
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy:  A0053983    lD predajcu:  lD046GPB01

Dátum:  11.  6.  2018

ldent.  kód dodatku:                                       10953348
SIM  karta s prideleným tel.  číslom:      0905823555

0range Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8,  821  08 Bratislava,  lčo:  356 97 270,  DIČ:  20 20 31  05 78,  lč  DPH:  SK 20 20 31  05 78,
zapísaná v Obchodnom  registri  Okresného súdu  Bratislava  1,  oddiel:  Sa,  vložka číslo  1142/8

(d'alej  len  "Podnik")

a

Účastnik (Osoba:  právnická / fyzická podnikateľ / fyzická nepodnikatel'):  Prävnicka osoDa

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Obec Nedožery - Brezany

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica,  popisné číslo,  PSČ,  pošta):
Nedožery -Brezany, Družstevná 367/1, 97212, Nedožery

Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / lčo: lč  DPH / DIČ:
00318302 2021162737

Zastúpený:
Mokrý Martin

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

(ďalej len '.Účastník'')                                             (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozume povolenie na pobyt cudzinca)

na  základe  vzájomnei  dohody uzatvára/ú tento  dodatok  k cit.  zmluve  o poskytovaní verejných  služieb  (ďalej  len  "Dodatok";  cit.  zmluva
o  poskytovaní  verejných  služieb,  ku  ktorej  sa  Dodatok  uzatvára,  sa  d'alej  označuie  ako  "Zmluvan),  ktoúm  upravujú  podmienky  kúpy
zariadenia uvedeného nižšie v texte  Dodatku  a tiež využívania elektronických  komunikačných služieb a iných služieb  poskytovaných  na
základe  Zmluvy  ("Služby"),   pripadne  iné  osobitné.  pc)dmienky  využĺvania  Služieb,  ak  sú  v  Dodatku  resp.  dokumente,  na  ktoú  text
Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník sa spoločne d'alej označujú ako "strany')

ČI. 1. Predmetom tohto Dodatku je

1.1          dohoda   strán   na   aktivácii   účastníckeho   programu   resp.   zmene   účastníckeho   programu   na   účastnícky   program   (pokiaľ  je
v  kolónke   nižšie  v  tomto   bocie  uvedené  "+++++"  zostáva  účastnĺcky   program   nezmenený;   uveclenie   predmetného  symbolu
v  ktorejkoľvek  kolónke  v  Dodatku  znamená,  že  stav  určovaný danou  kolónkou  zostáva  nezmenený oproti  stavu  pred  podpisom

k danej kolónke nie je uvedené  inak)Dodatku,  pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa

Go Europe 40 eur

jasne a iednoznačne
1.2

na SIM karte Podniku registrovanej na Účaswka, ktorej telefónne čĺslo je uvedené v záhlavi tohto Dodatku, resp. na tej SIM kane
Podniku,  ktgrá  počas  platnosti tohto Dodatku  nahradi  (najmä z dôvodu straty,  krádeže, výmeny a  pod.) SIM  kartu Podniku regis-
trovanú na Učaswka. ktorej telefónne číslo ie uvedené v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta").

dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "MT') (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v kolónke "Yýrobné čislo MT' uvedené
určený svojim typom)''+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je

Typ MT Samsung Galaxy J5 2017 Black

Výľobné čislo  MT (lMEl)                                             357940090816592

Účastníkovi  z  majetku Podniku  so  zľavou  z jeho  spotrebiteFskei  ceny  za  kúpnu  cenu  (po  uplatnem  zľavy z jeho  spotreblteľskej
ceny) s DPH (ďalej tiež "Kúpna cena")

1,00 EUR

že bežná maloobchodná (spotrebiteľská) cena MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s  DPH,  za  ktorú
Podnik  MT  zo  svojho  majetku  predáva,  pokiaľ sá .so  záujemcom  o  kúpu  MT  nedóhodne  na  podmienkach  uvedených  v  tomto
Účastnik si je vedomý,

Dodatku , je

195,00  EUR

Čislo účastníka:  0035616101
^PPEl(D\y     llNL    ĺJ``S    z`l`t'    i)-,     `T
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Účastník si je vedomý,  že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dôvodu, že sa zaviazal
užlvať  služby  poskytované  mu  prostrednlctvom  SIM  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
e.  že  Podnik tieto  ďalšie  výhody  Účast-

nlkovi  poskytne,  tiež dohoda  o  právach  a  povinnostiach  stran  spgjepých  s  poskyt.nutím týchto výhod.  Podrobneišia  úprava  práv
1,\,0,\,,1,1,    \,\J\,r ,... ``r,`,`,'`,`..-'.-'''-_'_,    '    --'--''--__  __           _             `                              ,              -vid'  nižšie)  Podnik  Účastnikovi  aj  ďalšie  výhody  a  v _prípad

uvedené v dokumentes poskytnutím ďalšĺch výhod sú

poskytne  (resp.  neposkytne

a povinnosti strán spojených

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna 15.06.2017
V  prípade,  že je v  predchádzajúcej  vete  uvedená  kolónka

ľľiľTeean;ľhš.y:#;vb:;ffi2::o,j,:,;tižy,en-SľŤ:;syť_3iš3ťÉitTúžni:p::_d_g:*heap::k,nsn%búsgh:t:kpoovárvaŤOTtcátbeát3uossotbát:;'spaoää#!žäcáeúäas?ä:
Prllohy č.  1  môže byt' aj úprava iných práv a povinnost( strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

ktorý  ako  Príloha  č.  1  tohto  Dodatku  tvorí jehc)  neoddelitelhú  súčast'

1.4         dohoda strán o

a)    aktivácii služby

1.5

2.1

2.2

Ballk starostlivosti s viazanosťou

b)   o deaktivácii služby

deaktivacia: Bonusová služba

c)   o  volbe  zvýhodneného  čísla  (re§p.  viacerých  zvýhodnených  čísel),
Nekonečné.volania na vybrané tel. číslo v sieti Orange
n+++++"

ak  sa  Strany  dohodli  na  aktivácii  (bonusovej)  služby

o  poskytnuti zvýhodnenia (pokial' je nasleduiúca kolónka vyplnená  symbolom ""  Účastnĺk nezM žiadne zo zvýhod-
nenl uvedených v Prllohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedenim kľúčových slov resp. slovných spojení stanovených v p[i-•._  _ J_ __:_  ^_i,_..._   -^J-:^-LÍ^. .  r`^r`r`rlrnic]naná  nio  iallGlll  \J\'euGl 1,\'1.  `  1. `.`,` '`'  `.`,`'`^`'`-'  '`--' --_  r_-__` ----_-__-   _ _  _  _  :

slušných  ustanoveniach  Prílohy  Dodatku.  pričom  pravo  na  o§tatné  zvýhoónenia  takouto  podmienkou  nepodmienené  nie je
týmto dotknuté)

dohoda   strán,   že   Účastník  je   povinný  uhradiť  Podniku   poplatok  za   aktiváciu   SIM   kahy   resp.   admini§tratlvny  poplatok  za
vykonanie  nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súrisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia alebo iného_"_,_.  ,__  nr,__'_,_'-n\  .,_  .-`.ž''_  ^  r\lJLJlen  "Poplatokn) vo výške s DPHzáriäd-enia uve`denéhó v bode i .2 tóhto čiánku za cenu so zľavou (ďal

8,00 EUR

Čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Učastnika

Í;ľi;ĺ!b;:::e:já;:iš;,njyí5Ímki!3tiíii:isäo;iänií:pe:gi;ecíip[ip!kt:|i:;:;áärii,íj!äí:3:kiuä!í;k:?:i:!o:i;ii€nTiosií!Si:!ja;iíJäu;g!iJ:í;io;mÍ:síaoľi:::t!zäi::ii!
strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

Stranysadohodli,žeÚčastnikjepovinnýpočasdobyviazanosti,akojetátostanovenávbode2.3toh`očlánku,maťnaSIMkarte

ií:véobta,:,!,;ešnšeáv:;m::áž:iy:ítaeí:e:s!:,i.b:ut'tv:n;yfi:Rao,i;:inľ;:ií`iv:!::En:ĺi::ž!!sp#,:s:u::b?'!o#í:i::#:i?á?anze:,;F:zž:b:yap,:iĽ:biisoTpv::
(tj.  ak  má  na  SIM  karle  aktivovanú  službu  resp.  aktivované  služby  uvedené  v  pismene  b)  tohto  bc)du,  nie  ie  povinný  plniť  svoi
záväzok podľa pismena a) tohto bodu).

a'!g:#ľp.sea53Ž:G#:úTž:eemígp€;::g:o,eÉGu:šPE:u:1:2::€:6?mo::u,nä:Pces:r5u€kia,::DÍ,i%ií:2no:áTíí#ärá#ač2a5S2t:,'Céyo::eufš:t;!re%nToo;ĺ

Data  Max  30  €,  Data  Max  30  €  pre  študentov,  (ďalei  aj  ako  "účas`nicke  programy  Go'.,  v  pripade,  že  bude  do  aktuálnej

3:ongurľmzoavmé3ľýaFeab,ŠÍ#,Ek:;njcgúp#gtr:ÍTk;cnhá#rtaoĹeohvoĹ;zs::svoEgoon3#íí[:,;pExä:á,:ysapt,,ueš,zf,±:ťsenEÍoún%:ÝÍEk#

3,,zpnt%,á,%]má::k:,,fúnäsí:ÍTí%rip::gsú:,;ná;z#,%T,fophocFax:räógyB,:žNa::stt:pákBo,::,;áťoogtsá:8v:,:ä,vBLzoná%žo3ns:#oEčťár:ka,B;zund,s
mat' aktivovaný na SIM  karte taký Účastnlcky program (resp. taký variant účastnickeho programu),  u ktorého je výška mesač-

stanovená prinajmenšom na sumuného poplatku (s DPH)

