotrebitel'skej ceny MT).
V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej veý sa Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradiť niŽšie v tomto
bode uvedenú zmluvnú pokutu V prĺpade porušenia niŽšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku porušĺ svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za

SluŽby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svo.i peňaŽný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňaŽný záväzok voči Podniku, avšak
Učastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostrednícfuom Podniku),

alebo
b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2'3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťahu

s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti uŽívať bez prerušenia SluŽby prostrednícfuom
SlM karý alebo Učastník poruší svoju povinnost'nedoručit' Podniku rnýpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
Účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutĺm doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 pĺsm. a) tohto Dodatku nepovaŽuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanove_
ných zákonom ć' 35112011 Z' z' v platnom znenĺ alebo z dôvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným práv-
nym predpisom),

je Účastnĺk povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo r4iške

120,00 EUR 16)

Zmluvná pokuta (resp. v prĺpade, Že sa výška zmluvnej pokuý počas doby viazanosti postupne zniŽĄe, platí toto ustanovenie pre
zmluvnú pokutu, v jej výške' ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi
beŽnou maloobchodnou (spotrebitelškou).cenou MT bez zl|avy z jeho spotrebitelškej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou
cenou s DPH, za ktorú Podnik predal MT Učastníkovi.
Zmluvné strany sa dohodli' Že v prípade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajÚcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej
ýške platnej pre prvy mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku textu V kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu), je
niŽšia' ako šesťnásobok sumy, uvedenej v článku 2 v bode 2'2 písm' b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v prípade, Že Účastník
poruší svoju zmluvnú povinnost'podl'a písmena a) alebo b) tohto bodu, voči Úěastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuý vo
výške rovnajúcej sa šesťnásobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm' b) tohto Dodatku a Učastník je túto zmluvnú pokutu
Podniku povinný zaplatiť, pričnm v takom prípade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuý stanovená v kolónke tvoriacej súčasť tohto
bodu. V prípade, Že (i) Podniku tznikne právo na zmluvnÚ pokutu podla predchádzajúcej veĘ tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke
tvoriacej súčasť tohto bodu je stanovené, že uýška zmluvnej pokuty sa bude postupne podl'a pravid|el uvedených v texte obsia-
hnutom v kolÓnke znižovať v závislosti od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia
zmluvnej povinnosti, platí, Že výška zmluvnej pokuý, 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 rov-
naĘich pravidiel, ako sÚ pravidlá stanovené pre zniżovanie tlýšky zmluvnej pokuĘ uvedené v texte v kolónke tvoriacej súčasť
tohto bodu.
Právo na zmluvnÚ pokutu podla tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu poru-
šenia povinnosti Učastnĺkom' pričom toto právo nie je podmienené vykonaním żiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe-
ním od Zmluvy alebo prerušením či obmedzenĺm poskýovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2'3 písmena
c) tohto článku).

Účastnĺk súhĺasí s tým, Že ak počas doby platnosti tohto Đodatku dôjde na základe jeho Žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SlM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskýovania SluŽieb podl'a
Zmluvy' Že doba po ktorÚ nebude z ýchto dÔvodov pouŽívať tieto SluŽby sa mu nezapočíta do doby viazanosti' Táto skutočnosť
nezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu SluŽieb' pokial' mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje záväzky 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 tohto Dodatku, najmä (i) predať Účasĺ
níkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previesť na Učastníka vlastnĺcke právo k MT a odoyzdať mu ho za predpokladu, Že Učast_
ník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s ýmto Dodatkom; (ii) poskýovať
Učastnĺkovi SluŽby podl'a Zmluvy a tohto Dodatku.

V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Úeastnĺł v súvislosti so SlM kańou aktivovanú sluŽbu Náhradný telefón
a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskýovaní veĘných sluŽieb o aktiváciĺ sluŽby Náhradný teleíón (alebo Dodatok
k Zmluve o pripojení o aktiváciĺ sluŽby Náhradný telefón)' v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefónne číslo ako v záhlaví tohto
Dodatku, (d'alej len "Dodatok o NT'')' uzavrełím tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamŽiĘ deaktivácii
sluŽby Náhradný telefón aktivovanej a uŽívanej na základe Dodatku o NT zo SlM karty). V prĺpade zániku Dodatku o NT podl'a
predchádzajúcej veý, môŽe (ale nemusí) Učastnĺk v súvislosti so SlM kartou poŽiadať o novú aktiváciu služby Náhradný telefón,
pričom v takom prípade je povinný uzavrieť norný Dodatok k Zmluve o poslrytovanĺ veĘných sluŽieb o aktivácii sluŽby Náhradný
telefÓn' V prípade zániku Dodatku o NT podl'a prvej veý tohto bodu bude mať táto skutočnosť v závislosli od okolností uvedených
v jednotlit4ich písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených v nasledovných písmenách
tohto bodu:

a) Ak sa nejedná o prípad podl'a pĺsmena d) aĺebo e) tohto bodu a Účastník uŽ na základe Dodatku o NT zakúpiĺ koncové
telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie, je povinný uhradiť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo tnýške
zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za sluŽbu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pÔvodne v Dodatku
o NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa sÚčinu výšky mesačného poplatku za sluŽbu Náhradný telefón
a počtu mesačných poplatkov, ktoré mal v súĺade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podl'a
Dodatku o NT, avšak ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosiaľneuhradil).