41,00  EUR

Lv#Puašqe;vžo::e.švi:|Ó.nskti:ä#Td§uTay,u.v:áemneý,:)kúoáksr,e;t,:í,úíémräjmb,É:m.:.rú:?_saie|%_:_,ťpp|o:gž_Siíĺa:;Íľh:,.:FH.g_ur.a:m#:ú::XE:srti
š#oĽášJesš:jágodv:nbnyo:t:äšnbeťvebTä:p2?3dtT:::yčľá#ksutná#yvpp#dT,rzšpjýgESĽ':c;Kayč:áuho:a;;'pľ:,'k:":v`eJdHeun:ňuo'úä'ŠL',ä

:Fehboopvr,ägáar:uúäusq:'cnk;:La.a,áogáumm.:äYeebd.envápvaťeoáán5:,cp;#:J:Čásť:,'gr,kcehupvs#%evnbkeozn:Létn,Yúässttnní,:kľepprg3,TnT

T?:,:3zs:T,,aiunenákJvšokvuaTcyh,omnegáečk:;ghzpäšfadt::#atšäát2:ckpyocčhagrtoeitráTgšyaleebbouäšaitäícíä%1oMgrŕamheuvaeť,:ä€::ýv,g:i

Čislo účastníka: 0035616101
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nepožiada  o  zme"  účastníckeho  programu  na)  účastnicky  program  s  nižším  mesačným  poplatkom,  ako je  výška  mesač-
ného  poplatku  uvedená vyššie v lejto vete (pri  plneni tohto záväzku sa  berie do úvahy výška  mesačného poplatku  po uplat-
neni  zliav.  ktoré  mu  na  základe  akejkowek  právnej  skutočnosti  poskytne  Podnik).  Aktivácia  účastnlckeho  programu  podľa
pľvej vety tohto písmena na SIM  karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastnlckeho programu na SIM karte (v čl.  1
bode  1.1  Dodatku  alebo  inou  fomou  na to stanovenou  Podnlkom)  a jeho  následná  skutočná  aktivácia je  podmienkou  plat-
nosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

b)   Účastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z Účastnlckych programov Go alebo Účast-
nickych  programov  Biznis,  bude  mať  počas doby viazanosti,  ako je täto  s`anovená  v  bode  2.3 tohto  článku,  aktivovanú  na
SIM   karte   takú   kombináciu   aktivovaného   účastnlckeho   programu,   a   doplnkových   služieb   Prenos   minút,   Spomalené
nekonečné dáta,  Nekonečr`é volania na zvýhodnené číslo,  Nekonečný balík SMS / MMS,  mesačného poplatku za doplnkové
služby T\/ v mobile s Archivom.  Haló Svet,  Nekonečné hovory Európa,  Nekonečné  hovory Svet,  V Európe ako doma PLUS.
Môi  Svet+,  Náhradný telefón,  Európa  dáta,  Svet dáta,  Prednostná  starostlivost',  Exkluzi"  starostlivost',  Ballk starostlivosti,
služby Zdieľam  svoie dáta,  Balík exlra volanĺ a  dát,  Balík  100 správ,100  MB v mobile,  500  MB v mobile,1  GB v mobile,  Max

Ji;oäToin!g;hí,;sä;:,íÍ:h:o!eä"cER:Ed:ía'ž:%:%i,!,!V:OupÉo:Rv:i;Bk2:5:O;,i:#ä::;í:aíiu:Ž:b;ío:::iía;Ttx:tíjaa:ng:,;ioeô#|víä;v,:::?:ára:h#aä|.äi;e;i.äiaí

(vrätane  DPH) je  rovná alebo vyššia ako

41,00  EUR
ktorej  sa  ráta  súčet mesačných

30,p,,gákcohvádpzoai[a.eT:giehá#,aJpi:3,nív3gú=ek:ug#aoi3i:3vg:dzuosvašebte#d:a!:gň)s;šEb:'eesbaočlnýtchhppo':,eanúoYTaenMoš3äg:!
predplatné,  účastnicke  progíamy,  služby  balíky  resp.  doplnkové  služby  po  uplatneni  zliav,  ktoré  mu  na  základe  akejkorvek

#čd:r:eioa%,t#áš:Ľ:,,oe;bčo#::e.v:iodzmĺá.p!;g:a:n::n:#:uk'eg;doš,i#ä:kTn:3níe#';ä:Ŕgg,í3::uánäi'á:;atuĽkn:%ri:pm,väi;aí:,äá::a?v,?3Dh::ťag,,:§:
alebo  inou  fomou  na to stanovenou  Podnikom) a jeho  následná  skutočná  akuvácia je  podmienkou  platnosti  tohto  Dodatku
a  teda  aj  podmienkou  na  vznik  nároku  na  kúpu  MT za  kúpnu  cenu.  Podnik je  oprávnený  zaradiť  medzi  doplnkové  služby,
ballky uvedené v prvej vete písmena b),  ktorých výška mesačného poplatku sa zarátava do súčtu mesačných poplatkov uve-
deného v tomto písmene b). aj iné doplnkové služby a balíky.

Povinnost. Účastnika  podľa tohto písmena je splnená aj v  pripade,  že  kombinácia služieb,  z

2.3        Účastniksazaväzuje,žepodobu

mesiacov odo dňa uzavretia tohtc) Dodatku (ďalej tiež ''doba viazanosti.')

a)   zotrvá v zmliivnom vz`'ahu  s  Podnikom podľa Zmluvy v zneni tohto Dodatku  ako účastnik Služieb poskytovaných  mu  Podni-

áozmá,gťesír:gäi.iĽgímp3t#uaťy,p::ecďe,,ú.áúst,oúg:nb,::ádžmb,:zwprai:ubšoeLl;::toon:#ápéyhťäšťx3ťúietouťosnuč'ä:,eeszJ:ruovyzáavi#bm:
Dodatku  pred  uplynutím  doby  viazanosti,  za  porušenie  tejto  povinnost'i  sa  nepovažuje  odstúpenĺe  od  zmluvy  z  dôvodov
stanovených zákonom č. 351/2011  Z.  z. v platnom znenl alebo z dôvodov stanovených  pre odstúpenie od zmluvy iným  plat-
ným právnym píedpisom;

b)   nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiväciu SIM kany (pok]ar mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy,
pričom  v  takom  prípade je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  pokračovat'  v  užívani  Služieb  prostredníctvom  inei  SIM  kafty,
ktoľá nahradí vypojenú  resp. deaktivovanú SIM kartu);

c)   sa  nedopustí  takého  kc)nania,  alebo,  nedá  svojím  konaním  Žiaden  taký  podnet  a  aru  neumožm  také  konanie,  na  základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmliivu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia
povinnostĺ zo strany Úča§tníka,  ku  ktorým sa zaviazal v tomto  Dodatku a / alebo v Zmluve,  alebo na zäklade ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedzjť alebci preíušiť pc)skytovanie Služieb:

d,:äg,euTabť.ää3,2Mpls:eenaektLv,oĽ::äe,:;:húsFusžt,neígk,ye%rp?,TyTh(r::pdutkatáyt)YažnéaĽteäoŤdsemícá%h"ošg:#ržámvä2kale3otiš,knikáoTvb=

deného v bode 2.2 tohto článku:

e)   bude včas a nadne uhrádzat. cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-
dzať  Podniku  iné  platby,  ktoré je  povinný  platiť Podniku.  a to ai  v prlpade,  ak  sa  nejedná  o  peňažné  záväzky voči  Podniku`
avšak Účastnik ie povinný ich  uhľaďt' Podniku alebo prostredníctvom  Podniku tretei osobe.

2.4         V prípade telefónnych  čísel,  ktoré  boli  v  rámci  prenositeľnosli  čisla  prenesené  k  podniku  od  iného  podniku  (ďalej  len  "prenesené

!!s;#:č:)sniuoT:!%ewä:gug:;vS;':in;euÉ;iĹ#Í;k:av#:n:ebiaĽ!:čv:;#eándk.Ľsu:'ä!:::n::ä;og;g,H:gd?thkaoukpauŕädo:i::kg,äa:äk:tv!i:t:e,nio:äaoká:ažoaivop;r:Fä
režimu  predaja  na  diaľku,  sa  do  doby viazanosli  nezapočltava  prvých  14  dm  nasledujúcich  po  nadobudnutí  platnosti  Dodatku;

:3gfúázsa,:?ksäo:'kn#Tn:ťp:Y:áťv,::.ps?,Ľ:,eyď:áié,v4čt.n2.äaas),eg)uäú3,)c:op:erúaägg:dpnrgtá2áač'ä,,itivpffstaan%št,YodvocätňoapnrápdaodboucdhnL:
tia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.

2.5         Účastnik si ie vedomý, že MTje mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl.1  bode  l.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná rozdielu
medzi  spotrebiterskou  (trhovou)  cenou  MT  a  v  zmysle  lohto  Dodatku  poskytnutou  zl'avou  zo  spotrebiteľskej  ceny,  len  z  toho
dôvodu, že sa Účastn{k zaviazal uživať služby poskytované mu prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po

gFebbuod2:*,o#,{ädvo#Táo€3guatžrua,;rzčoogp:terg3:teŤS##3Ľtyo#Tĺgkkouat,k:äk::ítpnaed#ývogšäň#heynšchtvDč*áätkkuuí#:e2sZ.É3

Čislo účastníka:  0035616101
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ťou  Dodatku  takáto  príloha),  by  spôsobilo,  že  Podniku  vznikla  škoda  (minimálne  v  rozsahu  zľavy  zo  spotrebiteľskej  ceny  MT).
V  nadväznosti  na  ustanovenía  predchádzajúcej  vety  sa  Strany  dohodli,  že  Účastnĺk je  povinný  Podniku  uhradiť nižšie  v  tomto
bode uvedenú zmluvnú  pokutu v prlpade porušenia nižšje v tomto bode uvedených povlnností nasledovne:

a)   ak  Účastnik počas doby viazanosti  uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku  poruši  svoju  povinnosť včas a n.adne uhradiť cenu za
Služby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voči  Podniku  alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku  ĺnú platbu,  ktorú je  povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči  Podniku, avšak
Účastník ie povinný ho uhradiť Podniku alebo prostrednictvom Podniku).

a'ebo
b)   ak Účastník počas doby viazancisti uvedenej v Článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotľvať v zmluvnom vzťahu

S|##T|e%dLačazs||:ťyp:"zgíe:í:,Puhtpo.vP:#:iun3d:o"#,'úpg3:i#azf.nvoäFožd'štaúťpg:fep.ráTŤ#tays|l:;gYnp,músktáen?nkí,%oh?
účelom  je  ukončenie  platnosti  Zmluvy  a  /  alebo  Dodatku  pred  uplynutím  doby  viazanosti  (za  porušenie  tejto  povinnosti  sa
v súlade  s  ustanoveniami  článku  2  bodu  2.3  pism.  a) tohto  Dodatku  nepovažuje  odstúpenje od  zmluvy z dôvodov stanove-
ných zákonom č. 351/2011  Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným práv-
nym predpisom),

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške

194,00 EUR

2.6

2.7

2.8

Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa vyška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti postupne znižuje,  platí toto ustanovenie pre
zmluvnú  pokutu,  v jej  výške,  ako je  táto  stanovená  pre  obdobie  prvého  mesiaca  doby  viazancisti)  predstavuje  rozdiel  medzi
bežnou  maloc)bchodnou  (spotreblteľskou), cenou  MT  bez  zľavy  z jeho  spotrebiteľskej  ceny  s  DPH  a  Kúpnou  cenou  tj.  kúpnou
cenou s  DPH, za ktorú Podník predal  MT Učastnikovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade,  ak zmluvná  pokuta dohodnutá v predchádzajúďch ustanoveniach  tohto bodu vo svojej

#žšši3,pa'i;n;:spťrneág.ť.kmseusLayc,333äevi3,Z:nč?::k(um2ŤÉeoduev3:2enpís:?bz,a,čá::áuDt3má"auuĽ,k3:ódnn|:uw#cneé;Úp#;ádtgľžoebúoáus),,nj,:
poruší svoi.u zmluvnú povinnosť podl'a  písmena a) alebo b) tohto bodu, voči  Účastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
výške rovnajúcej sa šest'násobku sumy uvedEmej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Účastník je túto zmluvnú pokutu
Podniku povinný zaplatit'. pričom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej §účast' tohto
bodu. V pripade, že (i) Podniku vznikne právo na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke
tvoriacej  súčasť tohto  bodu je stanovené,  že výška zmluvnej  pokuty sa  bude postupne  podľa  pravidiel  uvedených v texte obsia-
hnutom v kolónke znižovať v závislosti od toho koľko celých  mesiacov uplynulo od uzavretia tohto  Dodatku do okamihu  porušenia
zmluvnej povinnosti,  platí. Že výška zmluvnej pokuty, akc) je táto stanovená v predchádzajúcej vete. sa bude znižovať v závislosti
od  toho  kol'ko  celých  mesiacov  uplynulo  ctd  uzavretia  tohto  Dodatku  do  okamihu  porušenia  zmluvnej  povinnosti,  a  to  podľa  rov-
nakých  pravldjel,  ako  sÚ  pravidlá  stanovené  pre  znižovanie výšky  zmluvnej  pokuty  uvedené  v texte  v  kolónke  tvoriacej  súčasť
tohto bodu.

gemĹyaopn.av,:#J::núčg3#ku.#d#čtoo#'?o,b.ot,uáJ5nifen:e:%ánJfeuns:TOJ)nký.Tapn?Lušžfan#eR3váR:::tizgä:t:;k:,.änt:kuv,:ä;Ti!ä§Púop"=
nim  od  Zmluvy  alebo  prerušením  Či  obmedzením  poskytovanía  Služieb  v  prĺpade  porušenia  povinnosti  podľa  bodu  2.3  pismena
c) tohto článku).

Účastnik súhlasi s tým, Že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktívácii jemu pridelenej SIM kany a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podra
Zmluvy, že qoba po ktorú nebude z týchto dôvodov používať tieto Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosť
nezbavuje  Učastníka  jeho  povinnosti  zaplatiť  Podniku  za  túto  dobu  cenu  Služieb,  poklaľ  mu  táto  povinnosť  v  zmysle  Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plnit' svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

Podnik je  povinný splnĺť si všetky svoje povinnosti,  ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku.  najmä (i) predať Účast-
níkovi MT za dohodnutú KÚpnu cenu a previest' na Účastníka vlastnícke pľávo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Učast-

Ľíäi;#tovv:ešfuyžg;dp:áer:kžmi::;ebant:hpt;eD\#tknu:roku na  kúpu  MT za  Kúpnu cenu v sú'ade s týmto Dodatkom;  (ii) poskytovať

V prípade,  ak má v okamihu  uzavierania tohto  Dodatku  Účastník v súvislosti  so SIM  kartou aktivovanú službu  Náhradný telefón
a  teda  je  v  platnosti  Dodatok  k  Zmluve  o  poskytovaní  verejných  služieb  c)  aktivácii  služby  Náhradný  telefón  (alebo  Dc)datok
k Zmluve o pripc)jení o aktivácii služby Náhradný telefón), v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefónne čĺslo ako v záhlaví tohto
Dodatku,  (ďalej len "Dodatok o NT),  uzavretĺm tohto Dodatku zaniká platnost' Dodatku o NT (a dochádza k okamžltej deaktlvácii

S',ueždbcyhTá!ä;fcneý,`ve:#Ľgžkťtiťv,:X:nneejmaušŕ)ivúačáe!mnFk:á§k|av?si.:t?g3tksiMok"aTftoz:,S:zYatäť.).n#úriapkatiqveááiin:fuužgyo#á`#a3n)Tepeo,gľ:
pričom v takom pripade je povlnný uzavrieť nový Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácíi služby Náhradný
telefón. V pripade zániku Dodatku o NT podľa prvej vety tohto bodu bude mat. táto skutočnosť v závislosti od okolností uvedených
v  jednotlivych  písmenách  tohto  bodu  za  následok  vznik  niektorého  z  právnych  stavov  uvedených  v  nasledovných  písmenách
tohto bodu:

a)   Ak  sa  nejedná  o  prĺpad  podľa  písmena  d)  alebo  e)  tohto  bodu  a  Účastnlk  už  na  základe  Dodatku  o  NT zakúpil  koncové
telekomunikačné  zariadenie  alebo  iné  zaríadenie, 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 pÔvodne v Dodatku o
NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa §účinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu
mesačných poplatkov,  ktoré mal v súlade s ustanoveniami  Dodatku o  NT uhradiť do konca doby viazanosti podľa  Dodatku o
NT,  avšak ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosiar neuhradjl).

b)   Ak sa nejedná o prípad  podľa  písmena d) alebo e) tohto bc)du a  Účastník pred záníkom  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 SIM  kartou a podpísal  príslušný nový Dodatok k Zmluve o poskytovaní veľejných služjeb o aktivá-
cii služby Náhradný telefón,  v ktorého záhlaví je  uvedené teleĺónne Číslo SIM  kany,  alebo požiadal o aktiváciu takého účast-
níckeho  programu,  ktorého  súčast'ou je  služba  Náhradný telefón,  a tento  Účaswcky  program  mu  bude aj  skutočne  na  SIM
karte aktivovaný. vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zľavu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa výške mesačných

Číslo účastníka:  0035616101
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2.9

g#:k:vó#:fpnTä:oúčťaťt::%:rseaw#feupho7ĺj,nšs:,úuví§todsj{žo%ä,#Úĺ:ä:euj[Vá:ľ:nséuÉ%šaNč::3g3ĺake;ež:nsruažb#ádh:
radný telefón,  ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhrad.iť do konca pôvodne v Dodatku o NT dc)hodnutej doby viaza-
nosti (zánikom Doclatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia alebo iného zariadenia za
cenu so zľavou.  ktoľé mu vyplývalo z jeho ustanoveni).

c)   Ak sa nejedná o prípad  podľa  písmena d) alebo e) tohto bodu a  Účastník pred zánikcim  Dodatku o NT nezakúpil  na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie a súčasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náh-

äudžnbýyt&,áíťäd:ýs%:síg::ĺvs:to:t#änhqävfj:eu::E%Í:g,ten,3#n#s,FoksíMZ%áuú:ôčg3tsn{#oovťazná,nykeor#ý,ä,ns,sutíĺ53d%á#t:va#
nevznikne  právo  na  zl'avu,  ako  v  pripade  podľa  pĺsmena  b)  tohto  bodu  an.i  mu  nevznikne  povinnosť  uhradiť zostávajúce
nevyúčtované  mesačné  poplatky za  službu  Náhradný telefón,  ktoľé bol  na základe Dodatku  o NT povinný uhradiť do  konca
pÔvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomu-
nikačného zariadenia alebo ĺného zariadenia za cenu so zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).