b) Ak sa nejedná o prĺpad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Úeastnĺł pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie a súčasne poŽiadal o novú aktiváciu sluŽby Náh-
radný telefón v súvislosti so SlM kartou a podpísal príslušný nouj' Dodatok k Zmluve o posĘfovaníveĘných sluŽieb o aktivá-
cii sluŽby Náhradný telefón, v ktorého záhlavi je uvedené telefónne číslo SlM karĘ, alebo poŽiadal o aKiváciu takého Účast-
nĺckeho programu, ktorého súčastbu je sluŽba Náhradný telefón, a tento úěastnícky program 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 r47ške mesačných

2.7
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2.9

poplatkov' ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a uŽívanĺm sluŽby Náhradný telefón na základe

Dodatku o NT, pričom-dď"iliř;i ň""'ňim ńóuňnosi uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné p9qlatky za.sluŽbu Náh-

radný telefón, rtore nol na żáŔtáo" oooutłu o'NT povinný uhradiť do kohca noyó{ne.,yoo'o$\:_:|T dohodnutej doby viaza_

nosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tieŽ právo n"'Lupu Ĺoncového telekomunikaěného zariadenia alebo iného zańadenia za

cenu so z]ťavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).

c) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe

Dodatku o NT koncové telekomunĺkačné zariadeňi'e ál"oo ino zariadenie a'súčasne nepoŽiadal o novú aktiváciu sluŽby Náh_

raáńí tł"ĺon v śÚvislosti so SlM kartou a n"páđpĺśái nov1i Dodatokj.?ľ|uy",9'p"..v"YT-Y9ľjných sluŽieb o aktivácii

'uzrív 
Ňáľ'iáonýtelefón, v ktorého záhlavij" uvěóbńđ t"lóĺónne čĺslo SlM tarty, Účastníkovi zánikom platnosti .Doda!!u q !ĺ

nelrznikne právo na Jäuu, 
"ŕo 

v prípade'podń_pišr''e1á u) tohto bodu ani 
'mu 

nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce

ńěuvgetouańe m"s"eňđbäpuiLv 
'ä 

jiuźou'ľĺaniaäný tebfon, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca

pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazańóitiizanjkom Dodatku o NT zaniká tieŽ právo na kúpu koncového telekomu-

nikačného zariadenia alebo iného záriadeniaza cenu šo Ż'avou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení)'

d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SlM karte aktivovaný taký účastnícky program,. ktorého s.účasťou je sluŽba'Náhradný"' GĚřňä'ÜčÄt"ĺk6'i"d"l o attvaciu takého účastníckehó proóramu,'ktorého súčasťou je.sluŽba. Náhradný tę|-"Ín' a tento

účastnícky program ńřul.io"äiśLu1óeńé nu slv Ŕáńe aktivoväný, Účastnĺkovizánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne

právo na zlävu, ako u prĺp"ż" liooĺá peńena oj tohio bodu, ani ńu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované

mesačné poplatky 
'"'.üzou 

Ńańraán1i' telefón, ktoré bol na základe Dodatkú o NT povinný uhradiť do konca pôvodne

v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SlM karte aktivovaný taký účastnĺcĘ qlogram, ktorého súčast'ou je s|uŽba l'1ąnp$Ý
"' 

iJĹřoř^ä''uiä.i"ĺł'ňäziadal o akfuvá6u takého účastníckeńo přogramu, rtbŕenđ súčasťou nie je sluŽba Náhraqný telefón,

át"ńto účastnícky d.gň '." 
búóó áj 

"łutoen" 
ná slĺrt karte'akřivovany a Účastnĺk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil

nazákladeDodatku ojilÍ roncove tebłomuniráčńá zarĺadenie alebo iné zariadenie, Účastníkovi zánikom platnosti Doda]ku

ó ŃŤ nóvzniłne právo na zlavu, ako v prĺpade póJla pĺ.'"n" Ę) tohto bodu, ani mu nevznikne porĺinnosť uhradiť zostávajúce

ň"uvĺeio*ńé m'ásaene poňlitiry r" slilzbu ľlánraon1i t"lefon, ŕtoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca

pôvôdne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

V prípade porušenia niektoĘ z povinností Účastnĺka vyplývajúcich z ustanovení uvedených u Ę9dl 2.3 tohto článku, ktoré sú

uväi.in*"ńe v nasledujúĘ i'"tJiońtá bodu, počas dőóy'vlázanosti.je Účastník povinný.uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo

,ayśxe rovna;ĺcej sa rnýśteimluvnej pokuty dbhodńutej v'bode 2.5 tońto článku. Pôvinnośťami, s porušením ktoých je spojený

rźnit pravá boońiłu vóei Účastnĺkovi'na uńradenie zmlúvnej pokuý podl'a predchádzajúcej veý, sú:

a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepoŽiadať o vypojenie zprevädzky, 
"|9ę:_o_19:::nú 

deaktiváciu SlM karý_' 
1poxiár; ńu iaráto povl_n-nosł Áőrvpĺwá Á zmluvy, pričom v iäró. prípáoe je povinný bez lbýočného odkladu pokračovať