d)   Ak v okarTihu  uzavretia  Dodatku ie  na  SIM  karte aktivovaný taký účastnícky program,  ktorého súčasťou je služba  Náhradný
telefón  a  Učastník požiadal o aktiváciu takého účastnickeho programT,  ktorého súčast'ou je služba  Náhradný telefón, a tento
Účastnícky  program  mu  bude  aj  skutočne  na  SIM  kahe  aktivovaný,  Učastníkovi  zánikom  platnosti  Dodatku  o  NT  nevznikne
právo na zľavu,  ako v  prípade  podľa  písmena b) tohto  bodu,  ani  mu  nevznikne povinnosť uhradit' zostávajúce nevyúčtované
mesačné  poplatky  za  službu  Náhradný  telefón,   ktoré  bol  na  základe  Dodatku  o  NT  povinný  uhradiť  do  konca  pÔvodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

e)   Ak v okam.ihu  uzavretia  Dodatku je na SIM  karte aktivovaný taký účastnícky program,  ktoľého súča§ťou je služba  Náhradný
telefón  a  Učastník  požiadal  o  aktiváclu  takého  účastnickeho  programu,  ktorého  súčasťou  nie je  služba  Náhradný  telefón,

:a'ezná':,aúd=sán.Íáä,yk:=gNmTmk.mng.bvuéd,eeijks.k:Lon:::ČĽ:S;#aenn?eaa%o.v:nnéýzaarťa#es;h#äd§,zníEákv?Tápi%aJkJ,aom"J'in3:ikaú"p:
o NT nevznikne právo na zravu,  ako v pripade podľa pismena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované  me§ačné  poplatky za  službu  Náhradný telefón,  ktoré  bol  na základe  Dodatku  o  NT  povinný uhradiť do  konca
pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

V  prípade  porušenia  niektorej  z  povinnosti  Účastnika  vyplývajúcich  z  ustanovení  uvedených  v  bode  2.3  tohto  článku,  ktoré  sú
vymenované  v  nasledujúcej  vete  tohto  bodu,  počas  doby  viazanosti  je  Účastník  povinný  uhradiť  Podniku  zmluvnú  pokutu  vo

%:fkeprr%vvnaaEúocdeáí;:%Šŕ3áms#yknoejjpnoak#doehn*nzu+:ĺvvng,P:3k:#;oohdtFačj:endkcuňápdo#n#eBÍ,,ssúporušenímkto"espojený
a)   Povinnosť  Účastníka  počas  doby  viazanosti  nepožiadať  o  vypojenie  z  prevádzky,  alebo  o  dočasnú  deaktiváciu  SIM  kariy

(pokiaľ mu  takáto  povinnost' nevyplýva  zo Zmluvy,  pričom v takom  prípade je  povinný  bez zbytočného  odkladu  pokračovať
v užívani Služieb prostredníct\/om inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

b)   Povinnosť Účastníka mať počas doby viazanc)sti na SIM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku) akti-

Ľ:šá:Íýt3#ýs,:žiesán(Írce?p.pirno,gcTTrárdeusRá:;,kžev::ggjtdäŤS,onĹcš::iou2;#ärzakTUJä3tbn,ktiatiätekdoeTgLnoá:,:ovdgo2:2,:.#ľ;ámneknu:b)
c)    Povinnost. Účastníka  nedopustiť sa  poča§ doby viazanosti takého  konania.  na  základe  ktorého  by  Podniku  v súlade  s  usta-

žodvôevnáad:tpnl3:npŤ::nŤ:áá|neybc.hpp.r:udšp:;?avf.'v,:'::so,,zzTlťYmyTÚHčäs?níĽo,okdustkú,gíťejoipzvTi:ťstf)'esEozäfš2áYyvp:;:i:ťDZoTáut::
a / alebo v Zmluve;

d)   Povinnost.  Účastníka  nedopustiť  sa  počas  doby  viazanosti  takého  konania,  na  základe  ktorého  by  Podnik  bol  oprávnený
v súlade s  ustanoveniami  platných  právnych  predpisov a / alebo Zmluvy  Účastníkovi  počas doby viazanosti dočasne obme-
dzit' alebo prerušiť poskytovanie S]užieb;

e)   Povinnosť Účastníka neumožnit. počas doby viazanosti tretej osobe také konanie. na základe ktorého by v prlpade, Že by tak
konal  samotný  Účastnik,  Podniku  vzpiklo  právo  odstúpiť od  Zmluvy  alebo  právo  vypovedať Zmluvu  z  dôvodov  nesplnenia
alebo porušenia povinností zo strany Učastnika, ku ktorym sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

fl;äáiT2Šťbú,čiasínkk.anä'eš::á:i';p3Säs':iok?yoši,aázvanneons,ti;red`g';3s;,b=a`:šštik3:Sä:e;ena.bi:gäžiiälgbé.ho,,:y"%?,'53€kn#apnl:

Služieb.

go#:,ä,,kejespfa[:äeJ,peohv:fenýuvu#::ié,pvood#:ánhaigťžkplgťénlte:r:iaYšvkie%etsalh#nYäá:ddoňhaogäuJ:je:Ta'u#p3ää?i.k:mJuáš:tá-
níkovi.

2.10      Referenčné číslo-Paušál pre blízkeho:

blizkeho  uvedený  symbol  "+++++",  nevzt'ahujú  sa  na  Účastníka
žiac]ne ustanovenia Dodatku ani jeho priloh týkajúce sa  Paušálu pre blizkeho.

2.11Sreasnčvskaa,dk:ä:ád:,pá3|ťaf:s,'onik,J:eeoupčišrn:Rýpágasodd.mbL:npo.kčauše#neíi:sYu`2bmatop,beos?ävaätiľ:vsa,ťMskáp:ečaaskt?voobvyaxia,z,aďna?Sj'ivstčibtä

bode tiež "Doba  poskytovania'') nie ie povinný plnit' svoiu povinnosť mať na SIM  karie aktivovaný taký účasmcky program (resp.

ägkgy:x;::a::`:;#Šsi#::;:ärk;ugu?,gnus:t:a!k:a:aošíaáú#ki!o:'vnää,;gvc:.ť;;iž3b;č',iFek:u:e,:;čänvT:d;einíi#i!uEť;bságmj:;:#h#!iiadníä:i#Í
goÉ:adi:kh.tiD3g3takupoasnknp:#:,ányĹc3ž#oň::,,#ueYš:L3;:h,nzy;cä.#|í:hs;abndo.vb|Jácg!a%#ľkas:,3o:32:§á'kFveodváiťťeč:snäíá?%
zúčtovacie  obdobie  resp.  viac  celých  zúčtovaclch  období.  Službu  Prestávka  môže  Účastník  využivať  aj  viac  krát  počas  doby
viazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania r`esmie prekročiť šesť celých zúčtovacich období. Počas Doby poskytovania môže bw
na  SIM  kane aktivovaný akýkolvek aktuálne ponúkaný účastnícky program,  ktorého podmienky užívania sú v prípade SIM  karty
splnené. Službu Prestávka je možné aktivovať len v prlpade, Že na SIM karte bude aktivovaný níektorý z účastnĺckych programov

Ak  je  v  kolónke  namĺesto  Referenčného  Člsla  -  Paušál  pre

Číslo účastníka:  0035616101
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Go  alebo  účastnickych  programov  Biznis  (d.alej  v  tomto  bode  tiež  ako  Wybrané  programy").  Službu  Prestávka  možno  na  SIM
karte aktivovat' Ien za podmienky. že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM kafte ie mini-
málne tri celé  zúčlovacie obdobia  bez  prerušenia aktivovaný  niektorý z Vybraných  programov  (Podnik je oprávnený -  nie  však

g:á,:nkĽ_d;u„áveoav#vsáš,žebš,upžr;;tsxšgtiatkvap{Lpasq&,Ĺehn:ea,ke,,,tevkat:ytiúztipst:%keyngŕoä#rneýscph#,g,nváe::assq[nž:äÉ,,kyorpé„g:dve;ožz:
pore s ustanovenim bodu  2.2 tohto článku.  Podnik je oprávnený aktivovat' na  SIM  karlu ten  účastnicky program  resp.  tú  komt)i-

=,áac,š,usíubž;egíekš%:kto,:r:ge3,n#ftpew%k#ĽoágĽázvúg%sj:g,:#%ááT#auRáesíeá#žáähoou§Luždboy"pčrs:ŕžľaado€*t,:á:,a,:,ág:uať:šá:

g::š,uávvákcáusä,udžebayk,Fvr:,%tákvubdňĽ,pvr,E,%d"e,užp:y::epDogbnákpaosúkčnagvma,*,#rádn#gg#v:,ae%í:žB:,g%š:á3koabľ,epžo##ouvf,;:íés:ťežsbtä
celé zúčtovacie obdobíe využívania tejto služby poča§ doby viazanosti.

2.12 Referenčné číslo - Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s b'Ízkym

nevzťahujú  sa  na  Účastníka žiadne  ustanovenia  Dodatku  ani jeho  príloh týkajúce  sa
Dar.čekovej Prma kany á bénefitom Neobmedzené volania s bllzkym.

Čl. 3, Záverečné ustanovonia

"     iľiobttjik;:u!!,Ít;níoí3!:Í:!äsľa!:!:äííi#:nä:joí;Jíiľ;čin;:mľíjeg:i;y3Siíni;;ii,;ii:::lv:v;mgihľ;:;iij;:noj:;oíiiiní:k;;v;e;Í:;ľ;Íjš:;;!|;oŕšug#i3;::ái#:;:iďí:#;i;r!j3!di

;pr:eddcchhááddz;tuc:,ddo%á:áť2:,ktänot:a:ffocmháudzzaajíect,,adg;adtgtkkúeTP:a;neýp,átf:ňórľpaKdoeTaŤjeu:::áemmet%#`roá,c:%,úscaeg:hdoodá,átž:
poskytnutie  služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu,  Twin alebo Náhradný telefón, v takom pripade zostáva  Predchá-

3.2

3.3

3.4

3.5

Ak je v  kolónke  uvedený  symbol  "+++++"

dzajúci dodatok piatný a popri ňom je platný aj Dodatok.

Účastnlk podpisom tohto Dodatku  potvrdzuje  prevzatie  MT uvedeného v článku  1  bode  1 .2. V prlpade, že ide o prenos čĺsla sa
Strany  dohodli,  že  Podnik  zabezpeči  dodanie  MT  na  stranami  dohodr`utom  mieste  Účastnikovi,  ktorý je  povinný  splnenie tejto
povinnosti potvrdiť svoiim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Účastníka).

Dodatok  nadobudne  platnosť a  účinnosť v deň,  v  ktorom  ho  podpišu obe jeho  strany,  ak sa  strany ďalei  nedohodli  na  odložení
účinnosti  niektorých  ustanoveni.  Ak  k jeho  podpísaniu  nedôjde  obidvomi  stranam  Dodatku  v jeden  deň,  nadobudne  platnosť
a  účinnosť  v  deň,  v  ktorom  ho  podplše  oprávnený  zástupca  Podniku  až  po  Účastníkovi.  Tento  Dodatok  sa  uzatvára  na  dobu
určitú.  a  to  na  dobu  viazanosti  uvedenú  v čl.  2  Dodatku.  V  pripade  prenesených  čisel,  ako  aj  v  pripade.  ak  Účastnlk  uzatvoril
Dodatok v rámci  režimu  predaja  na diaľku,  sa  Dodatok uzatvára na dobu  určitú  odo dňa nadobudnutia  platnosti  Dodatku  až do

::e:y:.,uE:áäjž:ong:e:n:á:n:o::n:n:í!;org:b!tsnr,;tr:r:estíg,t:iepág:d:a:%äYččŕs3:v3äd,#a,íg,E:á::d,;epEonäenäesnb:ec#ä3;:ep,Ťeb:ot#gše::vtkä,aá:sfÉ

Lesí;:švperne,äa;ap:c#k,:,Tgévzšaečt,kaY.uksE.nsokv;:'aanpai3tdknuó,#ghš.pseocgiäu#os#äánzeYiľondandeonť:dpnoús#,onvnaons?uiFustpT;:omvl'hnáJomb;

í#:,d::nd,n,Rn.azdsoabhugn.uh,i:apkaeT3Stóbpt#ý:thkž#:dT::Fvdšá,:ťoštä:áunneuz::Teenn,"vzap::3takdue?ä#&vsat:'Ía'uezdan;:`rYtcehntoo#o'gaytgR
v  rámci  reži"  predaia  na  diafl<u,  neoddeliternou  súčasťou  Dodatku  sú  aj  podmienky  predaja  na  dian{u  a  Účastnlk  podpisom
Dodatku vyjadruje s nm súhlas.

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom  nadobudnutia  platnosti  Dodatku sa  mení dohodnutá doba  platnosti Zmluvy, pokiaľ táto
nebola uzavretii  na dobu  určitú,  vo svojej časti týkajúcej sa SIM  kariy na dobu určitú zhodnú s dobou  platnosti  Dodatku,  pričom
okamihom  zániku  Dodatku  §a  menl  doba  platnosti  Zmluvy  v  časti  týkajúcej  sa  SIM  kany  na  dobu  neurčitú.  Zánikom  platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

z,:;ukĽ:ézas#a:Ľsf,ať:g:t:,ž=Fu#ágá:gdzaáukťaäéodngíopdTdz#ť[yvnnuýt:Tsdt:ábny,,:p#poá:e:ožeuzúaárs,#Íkvpzom"y§:es::,:up%v3nt:ohá3•       _  _  Jp_   ___L_.__..__.  L_L`._   l`^A^.l ,..-- n:l/r`a

t.iäínm.ss,psá%g?kT,.žkea::hd.nLkuuíroačáenn:TžmvŕunJ::,e.p.Ťuv;'vapz#adtänúir::;uš::kop##rpeov:Fdaoums5TaoŤ?hn;Ĺob`r?p%?dn::kcué,š,a3Lk:;
\`,C,'',\u,   Ĺt^''„\\ ,,,,    r,`-`..Y-L ,-,,,, _-,    _'__'    __-`   __   '1_1_  _     _  _             ,                          ,

z%*väťjbpooľnuetx.nĹ;pho.ddnLkeonTauuggtý.ÍŔS::).ozgt:XäeĹSÉ:rĽšesn?adgv::'toš:úár:,naí3á,t::yombs3g::b::',ožheyÉod'nl:up;osä,„nneu::
vznikne právo  na zaplatenie zmluvnej  pokuty podra ustanovení tohto Dodatku,  zaniknú všetky práva Účastnika na poskytovanie
týchto zliav a / alebo iných zvýhodnenl, pokiaľ nie je v ustanoveniach Prílohy č.  1  výslovne uvedené niečo iné.

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

3 7     ;!agt!!,Sžmdí:mtoudď ,Íi:#.r!p;afd,a:,ukau:::goád:n;!op:oan:nss%ogvo:s?;#n;:aai:u;ž!e:d:n§i::d:i:#;:az,ya:d;oi::#;!i:;k:a::iri?i%mrJ:k#äpsi:iä

Dodatku v plnom rozsahu tak,  ako keby k poza§taveniu  poskytovania Služieb pripadne  k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.8
#:,pn;kd#äLaksauLe,,á:g|:g.u;3Yí:;,.ms,,g:,:Pt8:éatskaug:!rpao::ohboneEov?:Zan,ásmpinlí,sapsŤgn,é,mžoereb3,nve:Fn#'rgza!ähauk:ääž:rxsent,
na prislušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplní alebo porušl.

Čislo účastníka:  0035616101
^r,r]F_NDlx    I`Nl_l)`|S_é`t`t7.  ,`,_     -
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Strany sa dohodli, že v prípade,  že Účastník z akýchkoľvek dôvodov stratl  právo na  uŽ(vanie účastníckeho programu (resp. jeho

:3rJ;náĽ!i,vg:aí#ÍĽä%'|%kkaanriee:#váčáasn,:iackýpor*vmŤät:eýp35i,aňdaapo.ää'iš::'yu|nvéehd:Íáavstč|.Íc2kebh.od:2.g2r.aTku,J:a:#Í:ĺb:žP,ŕdvá
o aktiváciu iného Účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety,  nepovažuje sa terito úkon za vykonaný včas,
pokiaľ nebude z technických,  administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhľadom  na
krátkosť času medzi doručenim žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjst' k zmene účastnickeho programu v dôsledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastníckeho programu.

3.10      Učastnik svojim  podpisom  berie  na  vedomie,  že v súvislosti s  prijatlm  nového zákona  č.  351/2011  Z.  z.  boli  k  1.1.  2012 vydané
nové  Všeobecné  podmienky  poskytovania  verejných  elektronických  komunikačných  služieb  prostredníctvom  verejnej  mobilnej
siete spoločnosti Orange Slc)vensko, a. s.

3.11       Strany  sa  dohodli,  Že  Podnik  má  nižšie  v  tomto  bode  uvedené  pľávo  a  Účastnik  potvrdzuje  svojjm  podpjsc)m.  že  §a  s  toulo
skutočnosťou  oboznámil  a  berie ju  na  vedomie.  Podnik je  oprávnený  pre  každé zariadenie,  ktorého  predaj je  predmetom tohto
Dodatku  a  ktoré  možno využit'  na  užívanie verejnej  telefónnej  služby,  technicky obmedziť možnosť využívania tohto zariadenia

Rtoo#,Pjgosyčav:fníanzoas;ĺjapzoadnr;;o*t,%Po#tá„Duoápaoukĺarujž:.vvaťDS,dj2gyuvs*::vsíaýnc:všĺ:::ôdboňg#unt:§jĺ:žäoh#á;eáatbdoobšťĽR:uŤe;
v  ĺnej  sĺeti,  ako je verejná telefónna  sieť Podniku  (tzv.  blokovanie zariadenia  na siet' / SIM-lock).  Účastník vyhlasuje,  Že sa obo-
známil  so  skutočnost'ami  uvedenými  v tomto  bode a  s  ich vedomlm  kupuje tovar do  svojho vlastníctva.  Vzhľadom  na  uvedené
nevzĺiĺkajú  Účastníkovi  z  vyššie  v  tomto  bode  uvedených  dôvodov  žiadne  právne  nároky  voči  Podniku,  najmä  mu  nevzniká:
(a) právo  reklamovať vyššie  uvedené  skutočnosti  na zakúpenom tovare  (b)  právo  požadovať z  hore  uvedených  dôvodov zľavu
z  kúpnej  ceny tovaru.  (c),  právo z  hore  uvedených  dôvodov odstúpit' od  kúpnej  zmluvy  (požadovať vrátenie  celej  kúpnej  ceny
zaplatenej za tovar), alebo akékolvek iné právne nároky.