ü uŽívaní SluŽieb p."iréonĺ"voni inb slvĺ t<arty, Ŕbia nahradívypojenú resp. deaktivovanú SlM kartu);

b) Povinnosť Účastnĺka mať počas doby viazanosti na SlM karte (ktorej telefónne číslo je.uvedené v'záhlavĺ tohto Dodatku) akti-
' vovanýtahý ÚčastnĺcĘ p'äóřá' (reśp' takýu"riáńt ĺea"tnĺcrěrro programu) alebo,iakúłľ?ľ^á:iu v bode 2.2 písmene b)

ů"áá"í'v"ń'.lúżi"u ('"śp. ĺńyżrl prôouŕtov;, źe neoo;ae k porušeniu'záv:äzku Účastnĺka uvedeného vbode2.2 tohto článku;

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viganosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade s usta-
' noveniami platných práň}řh ńredpišou á l alebo zmluvy vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu

i oovooov'nespineńia-ále'oo |oruśenia povinnósti zo sŕany Úeastnĺt<a, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal V tomto Dodatku

a/alebovZmluve;
d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik.bol oprávnený

v súlade s ustanoveniámi $ntn1icn pŕávnycn préopisov a / alebo Zmluvy Účastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme-

dziť alebo prerušiť poskýovanie SluŽieb;

e) Povinnosť Účastníka neumoŽniť počas doby viazanosti tretej o_sobe také konanie, na základe ktorého by v_prĺpade, Že by tak
' konal samotný Účastnĺł, Podnikil wniklo flrávo odstúpiť oá Zmluvy.alebo právo vypovedať.Zmluvu z dôvodov nesplnenia

áleoo poruseńa povinnoôtí zo strany Účastníka, ku ktoným sazaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

f) Povinnosť Účastníka neumoŽniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v prĹ
' pade, Že by tak łonäišáňätńli'ÚeáśtńĺL,'oprávnený v do'be viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskýovanie

SluŽieb'
Úeastnĺt 1e zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktoĘ rnýška presahuje rnýšku do-hod.nutej zmluvnej p9kutY: Zmluvná
pokuta jďsplatná v ĺehotáĹvéoeneivo rnjzve na jejzapbĺenie, ińaŘ v bhote 14 dnĺ odo dňa doručenia qlzvy Podniku Uč:ast_

níkovi'

2.10 Referenčné číslo _ Paušál pre blĺzkeho:

2.11

"+++++"

Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísla - Paušál pre blízkeho.uv.edený symbol ''+++++'',

Žiacine ustanovenia Dodatku ani jeho príloh ýkajúce sa Paušálu pre blízkeho.
nerráahujú sa na Účastnĺka

Čĺslo účast níka: 0023235 1 79 4088741 0

Archivnet M

Strany sa dohodli, Že Úč:astník je oprávnený za podmienok uvedených Y t9-ľto bode aktivovať si počas doby viazanosti sluŽbu

Prestávka, ktorá spočÍva u tóń, ż" Účastník poča's doby, počas ktorej je sluŽba Prestávka na SlM karte aktivovaná' (d'alej v tomto

bode tieŽ ;pooa p'osrytouaniá';ĺ ńie je povinńý plniť svđju'povinnost' mať na SlM kańe aktivovaný tahý účastnícky progp.n] (rgsp.

tahý variant účasinĺcxäho progŕamui aiebo taĺ<ú kombinäciu v bode 2.2 písmene b) uvedených sluŽieb (re,sp. i!i?!_Ę'.".-1Yľ:Yl''Ť:
ń"đojo" k porušeniu závázkí Úeaśtnĺta uvedeného v bode 2.2 tohto článku,. pričom sa s.úÓasn'g o P?by posM?Y.?lj3!]:9,l-zl

dobďviazairosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku' Aktiváciou sluŽby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti 
-UČastnika

póoľa toľ'to Dodatku ani podľa iných ustanovení Zmluvy alebo iný_ct zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Ucastnikom

ä Éodnikom. Doba poskfđu"ńiá ínozá bý'maximálne 6 celých ziiňlovacĺch obdobĹa' Účastník siju môŽe aktivovať len na celé

zúčtovacĺe obdobie'resp' viaó ceých zúŕ}tovacích obdobĺ. śluŽbu Prestávka móŽe UčasfrÍ! vyuŽ1vať aj viac krát počas-doby

vńzánôstl, avšak súčet boü poJrvłóuuńia ńesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích obdobĺ' Počas Doby poskýovania ľ9řę byť

na SlM kárte aktivovanli JryŘávőt aktuálne ponúŘaný účastnícky R1ogru', ktorého podmienky użívania sú v pripade SlM karý
sptnené. SluŽbu Prestáúła ie mozné aktivovai len v pripade, Že nä slM karte bude aKivovaný niektoý z účastnĺckych programov

llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllil
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Go alebo účastníckych programov Biznis (d'alej V tomto bode tieŽ ako ''Vybrané programy''). SluŽbu Prestávka moŽno na SlM
kańe aktivovat' len za podmienky, Že už uplynuli viac ako tri celé zÚčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SlM karte je mini-
málne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektoý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie však
povinný _ aktivovať sluŽbu Prestávka aj v prípade, Že nie je niektorá z podmienok uvedených v Ęto vete splnená). V prĺpade, Že
bude ku dňu deaktivácie sluŽby Prestávka na SlM karte aKivovaný účastnĺcky program resp. kombinácia sluŽieb, ktoré sú v roz_
pore s ustanovením bodu 2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SlM kartu ten účastnĺcky program resp. tú kombi-
náciu sluŽieb, ktorá bola na SlM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou sluŽby Prestávka. Aktivácia aj deaktivá-
cia sluŽby Prestávka prebehne k prvému dňu zúětovacieho obdobia nasledujúceho po doručení Žiadosti o aktiváciu resp.
deaktiváciu sluŽby Prestávka. V prĺpade, Že sa Podnik a Účastník vopred dohodnú na presnej díŽke Doby posĘftovania, sluŽba
Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktoý uplynie Doba poskýovania. Podnik deaktivuje sluŽbu Prestávka tĺeż keď uplynie šieste
celé zúčtovacie obdobie vyuŽívania tejto sluŽby počas doby viazanosti.

2'12 Referenčné číslo - Darčeková Pńma karta s benefitom Neobmedzené volania s
18)

Ak je v kolónke uvedený symbol ''+++++'', nevzťahujú sa na Účastníka Žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh ýkajúce sa
Darčekovej Prima karty a benefitom Neobmedzené volania s blízkym.

2.13 Rozhodnou SlM kartou podl'a príslušných ustanovení Prílohy č. 'l tohto Dodatku je SlM karta' ktorej bolo priradené nasledovné
telefónne číslo:

"+++++"

Ak je v kolónke uvedený symbol u+++++u alebo tam nie je uvedené nič alebo niečo iné' ako sa predpokladá v príslušných
ustanoveniach Prílohy č. 1 tohto Dodatku, nevzt'ahuje sa na Učastníka v súvislosti so SlM kartou' KoĘ teleÍónne čĺslo je uve_
dené v záhlaví tohto Dodatku, Žiadne zv}ihodnenie, ktorého podmienky sú uvedené v Prĺlohe č. 1 tohto Dodatku, pričom aspoň
jedna z ýchto podmienok sa ýka Rozhodnej SlM karty.

Fixným pripojením podl'a príslušných ustanovení prílohy č. 1 tohto Dodatku je pripojenie' ktorému bolo priradené nasledovné SN:

1s)

20')

2.14

2.15

"+++++"

Ak je v kolónke uvedený symbol ''+++++'' alebo tam nie je 
'uvedené nič alebo niečo iné' ako sa predpokladá v príslušných

ustanoveniach Prílohy č. 1 tohto Dodatku, nevzťahuje sa na Učastnĺka v súvislosti so SlM kartou, ktoĘ telefónne číslo je uve-
dené v záhlaví tohto Dodatku, Žiadne zuýhodnenie, ktorého podmienky sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku' pričom aspoň
jedna z týchto podmienok sa ýka Fixného pripojenia.

SAT pripojením podl'a prĺslušných ustanovení príĺohy č. 1 tohto Dodatku je prĺpojenie' ktorému bolo priradené nasledovné SN:

22)

t'+++++" z',t)

Ak je v kolÓnke uvedený symbol .+++++'' alebo tam nie je uvedené nič alebo niečo iné' ako sa predpokladá v príslušných
ustanoveniach Prílohy č. 1 tohto Dodatku, nevzťahuje sa na Učastnĺka v súvislosti so SlM kartou' ktoĘ telefónne číslo je uve-
dené v záhlaví tohto Dodatku, Žiadne aĺýhodnenie, ktorého podmienky sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, pričom aspoň
jedna z ýchto podmienok sa ýka SAT pripojenia.

2.16 V prĺpade, ak sÚ obsahom PrÍlohy č' 1 tohto Dodatku ustanovenia o ponuke s názvom "Ponuka Love HF'' a súčasne je za pred-
pokladu splnenia vŠetkých podmienok zvýhodnenia s názvom "Love - MultiSlM"' z Koých jedna odkazuje na tento bod, r,rzťahu_
júcich sa na zĺskanie osobitnej zl'avy z ceny zariadenia moŽné získať túto osobitnÚ zl'avu z ceny zariadenia' Učaslnĺk môŽe v prĹ
pade splnenia všetých ýchto podmienok získať jednorazovÚ zl'avu vo {ške
"+++++"

pričom v prĺpade, Že je vo vyššie v tomto bode uvedenej kolónke uvedené čokolVek iné ako sumy 100'00 €' 50'00 € alebo
150'00 €' Učastník nezĺskava predmetnú zlavu z ceny zańadenia, a to aj v prípade Že by splnil všetky ostatné podmienky pred-
metnej zl'avy uvedené v ustanoveniach Prílohe č' 1 Dodatku.