3.12      Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platl, že v prlpade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo-
vania zmlúv podl'a § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prĺstupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v  znení  neskoršich  predpisov,  tento  Dodatok  nadobudne  účinnost'  dňom  nasledujúcim  po  dni  jehc)  zverejnenia  v  súlade  s  usta-
noveniami  §  47a  Občianskehc)  zákonníka,  ak  sa  zmluvné  strany  nedohodli  na  odložení  účinnosti  niektorych  jeho  ustanoveni.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie 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   zaplsaný   v   zozname   advokátov   vedenom   Slovenskou   advokátskou   komorou   pod   č.   reg.   7042,
a  v  pripade,  že  sa  tento  z  akéhokoľvek  zákonného  dôvodu  rozhodcom  nestane,  tak  pán  JUDr.  Bc.  Martin  Kulhánek,  Ph.D..
advokat zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou  advokátskciu  komorou pod č.  reg.  7045,  a v prípade, že sa tento
z  akéhokowek  zákonného  dôvodu  rozhodcom  nestane,  tak  pán  JUDr.  Marcel  Máčai,  advokát zapisaný v zozname  advokátov
vedenom  Slovenskou  advokátskou  komorou  pod  č.  reg.  6536.  Zmluvné strany sa  tiež dohodli,  že žaloba  sa  podáva  na adresu
sídla  rozhodcu,  ktorým je  sidlo jeho  advokátskej  kancelárie  ku  dňu  podania  žaloby zapísané  v zozname  SAK.  Odmena za  roz-
hodcovské  konanie  je  splatná  podanim  žaloby  a  činí  5  %  z  hodnoty  predmetu  sporu,  minimálne  však  16,50  €  (plus  príslušná
DPH).  Rozhodcovské  konanie môže  byt' výlučne  písomné a  rozhodnutie  nemusí  obsahovať odôvodnenie,  rozhodca však môže
v  prlpade  potreby  ústne  pojednávanie  nariadiť.  Zmluvné  stľany  výslovne  žiadajú  o  doručovanie  na  poštovú  alebo  e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, Že rozhodca môže po začatl rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

E Súhlasím s dohodou                         E  Nesúhlasím s dohodou

3.14      Ak sa  Strany dohodli  na  aktivácii  služby  Poistenie faktúr,  Účastnlk vyhlasuje,  že  sa  oboznámil  s  príslušnými  pojstnými  podmien-

EFmT{epd?'Spt:8:°čvkľ:toLií::05::°EeinLiT;tečqá:3R8:šaš?á°tĺ::%noe:Z4';é2h5°7čáegnis.kítho?éš?áuaLČs9u;n7é2:áín°t5:eYoe;:!festE:Fepep:ndsnTkmunn:
www.orange.sk/poistenie a súhlasí s nimi. Zároveň Účastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako  18 rokov a menej ako 65  rokov,  nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpĺm žiad-
nou  chronickou  chorobou  alebo akoukoľvek  inou  chorobou,  ktorá  môže  vlesť  k  smni  alebo  Úplnej  trvalej  invalidite)  a  neplánujem
lekársky zákrok alebo operáciu,  ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dnĺ a nepobe-
rám  starobný  dôchodok,  predčasný  starobný  dôchodok,  výsluhový  dôchodok  alebo  výsluhový  prĺspevok,  ak sa  taký  dôchodok
alebo príspevok podľa prlslušných  právnych  predpisov poskytuje, alebo v prípade, že výsluhový dôchodok alebo výsluhový prís-
pevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu
ako  30  po  sebe  nasledujúcich  dni  a / alebo hospitalizovaný  po dobu  viac ako  10  po  sebe  nasledujúcich  dní.  Zároveň,  ak som
fyzická osoba  nepodnikateľ,  prehlasujem že som  zamestnaný u jedného zamestnávateľa  na dobu  neurčitú s  najmenej  30  hodi-
novým  pracovným  týždňom  počas  posledných  12  po  sebe  nasledujúcich  mesiacov,  alebo  u  dvoch  zamestnávateľov  za  tých

tset%hm#žT'g;o:,nheErz?,taÉi;;zaasťgštn2a4n:s:s:a:o.vb,.:iemsiodma:ád#á;3T.eitnparrpýádn::žseoTeš3|ňťĽoá%ánmeiJe:3:epgisn,:eng=ieas?j
nanosti  na dobu  neurčĺtú s najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom  počas posledných  12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
alebo  u  dvoch  zamestnávateľov  za  tých  istých  podmienok  nepretržite  aspoň  24  mesiacov,  Poistenie vznikne  s  tým,  že  budem

šh%f.ob7;?ezgghúuEouisáe5#r:pparápôdp,:teT!#vson:,in:ä#vu.cphngpr:,:ťe3!gbporeúrpar#dpr:e§:Íg:dv.U,#e!,:w;'?ja::%t':ľ%iá;zônviE:š
najskôr dňom kedy splnim uvedené podmienky zamestnanosti.

3'53pá:o,:Tkoasíngr#3,gemáäY.;?'2g:4Sb;Svta,T,o.vaedn:::tb",a::ig:.nJä':#en'mpä'i::;pp.ash&m.:ä't:ľ:.:#gEí:óa73jk,?:žúTÁepä."):%"vP:3

spoločncx5t'ou  Orange  uzavrel  zmluvu  o  veľkoobchodnom  prístupe  k  roamingu  a  zároveň  by  na  základe  tejto  zmluvy  už začal
poskytovat' zákaznikc)m prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým  roamingovým službám,  Účastník mal právo na posky-
tovanie  uvedených  roamingových  služieb  tymto  APR,  a  to  prostrednlctvom  SIM  kariy.  ktorá  mu  bola  pridelená  spoločnosťou

3:dnz7eúá:taníťáemmáčÁepnäťýpc:dš#:onvkoEuu;gpasá3joúvná:ád3ruoždbnaug8:ň,:F,#ooč::Stľooráanngíeronaam;TÍ%ru{:3]ešíňnaznT,uúvást#::

:fkutuožnvo,si',sžÁpÚÉazsin,ÍukvouvionÁRotossúpv?:iočsn,:SťporísFuršann.guesp,r#kä::áäosskkui;;#i?,s:äžóša%:n:F#žE;Bg:lkuí::J;::Mmkuag:š|ť::3tú
SIM  kahou  využiva  v sieťach,  ktoré  sú  predmetom  zmluvy o AR s APR.  Učastnik by bol  v  pripade  podľa  prvej vety tohto  bodu
oprávnený prejsť k APR bezplatne  a  v  ktoromkoľvek momente,  pokiaľ sú  §plnené vyššie  uvedené  podmienky.  V prípade  uzavre-

Číslo účastníka:  0035616101
^t>nENDly\    iiNi    rJ`is    z`i)i'    i)3        T
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tá3ÍTI#éAh%Fo#zizúaľ#íkzomTu3aAzäR.s;š#ätdoeč,náFBcás?nľkoAv?Brggtiúnoechbirapgsvkn#adnnál:,:ž'bguŔúocácmhinpgosuppáíončunt;gťňoaJ

Orange (vrátane prerušenia jej  poskytovanja), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne.  V pripade,  že  Účastník prenesie Číslo.  v súvis-

:oos;Íéssľ;2gympTsuk##éuj:o#rE#;ammÁnF3yéús:usžáľŔšj:jí:upgd#ot;mtš,h,,oežt#výngRgrá;okrun+eeí:upvovyy:ronvýngopdop;:gž:jťeíožaem;:í
informovaný o  možnosti zvolit' si altematívneho poskytovateľa roamĺngu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby
poskytované alternatívnymi poskytovateľmi roam ĺng u.

3.16      Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastnik súčasne potvrdzuje, Že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal  úplné  infomácie  o  platných  roamingových  poplatkoch,  najmä  o  hc)vorovej  eurotaffe  a  SMS  eurotarffe.  Vždy  aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch zlska účastník na stránke w\^/w.orange.sk.

3.17      Podpisom tohto zmluvného dokumentu  účastník potvrdzuje, že bol lnformovaný, že aktivovaním niektorej z roamingovýcli dopln-
kových  služieb  nebude  v členských  krajinách  Európskej  únie  a  krajjnách  Európskeho  hospcidárskeho spoločenstva,  respektíve
v tých členských  krajinách  Európskej Únie,  ktorých  sa týka  njektorá z aktĺvovaných doplnkových  roamingových  služeb,  využivať

:ekgľ'ugň:enä[?:jffi,áncghovEéuiepnsykephood;:st3ädrá%uk':ígnsýpco|o?:nmsi,äoz?cr:vc#éecťnuyžávkaon|ešoR:mú3ágst#Ehmsáž:,ekbeáykkrájíneákc;oEťargapť
o prechod na regulované roamingové ceny.

Prievidza,  dňa  11. 6.  2018

•.....`..„ť
Marlin Mokrý

Podpis a pečiatka účastníka

Číslo účastníka:  0035616101
APPErtDlx    `JNi    ĺ=\is   2oi7    iĺ}    i7

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.
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Príloha č.  1  Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 27.10. 2017

Čl. 1  Úvodné ustanovenia

1.  Obsahom  tejto  prilohy je  osobitné  zvýhodnenie,  ktoré  v  rámci  ponukovej  akcie  "Ponuka  NMD"  poskytuje
Podnik Účastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskyto-
vania zvýhodnenia je platnost' Dodatku a tiež skutočnost', že názov tejto prílohy (druhý, prípadne každý ďalší
riadok  nadpisu)  ako  aj  názov  ponukovej  akcie,  ako je  tento  uvedený  v  prvej  vete  tohto  čláriku,  je  zhodný
s  názvom  ponukovej  akcie  a  Prílohy  č.  1  uvedeným  v tele  Dodatku.  Legislativne  skratky dohodnuté v tele
Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prilohy.

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

Čl. 2 Zvýhodnená aktivácia služby CLIP

:árnaún.yzsáa,odvoehňog,;,džn:kpvo;r|;kagšapsáäi,áoťiendaciáTzä:ÚftceeJavká,;u,Peo;lu;:gggl:ini:áliľ,uožo!;ot:,,á'vuužžuv;?kmyáa:ttĽá::
ného poplatku za aktiváciu služby CLIP.

čl. 3 Právo použivať Prima telefónne číslo a prenos kreditu

V  pripade,  ak  prostredníctvom  SIM  karty  bola  do  okamihu  uzavretia  Zmluvy  Účastníkovi  Podnikom  poskyto-

yeaĽiepdr::g,;t3noádä:#ábpyr,ďča;s?í3kí,:áhpo%:,äží::t9#ázzami:}utaodt:,,::3tnr:gvčni?,ho?#:at:ä,,Étr?rraédheonťäk3

posledné k SIM  karte v čase,  keď mu jej prostrednictvom bola  Podnikom poskytovaná služba Prima. Zároveň
Podnik  umožní  Účastnikovi  prenos  nevyčerpanej  hodnoty  kreditu  pri  službe  Prima,  ktorý  má  Účastnik  pred-
platený  pre  užívanie  tejto  služby  prostrednictvom  SIM  kariy,  avšak  maximálne  do  výšky  66,39  €.  Uvedená
nevyčerpaná  hodnota  sa  započita  proti  cene  za  služby  poskytované  Účastníkovi  prostredníctvom  SIM  karty
v zmysle ustanovení Zmluvy.