2.17 V prĺpade, ak sú obsahom Prĺlohy č. 1 tohto Dodatku ustanovenia o ponuke s názvom ''Ponuka Love HF'' a súčasne je za pred-
pokladu splnenia všetkých podmienok zv}ihodnenia s názvom ''Love - MultiSlM"' z Koých jedna odkazuje na tento bod, uzťahu-
júcich sa na zĺskanie osobitnej zl|avy z ceny zariadenia možné získať túto osobitnÚ zl|avu z ceny zariadenia' Učastník mÔŽe v prí-
pade splnenia všethlch ýchto podmienok zĺskať jednorazovú zl'avu vo

23)

pńčom v pĺípade, Že je vo vyššie v tomto bode uvedenej kolónke uvedené čokolVek iné ako sumy 100'00 €' 50'00 € alebo
'l50,00 €' Učastník nezískava predmetnú zl|avu z ceny zariadenia, a to aj v prípade Že by splnil všetky ostatné podmienky pred-
metnej zl'avy uvedené v ustanoveniach Prĺlohe č. 1 Dodatku'

2'18 V prĺpade, ak sú obsahom Prĺlohy č. 1 tohto Dodatku ustanovenia o ponuke s názvom "Ponuka Love HF'' a súčasne je za pred-
pokĺadu splnenia vŠetkých podmienok zv1ihodnenia s názvom "Love - MultiSlM''' z ktoých jedna odkazuje na tento bod, uzťahu_
júcich sa na zĺskanie osobitného zrnj'šenia objemu dátouých prenosov poskytovaných v rámci vybraných Účastníckych progra-
mov, moŽné získat'osobitné zulšenie objemu dátolných prenosov poskytovaných v rámci vybraných Účastníckych programov,
Účastník a Podnik sa dohodli, Že v prĺpade splnenia všetkých ýchto podmienok Podnik pos$ne Učastnĺkovi predmetné zrnýhod-
nenie na SlM karte, ktoĘ bolo priradené nasledovné telefónne číslo (SN)
u+++++u 24],

Ak je v kolónke uvedený symbol "+++++'' alebo tam nie je uvedené nič alebo niečo iné, ako sa predpokladá v
ustanoveniach Prĺlohy č. 1 tohto Dodatku, nevzt'ahuje sa na Učrastníka v súvislosti so SlM kartou, ktorej telefónne
dené v kolónke v rámci tohto bodu Žiadne anýhodnenie, ktorého podmienky sú uvedené v Prílohe č. 't tohto Dodatku.

Čĺslo účastnĺka: 00232351 79

príslušných
čĺslo je uve_

ililŐ]il ililil iltlil
408874 1 0
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Čl. 3. závereěné ustanovenia

3.1 Úeastníx vyhlasuje, Že nemá Žiadne finančĺ é záväzky vodi Podniku, ktoré v deň, ked' bude podpisovať tento Dodatok' by boli po

lehote ich splatnosti. Účastník potvrdzuje, Že zňluuä,'ru ktoĘ sa uzawŹřa'tđňto oóđatoL, 1ó plätna. v prípade, Že v súvislosti so

SlM kartou bol medzi Účastníkom a Podnikom-'ů;;;;ätýl"r99átox.u raä"i-ňi"rtđ'"1ponuŕovej.akcie Podniku, obsahom Korého

by bol predaj zariadeÄia zacenu so ,ľ"uou'äi"-uä'ňoärŕnutie iner,o äŕňoäňen-ia Ueästnĺtoii a záväzok Účastníka plniť pod-

mienky posgnutia zÍavy aďalšie povinnosti Ůčasňĺk;'uvedené u pr"äín"tnoń łodatku prostrednĺctvom SlM kańy (ďalej tieŽ

,,Predchádzajúci dodatok,,) a tento preocnaj)a]jčiägäätóL i"3lutny'řđ"ń,'" noł 
""' 

uzaViera Dodatok, Strany sa dohodli' Že

Predchádzajúcl ooááióŔ räniká okamihom uiäĹtiu Ďodatkú. Ťo ndplätiř ńrĺpäoeĺ ar ię predmetom Predchádzajúceho dodatku

ooslMnutie sluŽbv pod názvom zrĺýľroonenďš'liłš 
" 

ioáňińóu, ĺwin aieuä"Ńäňráłnli tát"ĺon, v takom prípade zostáVa Predchá_

'ażáir:cidodatok piatny a popri ňom je platný aj Dodatok'

3.2 Strany sa dohodli, Že Podnik zabezpečídodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi, ktoý je povinný splnenie tejto

povinnosti potvrdiť svojim podpisom 1'".p. pJáli"äń äprá"ň"ńq osoby konajúcej za Účastníka)'

3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho_podpĺšu. obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na od|oŽení

účinnosti niektoých ustanovení. Ak k jeho ňääńĺ.*iü ń"d-Ôj* bbidv;mi'štranami Íjodatku v jeđen deň, nadobudne platnosť

a účinnosťv deň, v ktorom ho podpíše 
"präil;í;á.iupäeoonir,uäl 

p" Úe".y'íkovi..Teiló Dodatok sa uzatvára na dobu

určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú u ci-ä Dooäiŕů.V prípade óöJsá.ý"ilĺśéĺ axo aj v prĺpade, ak Účastnĺk uzatvoril