ČI. 4 Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym

1.  Strany  sa  dohodli,  že  v  prípade,  ak  má  Účastník v  okamihu,  v  ktorý  nadobudne  platnosť  Dodatok,  aktivo-
vaný  na  SIM  karte  niektorý  z  účastníckych  programov,  ktoré je  možné  aktivovať a  využívat' za  podmienok
tohto  Dodatku,  alebo  o jeho  aktivác.iu  Učastnik  najneskôr  v  deň  nadobudnutia  platnosti  Dodatku  požiada
a tento účastnicky program mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, je súčasne
s  uzatvorenim  Dodatku  oprávnený zvoliť si jedno  nové až štyri  SN  (SIM  kafty) v  rámci  predplatenej  služby
Šikovná  Prima  (d'alej  aj  ako  "Prima  SIM  karta"),  v  súvislosti  s  ktorými  mu  bude  poskytované  nižšie  defi-
nované zvýhodnenie (ďalej aj ako "Benefit").

2.   Benefit spočiva  (i) v  možnosti  uskutočňovania  neobmedzených volani  zo  SIM  kahy  Účastnika  na  ktorúkoľ-
vek  Prima  SIM  kaftu  zvolenú  podľa  bodu  1  a taktiež  uskutočňovania  neobmedzených volaní z ktorejkoľvek
Prima SIM  karty  podľa  bodu  1  na  SIM  kartu  Účastnika  počas rozhodnej doby a  (ii) v  poskytnutí osobitného
predplateného kreditu  vo výške  3,00 € s  DPH  na  každej  zvolenej  Prima SIM  karte,  s  platnost'ou  3  mesiace

:gág,yoáhct,:r:rzToad:ť#ok:bTóbzäúočzahs::rkúsdúoäšn§eaapk:,:%:äj:ýot:#í%atsT:Íncjĺyvbará3nmoát,,PtgSatskpuĺääkpFdá.
mienky vzniku nároku na Benefit. Konkrétne telefónne čislo resp. telefónne čisla Prima. v súvislosti s ktorými
sa  poskytuje  Benefit,  budú  uvedené  v  Dodatku,  v  prislušn?j  kolónke,  označenej  ako  "Referenčné  číslo
-  Darčeková  Prima  karta  s  benefitom  Neobmedzené  volania  s  blízkym".  Na  Benefit  vzniká  Účastnikovi

g:,r:á.,bpaoše?rJ%Fadn:,,:eksJpeáí2[ias,#aekíkzo:Ósn,kMekDao#túkgašYneígánnéakkoonnkkíäfneut;lr:Ĺóänse,fsk'än'ut:áefv::en:ečÉsáa,
podl'a tohto článku  nie je obmedzené, avšak v pripade, že rozsah využívania služby  Účastnikom je taký, že
ohrozuje elektronickú  komunikačnú  sieť  Podniku,  alebo  v jeho  dôsledku  môžu  poklesnúť kvalitatívne alebo
kvantitatívne  parametre  poskytovania služieb ostatným  účastnikom,  môže  byt' takýto  rozsah  uživania  pova-

á::raunšyťniä;:skuí:vvaant:ass,,uužžtgbaú:aosdt:,Íkd:,.oprávnenývykonat,Opatren,anadočasnéobmedzen,ealebo
3.   Pre vznik nároku na Benefitje potrebná žiadost' Účastnika o aktiváciu novej  Prima SIM kariy resp. viacerých

(maximálne  však štyroch)  Prima  SIM  kariet najneskôr v okamihu  uzatvoren.ia  Dodatku;  akákoľvek  neskoršia
aktivácia  Prima  SIM  kany  /  Prima  SIM  kariet  alebo  aj  len  žiadost'  o  jej  aktiváciu  nespôsobí  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  pre-
viest'  na  iného  účastníka,  ak  Podnik  neurčí  inak.  Ak  dôjde  k  prevodu  záväzku,  vyplývajúceho  z  Dodatku
a / alebo z Prima SIM kariy, automaticky dochádza k zániku Benefitu.

5.gasis:nšapsopdr:j:,núkyprYš'ĽŠínv#'iad%!3át:äĽi,:k#,átonT,u':kžfenýšc,R.;'nuäie.b,i:á'mc3n:!ľa.ka5ysi;snpč.e:,riF:tns.'sT

Dodatku   uplynutím   doby  jeho  viazanosti   Podnik   ukončí   poskytovanie   Benefitu,   ak   sa   zmluvné   strany
nedohodnú inak alebo ak Podnik neurčí inak.

čl. 5  Služba Balik starostlivosti a Balík staľostlivosti plus

1.  Strany  sa  dohodli,  že v  prípade,  že  Účastník  má  v okamihu,  v  ktorý  nadobudne  platnosť  Dodatok,  aktivo-
vanú  na  SIM   karte  službu   Balík  starostlivosti  alebo  službu   Balík  starostlivosti   plus  a   predmetom  tohto
Dodatku je tiež záväzok účastníka zotrvat' po dobu 24 mesiacov v užívaní služieb poskytovaných Podnikom
prostredníctvom predmetnej SIM kafty. a to v rozsahu a / alebo štruktúre stanovenej v Dodatku (ďalej aj ako''Služba''),  alebo ak najneskôr do okamihu  podpisu  tohto Dodatku  o aktiváciu  Služby požiadal  a  Podnik mu

na  SIM  karte  na základe tejto žiadosti Službu  skutočne aktivuje,  má  Účastník právo na  poskytnutie   niekto-
rého z nižšie definovaných benefitov, a to :

a)  v  prípade,  že  Účastník  má  v  okamihu,  v  ktorý  nadobudne  platnosť a  účinnosť  Dodatok,  aktivovanú  na
SIM  kahe  Službu  (alebo ak najneskôr do okamihu  podpisu tohto  Dodatku o aktiváciu tohto účastníckeho
program,u  požiadal  a  Podnik  mu  na  SIM  karte  na  základe  tejto  žiadosti  túto  Službu  skutočne  aktivuje),
Podnik  Učastnikovi  poskytne  benefit,  spočívajúci  v tom,  že  Služba je  počas   celej  doby viazanosti zara-
dená  do  Článku  2.   Práva  a   povinnosti   Podniku  a  Účastnika,   bod  2.2   písm.   b)  prvá  veta   Dodatku.

účEr:,pn:ge;,räéad:,ádräkk:áy,ä:,tvoeše::äiág?ubžybš,ä:?on:sattickkyd::ek%áväibs#žgryaá:n:'dMokč:aTrk:č2:Sánrákvaá

;3pä#näo:sY::F?oz:niš::LÍ.#::rtänž;kié::k:tio2š;npäJsaFtuežb±a:u:ždaätškituavd:r:::#u::#:tpgatťn:e#t,,Írca:šoáaas:ä€Pna-
b)  v  prípade,  Že  Účastník  má  v  okamihu,  v  ktoú  nadobudne  platnosť a  účinnosť  Dodatok,  aktivovanú  na

SIM  karte Službu  (alebo ak najneskôr do okamihu  podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckeho

Broodgnr:kmúučgstž#oaJ,apopsokdnnLkeTänneafi,::#ivna:ú::vzi5#žete#?ažstanqRsiáú:oár%'kužnbaupsrkeudtäč::úa;i:ué:)ú
koncového  telekomunikačného  zariadenia  alebo  iného  zariadenia  po  21   mesiacoch  od  okamihu,  kedy

ä#:.bvuadnnáeg'aú:äs:niku;č|nnu:?ťaDn?d:teopkráaÉ:,P:n;géaaspocdeT,':hnk2yíž:ess'iuažcb.avb.oáannaad3;euddT::,naeJpťJtToks:,há
účinnosti  Dodatku.

čl.6. Benefit "3 GB dát až na 9 mesiacov zadarmo"

1.  Strany sa dohodli, že v prípade,  ak Účastnĺk,  ktoú je právnická osoba alebo ftzická osoba -podnikateľ,  má
v okamihu, v ktorý nadobudne platnost' Dodatok, aktivovaný na SIM karte niektorý z vybraných účastníckych
programov "Go", alebo niektorý z účastníckych  programov ''Biznis paušály" (okrem Účastníckych programov
Go  Europe  5  €  a  Biznis  Ekonomy),  resp.  iný  účastnicky  program,  o  ktorom  tak  určí  Podnik  (d'alej  aj  ako
"Program"),  alebo ak najneskôr do okamihu  podpisu tohto Dodatku o aktiváciu  Programu  požiadal a Podnik

mu  na  SIM  karte  na  základe  tejto  žiadosti  Program  skutočne  aktivuje,  Účastník  má  právo  na  poskytnutie
osobitného balíka predplatených dát v objeme 3 GB  na zúčtovacie obdobie (ďalej  len  "Benefit"),  a to počas
rozhodnej  doby,  definovanej  nižšie  (ďalej  aj  ako  "Rozhodná  doba"),  za  podmienok  stanovených  v  tomto
článku.