Dodatok v rámci reŽimu predaja na dial,ku, ,ubóoutoL uzatvaia nu đ'áou ureitíóoó ońu nadotuĺinutia platnosti Dodatku aŽ do

uplynutia viazanosti definoĺanej osooitne pre'ii"t,iÜřääFęi ż oooátn' ý p'ió"o" prenesených čĺsel je aŽ do momentu aktivá_

cie SlM kaĘ od|oŽená účinnosť rycn ustanlüĚ"-ĺ-oJoáiŔu, ktoých vyłonán:i" i'i".iu 1o.7.f !'ez toho, aby bola aktivovaná SlM

karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnoštiiäi"ĺon*ńá'eĺ"ń"- prliiňäiucióoáńi'L' Ak Učastnĺk uzatvoril tento Dodatok v rámci

reŽĺmu predaja na diaľku, všetky ustano""ńä'Ď"oät'iiu, ktoré Špecifiŕui,i-ioäriitne zr'nýhodnenia posMované Účastnĺkovi' najmä

ustanovenia špecifikujúce začiatok porLĺouänjälääi"]tiiw."i äJbitĄi;h 
''rýňodnéń1, 1,ao99yonú 

účinnosť aŽ uplynutím doby

14 dnĺ po dni nadobudnutia platnosti Dooutłu,'eĺ'- ńozá q'oĺ"ľ x posuńu mońentu začiatku poskytovania jednotlirných osobitných

zrnýhodnenĺ. no'sa6ä'c6ärĺíń"r ósouitných'lđr'äon"ńiusáxo"ůu" n"'*ěneńý. v prĺpaoe,. a'ł Üeastnĺt< uzatvoril tento Dodatok

v rámci reŽimu predaja na dial,ku, neoooelitelńäú súčasťou oooatru'ši''aTpójňllňďń'"áala na diaľku a Úeastnĺt 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 ýkajúcej sa SlM ł"ďňä-o"oú určitú zhodnÚ s dobou platnosti Dodatku' pńčom

okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v easti tyŕáTĺceiśu śll'ł kaĘ na dobu neurčitú' Zánikom platnosti

Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy'

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, Že platnosť Dodatku skončĺ pred uplynutím doby'.na ktorú bol uzavreý v zmysle bodu 3'3 tohto

článku, zánikom platnosti Zmluvy aleoo ná-ä'łlaJu áóľ]óđv zmuvŇcrr stiáń.'ý .prípade,.'Že Úeastńĺt porušĺ svoje povinnosti

takým spÔsobom, ze Podniku voli nemu ";"-iň 
práň ná źaplatenlćińl'"ńói poŔuý podl'a ustanovení tohto Dodatku' zanikne

platnosť Dodatku oł"'nir'ä' un'"o"ni" ''luunulňřJú i; 

'rĺpaoe. 

uńraoý ÚanŔó'7' j'ŕ"uodom okamihom pripísania celej sumy

zmluvnej pokuty na Podnikom ureený ĺeetj. żńr[uńä'.ř"hv'.a oor'ääľ,'ie v ńrĺńaob, Že obsahom Prĺlohy č' 1 je poskýnutie

zľavy alebo iného zvýhodnenia Účast]níkoui] or,ä'ińó,n poruśenia.poviňńbiii Údasinĺka takým spôsobom, Že Podniku voči nemu

vznikne právo na zaplatenie zmluvnej poLuiřpäáiä ustäńvenĺ tońto'ilütku, źaniknú všótty ńrava Účastníka na poskýovanie

ýchto zliav a / alebo iných zrnýhodnenĺ, poxił ňi" Ě;ú"üń""eniach Prĺlohy č' 1 ýslovne uvedené niečo iné'

3.6 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastnĺka

a Podnik'

g.7 Strany sa dohodli, Že v prípade.ak Podnik pozastaví po.gkýovanie SluŽieb po_dl'a Z'mluvy a,tohto Dodatku, prípadne ak Podnik

odstÚpiod Zmluvy a tohto Dodatku z oovoođv ńá śtr"nb Účástníka u ń,ł"luonä Podnik na źiaoosľ Účastnĺka zrušĺ Účinky odstúpe_

nia od Zmluvy á tohto Dodatku prĺpadne-iačńě .ńoua postytovať-pozástavené .SluŽby,, 
platia ustanovenia Zmluvy a tohto

Dodatku v plnom rozsahu tak, ako r<euy r< poä-śiá";ńi, p.,tMóvanlá śruzieo prípadne k ódstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku

nebolo došlo.

3.8 Úeastnĺr vynlasuje, Že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet-

Ęmi podmienxańi a / älebo povinnosľami, rtóre šä póoiJ n"no 
'"ui.."l "pńiŕ' 

a'súčasnó, Že bol v plnom rozsahu upozomený

ńä p'i.r"tńe áosläorv, álitiětó podmienky a / alebo pôvinnosti nesplnĺ alebo poruší'

3.9 Strany sa dohodli, Že v prípade, Že Úč.astnĺk z akýchkolVek dôvojov stratĺ právo na. uŽĺvanie účastníckeho programu (resp' jeho

variantu), rtory mä ná śiMi;rň ártiuovany ä?äiJGń "ái "epoziaoa 
oáĹtiváciu iného účastníckeho programu, je Podnik opráv-

nený aktivovať mu na SlM karte iný účastníiüpri'g;"';kt ł.pĺn'" pođňi"nky uvedené v čl. 2 bode 2'2' Ak Učastnik poŽiada

o aktiváciu iného účastníckeho program" pi"ä'.'ł,"'Ť,iu'päoi" ŕ,r"o"naäiáiu."ivety, nepovaŽuje sa tento úkon za vykonaný včas'

pokial, nebude z technicloých, administratívn-yän-"ióńálńy"r' obvooď poĺĺnik śchopný vykonať poŽadovanÚ zmenu vzhl'adom na

krátkosť času medzi doručením Žiadosti 
" 

ořńiňoň, u ktorom má oqsť ŕ imene úeastńĺcrerro programu v dÔsledku straty práva

na posĘlovanie dotknutého Účastníckeho programu'

3.10 strany sa dohodli, Že Podnik má niŽšie V tomto bode uvedené právo a Účastnĺk pofurdzuje svojim podpisom' Že sa s touto

skutočnosťou oboznámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávneý p'ó ľ"zoe zańadenie, ktorého predaj je predmetom tohto

Dodatku a ktoré moŽno vyuŽiť na uzĺvanie-värąn"1 iui"ĺo-nnł sluŽbý, iechnicky obm.edziť moŽnosť vyuŽívania tohto zariadenia

počas doby viazanosti podl'a tohto oooatřu'řpoíiiäŕi" " 
oooátłu .táňouuńy"ľl viac dôb viazanosti tak počas celej doby, počas

ktorej je Učastnĺk zaviazaný podla tohto_đolĺuixu u'zĺuuľ sluŽby v ňoň 
'täńou"né 

v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktúre)

v inej sieti, ako je verejná telefónna si"ľ poiňiłuiu" olóróuaníu .ana,a"nia na siet'/ SlMłock)' Účastník vyhlasuje, Že sa obo-

známil so skutočnosťami uvedenými v tornto oooě á j icrr veoomĺň ŕ'p"lé tovar do svojho üástníctva. Vzhl'adom na uvedené

nerrznikajÚ Účastnĺkovi z vyššie v tomto bäoä-uř"ä"nliir' oovooov iiáoĺ" pavn" 1áro.kv voči Podniku, najmä mu nevzniká:

(a) právo reklamovať vyššie uvedene srutoeńósti na zákúpenom tovaió (nl irávo poädoüať z hore uvedených dÔvodov zl'avu

z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore 
'""d;ý;ii 

dŇôää" đośtĺpii oo'rĺiönej zmluvy (poŽadovať vrátenie celej kúpnej ceny

zapäteńe1 za_tovar), alebo akékolVek iné právne nároky'

ilillllilllllllllllil llllil]il llllll llllil

Číslo ričastníka: 00232351 79 40887410
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, Že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zvereiňo-
vania zmlúv pod!'a $ 5a zákona č.211l2o00 Z. z. o slobodnom prĺstupe k informáciám a o zmene a'doplneni niełtonycľl iatóhov
v znení nesłorších predpisov, tento Dodatok nadobudne Účinnosť dňom nasledujÚcim po dni jeho zvěĘnenia v sríaoá ś ů"tá-
noweniami $ 47a občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na ódložei1í účin'nosłi niektóých jeho ustanovóńi.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomlo Do-datkl'

Zmluvné_strany sa dohodli, Že. všetky spory z Ęto zmĺuvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr.AndĘ Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou poo e. re'11. zółi,
a v prĺpade, Že sa tento z akéhokolVek zákonného dÔvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Mańiň Kulhán"ř' pń.đ,
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou póo e. reg. 7045, a v prípade, zé śa terrtôz akéhokolVek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát}apĺsaný v zożnam.e aovółátôv
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tieŽ dohodli, že'Žalo6a sa podáva ná adreśu
sídla rozhodcu' kt9Úm je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania Žäloby zapísané v zozname SAK. odmená ,ia *
hodcovské.konanie. je.splatná podanĺm Žal9qy a činí 5 7o z hodnoty predmetu sloru, minimálne však 16,50 € (plus príslušna
DPH). Rozhodcovské konanie môŽe byť rnýlučne písomné a rozhodńuiie nemusí óbsahovať odôvodnenie, ŕoznodbá uśäk_ňó';
v prípade potreby Ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany výslovne ŽiadajÚ o doručovanie na poštovú alebo e-ńailove
adresy uvedené vlejto zmluve' Zmluvné strany sa zároveň dohoóli ńa tom, Že rozhodca môŽe po začatí rozhodcovského kóńä"i;
nariadiť predbeżné opatrenie v súlade s ust. $ 22 a zák. ć. 24412002 Z. z' o rozhodmvskom końanĺ'