2.   Účastnikovi bude za splnenia príslušných podmienok Benefit poskytovaný počas Rozhodnej doby v trvani:

a)  3 celých  za  sebou  idúcich  zúčtovacích  období,  v  prípade,  ak výška  mesačného  poplatku  za  Program je
v okamihu nadobudnutia platnosti a účinnosti Dodatku v rozmedzí od  10 € do 29,99 € vrátane;

b)  6  celých  za  sebou  idúcich  zúčtovacích  období,  v  prípade,  ak výška  mesačného  poplatku  za  Program je
v okamihu nadobudnutia platnosti a účinnosti Dodatku je v rozmedzi od 30 € do 64,99 € vrátane;

c)  9 celých za  sebou  idúcich zúčtovacich období,  počnúc pwým celým zúčtovacím obdobim po  nadobud-
nuti platnosti a účinnosti Dodatku, v prípade, ak výška mesačného poplatku za Program je 65 € a viac;

a to počnúc prvým celým zúčtovacim obdobím  po nadobudnutí  platnosti a Účinnosti  Dodatku. V prípade,  ak
bezprostredne po nadobudnuti platnosti a účinnosti  Dodatku nasleduje čiastočné (nie celé) zúčtovacie obdo-
bie,  Podnik je oprávnený (nie však povinný) poskytovať Benefit Účastníkovi aj počas tohto čiastočného (alik-
vótneho) zúčtovacieho obdobia.
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`3.  Uvedený  Benefit  (tj.  objem  predplatených  dát  3  GB) je  počas  Rozhodnej  doby  súčasťou  prislušného  Pro-

gramu v zmysle  bodu  1  tohto článku.  Uvedený Benefit nie je možné si aktivovať a využívať samostatne. ak
Podnik neurčí inak. Objem dát Benefitu (ďalej aj ako "Benefitové dáta") je možné využiť na dátové prenosy
v   rámci   spristupnených   mobilných   sietí   v   SR   a   v   rámci   sprístupnených   pevných   a   mobilných   sietí

tvá,rovaTtnmgcť)zšáát;v,zágtyovléiát:šäĽ:nrgouaTángnue..3Š;očYtéavpar,eúnžs##:sá?t:eEtoo:;:khuáeá:,p.a#?apsrt:T?:š
povinný platiť za tieto prenosy cenu za dátové prenosy podľa  podmienok Programu resp. v zmysle Cenníka
služieb Podniku.  Maximálna teoreticky dosiahnuteľná  Úchlost' sťahovania / odosielania dát v rámci využiva-
nia  Benefitových  dát je v 3G sieti 42  Mbws / 5,76  Mbws a v 4G  sieti  (LTE)  100  Mbit/s / 50  Mbit/s,  pripadne
nižšia,  v závislosti  od technických  a technologických  podmienok siete  konkrétneho roamingového partnera,
v prípade dátových prenosov v rámci Zóny 1  dátového roamingu.

4.  Pre  možnost.  využívania  Benefitu  je  nevyhnutnou  podmienkou,  aby  Program  obsahoval  dátovú  službu,  tj.
buď  určitý  predplatený  objem  dát  alebo  službu  Prístup  k  internetu.  V  prípade  ak  Program  obsahuje  pred-
platený  objem  dát,  účastník  čerpá  najskôr  Benefitové  dáta  a  až  následne  predplatené  dáta  v  rámci  Pro-
gramu. Benefitové dáta nie je možné využívať v službe Zdiel'am svoje dáta.

5.   Dlžka  Rozhodnej  doby sa  spravuje  podľa  podmienok  (tj.  výšky  mesačného  poplatku)  Programu  v okamihu
nadobudnutia  platnosti  a  účinnosti  Dodatku;  prípadná  neskoršia  zmena  výšky  mesačného  programu  za

:ä?dgerakmdenaeE:áš:Prá.s::ad#ž:ST#g:ž#čoazsh,:fkna:,ÚdčoabsYhitŔ.bd:žťdk?ää:g3YraánáanBá:::fiLtä.Bvenpert,T#éoai
účastník  nezíska  Benefit  späť  ani  v  prípade,  že  počas  Rozhodnej  doby  si  na  predmetnej  SIM  karte  opa-

!äšinBeenaekti,VuuJ.eren#tnoeýazú::#?kmnoevbuvdepĽpaa,dneá:.ekaŔt:várcá:en::o,gerfom:.zm:nä',#:oTn:i,a.sán::äfiT#tš
časť nie je možné vrátit' Účastnikovi ako  preplatok ani vypla(il' v  hotovosti alebo bezho{ovostným  prevodom
peňažných  prostriedkov.  Účastník  nemá  nárok  na  Benefit  počas  dočasného  prerušenia  alebo  obmedzenia
poskytovania  služieb  podľa  Všeobecných  podmienok.  Po  tom,  čo  je  účastník  oprávnený  znova  využívať
služby,  sa  obnovuje  aj  možnost' využívania  Benefitu,  pričom  platnosť  Benefitu  sa  o  dobu  prerušenia  alebo
obmedzenia služieb nepredlžuje.

6.  Zmluvné  strany  sa dohodli,  že  práva  a  povinnosti  vyplývajúce  z tohto  Dodatku je  možné  pÍsomne  previesť
na  iného  účastníka  iba  s  predchádzajúcim  pisomným  súhlasom  Podniku,  pričom  práva  a  povinnosti  sa  na
nového  účastníka  prevádzajú  len  v tom  rozsahu,  aký bol  priznaný  pôvodnému  Účastníkovi,  a  len  na  obdo-
bie, ktoré v čase prevodu ostáva do uplynutia rozhodnej doby.

7.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Účastník  je,  v  čase  po  uplynutí  Rozhodnej  doby  až  do  zániku  platnosti

3sú.čdrt:gsžíaDv:g:t,kup,.:paŤ.vknäroýosta,:tJ:%antúasxľžubžJv,:t'óäážs?:,;J#ovri#aŇ#Š::íes::';ečTšžá:t:v?3i'é:3
oebddnoeiiš,#%iaa;:ápsoočbansekopnrkčr%eshpoo,2čgt:svťa3gi:g:bJdeo3Parivd:äátnoíRTeeg3irtá33Š:;:;tLvž?ťv:3š3ľtnséuzž;Ronda-

nenie podľa tohto bodu  iba v prípade, že na  SIM  karte má aktivovaný účastnícky program  Go Europe  10 €,
Go  Europe  12  €,  Go  Europe  15  €,  alebo  ktorýkoľvek  z  Biznis  paušálov  (okrem  účastnickeho  programu
Biznis Ekonomy).

ČI. 7 Spoločné ustanovenia

1.  Za  účastnícke čísla aktívne v sieti  Podniku  sa  považujú  pre  účely tohto Dodatku  aktívne telefónne čísla  pri-
delené Podniku a zároveň  priradené jednotlivým  účastníkom verejných telefónnych služieb na základe plat-
nej  zmluvy o  poskytovaní verejných  služieb  uzavretej  medzi  účastnikom  a  Podnikom,  ktoré  sú jednotlivými
účastníkmi  využívané  v  sieti  Podniku,  pričom  za  účastnícke  čísla  sa  nepovažujú  najmä  krátke  čísla,  čísla
použivané  na  poskytovanie  osobitných  služieb  uvedené  v  cennikoch  služieb  Podniku,  audiotextové  čisla
a  iné čísla.  ktoré  nie  sú  priraďované  účastníkom  na  základe  štandardných  zmlúv o  poskytovaní  verejných
služieb.

2.  Strany   sa   dohodli,   že   v   prípade   dočasného   prerušenia   poskytovania   služieb   v   zmysle   prislušných
ustanoveni  Zmluvy sa  počas  doby  dočasného  prerušenia  poskytovania  služieb  neprerušuje  ani  nespočíva
plynutie  doby,  po  ktorú  sa  má  po§kytovať  ktorékolvek zvýhodnenie  uvedené  v  Dodatku.  V  prípade,  ak je

!3z3.ĺst:o:v:ak,1:,:si:žj3i#::!,3sä:a:,;t,a:n:oiY:e#näaik:u:,bg:redpd:3jt,:o:i:?ngoo;:?as;;ž::,ä:d:::žíľäddvno?č:,:;::äk:n::p:r:e:d:,::;,:
poskytovania služieb.

3.  Strany  sa  dohodli,  že  v  prípade  prevodu  SIM  kany  na  inú  osobu  (za  prevod  sa  považuje  aj  pripad,  keď
zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budú  nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým
účastníkom  Služieb,  pričom  práva  a záväzky  Účastníka vzťahujúce  sa  na  SIM  kartu  prevezme  nový účast-
nik,  ktorému  bude  tiež  pridelená  SIM  karta)  právo  Účastníka  na jednotlivé  zvýhodnenia  podľa  tejto  prílohy
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-
;      neprechádza  na  nového  účastníka a  prevodom zaniká.  Podnik však môže jednostranne rozhodnúť o tom,

že  právo  k  niektorému  zo  zvýhodnení  podľa  tejto  prilohy  novému  účastníkovi  poskytne,  pričom  v takomto
prípade sa poskytovanie  predmetného zvýhodnenia spravuje prislušnými  ustanoveniami tejto prílohy,  ak sa
Podnik a nový účastník nedohodnú  inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie nie-
ktoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť.

4.  Strany  sa  dohodli,  že  v  prípade,  že  z  akýchkoľvek  dôvodov  dôjde  k  zmene  zúčtovacieho  obdobia  pri-
deleného  Účastníkovi  (napr.  zmena  prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby
oprávnenej  na  užívanie  niektorého  zo  zvýhodnení  uvedených  v  tejto  prílohe,  je  Podnik  oprávnený  skrátit'
dobu  poskytovania  zvýhodnenia  alebo  zmeniť  dižku   iných   lehôt  súvisiacich  s  poskytnutím  zvýhodnenia
v  prospech  alebo  v  neprospech  Účastníka  resp.  osoby,  na  ktorú  prejde  právo  na  užĺvanie  zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31  dní u každého zo zvýhodnení.

5.  Strary  sa  týmto  dohodli,  že  aj  po  ukončení  platnosti  Dodatku  nad'alej  trvajú  tie  ustanovenia,  z  ktorých
znenia,  zmyslu  alebo  povahy je zrejmé,  že tieto  ustanovenia  sa  vzt'ahujú  na obdobie  po  ukončení  platnosti
Dodatku.
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