Ĺ] Súhlasím s dohodou EI Nesúhĺasĺm s dohodou

Ak sa Strany dohodli na aktivácii sluŽby Poistenie faktÚr, Úeastnĺx vyhlasuje, Že sa oboznámil s príslušnými poistnými podmien-
kami poistitelbv MetLife Europe Limited, pobočka poistbvne z iného ćlenského štátu, lČo 47 257 \O1a uétuĺb Európe lhsuránce
Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu' lČo: 47 257 091, ktoré sÚ dostupné na internelovej stánkd Pódn,kü ň;
Wwworange.sk/poistenie a súhlasí s nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, Že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšethl,m netrpím Žiad-
nou chronickou chorobou alebo akoukolVek inou chorobou, ktorá mÔŽe viest'k smńi alebó úflnej ĺrvälej ĺnvalioiĺe; a neganuień
lekársky ákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sdoe naśledu;ucicń onĺ a nepőoe-
rám starobný dôchodok, -predčaqný starobný dÔchodok, rnýsluhouý dÔchodok alebo uýsluhôtný príspevok, ák sa taký dôcńodok
alebo príspev.ok podl'a prĺslušných právnych predpisov poskýuje, álebo v prípade, Že rnýsluholný'doónoooŔ abbo rnýsĺuhow piĺ"-
pevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných Z4-roch mesiacov sóm neból práceneschopny po ooou oínsiu
?k9 99 po sebe nasle-dujÚcich dní a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasládu;úcich oni. Źáioveň, at soń
ýzická osoba nepodnikatel', prehlasujem Že som zamestnaný u jedného zamestnávatel'a na dobu ńeurčitú s na1menej'so ľlooi-
nornj'm pracovným ýŽdňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávatebí za ýchisých podmienok nepretżite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezámestnaný, nie som vo.ýpovednej dobe a nie som siäńi
vedomý, Že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná rnl'poveď. V prífade, ze nespĺňám podmienku poistenia 

'amest_nanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinor'nl'm pracovným ýŽdňom počas posledných 12 po śebe naslediljÚcich mesiacov,
alebo u dvoch zamestnávatelbv 4 ých isých podmienok nepretżite aspoň 24 mesiaôov, Poistenie vznikne ś ĺym, Že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad.straý Života z dÔvodu choroby alebo úrazu, pre prípad Úplnej trvalej invaÍiolty z dÔvodu
choroby alebo úrazu a pre prípad Uplnej dočasnej invalidiý. Pripoistenie pre prĺpad nedobrovol'nej śtraý z-amestnańia vznikne
najskÔr dňom kedy splním uvedené podmienky zamestnanosti.

Spoločnost'orange ýmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012
Učastníka informuje, Že od 1' 7 ' 2014 by v prĺpade, ak by existoval alternatívny posĘ1tovatel' roamingu (ďalej tiôŽ ,,APR.), ktoý so
spoločnosťou orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na zeklade tejto zmluvy uŽ záčal
posĘ{ovať z?kazníkom prístup k regu!9vaným hlasor4im, SMS a dátorným roamingov1im sluŽbám, Úeastnĺł ńal právo-na posĘ_
tovanie uvedených roamingov1ich s|uŽieb ýmto APR, a to prostredníctvom SlM kaĘ, ktorá mu bola pridelená spoločňosťdu
orange, a na územĺ člensĘich štátov Európskej únie dohodnuých v zmluve o posĘlovanĺ roamingu (dalej tieŽ'Zmluva o AR'')
medzi UČastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná sluŽba Roaming spoločnosti orange na príslušnej SlM karte Úeastnĺta,
skutočnosť, Že Účastníkovi nebolo spoločńosťou orange prerušené posłyt'ovanie sluŽby Róamingi na prĺslúšnej Sllrł xaĺe, Účasi-
nĺk uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SlM kartou a skutočnosť, Že Učastník sluŽby poskytované mu príslušnou
SlM kartou vyuŽíva v sĺetäch, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade iodľá prvej vety tbhto bodu
oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkolVek momenłe, pokial'sú splnené vyššie uvedené podmĺenĘ' V prípade uzavre-
tia Zmluvy AR medzi Účastníkom a APR sa uskutoční pręchod k APR do troch pracovných dní ńasledujúcich [o ilplynutĺ dňa,
počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak UčastnÍkovi prestane byť poskytovaná' sluŽba Roaming spoločnosťou
orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez d'alšieho zanikne. V prípade, Že Učastnĺk prenesie číslo' v súvis_
losti s ktoým mu poskýuje APR roamingové. sluŽby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať ľoamin-
gové sluŽby poskýované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu ýslovne potvrdzuje, Že bol
informovaný o moŽnosti zvolĺť si aĺtematívneho posĘfiovatel'a roamingu a teda o moŽnosti zvoliť si oddelené roamingové sluŽby
poskýované altematívnymi poskýovatel'mi roamingu.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník sÚčasne potvrdzuje, Že pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarifr7
obdżal Úplné informácie o platných roamingoul'ch poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. VŽdy aktuálnu
informáciu o všetloj'ch platných roamingoq|ch poplatkoch získa účastnĺk na stránke www.orange.sk.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník pofurdzuje, Že bol inÍormovaný, że aktivovaním niektoĘ z roamingornj'ch dopln-
koých sluŽieb nebude v členských krajinách Európskej ún|e a kĘinách Európskeho hospodärskeho spoločenstva, respektíve
v ých členských kĘinách Európskej únie' ktoých sa ýka niektorá z aktivovaných doplnkouých roamingouj'ch sluŽieb, vyuŽivať

Čĺslo účastn íka: 002323517 9
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Íeoulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingornýct_cien ie wużívanie roamingorných sluŽieb v krajinách Európ-

skéi únie a kraiinách Europśkeho hospodárskeho s'päioc"nśtuä zá rovnaké ěí'i-äř. 
" 

sŔ. Úeastńĺt< mÔŽe kedykolVek poŽiadať

o prechod na rägubvané roamingové ceny'

Zvolen, dňa 6. 11.2019

Číslo r]čast nika: 0023235 1 79
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