
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: A8691864    ID predajcu:  lD046GPB01

Dátum:  11.  6.  2018
ldent.  kód dodatku:                                        10953367
SIM  karta s prideleným tel.  číslom:      0917586623

0range Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8,  821  08  Bratíslava,  IČO: 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

(ďalej len  "Podnik")

a

Účastnik (Osoba: právnická / fyzická podnikateľ / fyzická nepc)dnikateľ):  Právnická osoba

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

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikanja (mesto / obec, ulica,  popisné čÍ§lo,  PSČ,  pošta):
Nedožery -Brezany, Družstevná 367/1, 97212, Nedožery

Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:
SR

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

Zastúpený:
Mokrý Martin

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

(ďalej len "Učastník")                                              (pod skratkou "p.  na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na  základe  vzájomnej  dohody uzatvárajú tento  dodatok  k cĺt.  zmluve  c) poskytovaní  verejných  služíeb  (ďalej  len  "Dodatok":  cit.  zmluva
o  poskytovaní verejných  služieb,  ku  ktorej  sa  Dodatok uzatvára, sa d'alej  označuje ako nzmluva" ).  ktorým upravujú  podmienky využíva-

#:net'ee,mnraoná;k#xtoDmoá:itkkaučäáý:ksj,€ieJ;s`,"osv':Šbdy:'í,oEr|Ľiéd.n,ep:ndénioks:bút5áés#!Tiesnpkg,o?::ĺžä#oS'nuaä;euiúáŔostsYraDnoyq:,tk„esp.doku.

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je

1.1         dohoda  strán  na  aktivácii  účastníckeho  programu  resp.  zmene  účastnĺckeho  programu  na  účastnícky program  (pokiaľje  v  nižšie
v tomto bode uvedené n+++++" zostáva účastnicky program nezmenený;  uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke
v  Dodatku  znamená,  že  stav určovaný danou  kolónkou zostáva  nezmenený oproti  stavu  pred  podpisom  Dodatku,  pokiaľ priamo
v texte vzt'ahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

Mobilný internet Premium

na  SIM  karte  Podniku  registrovanej  na  Účastníka,  ktorej  telefónne  číslo je  uvedené  v  hlavičke  tohto  Dodatku,  resp.  na  tej  SIM

íeagis,r::ä:iúk:,amúoááás,noíiá%a:n,Ot%t,ietf%:tnoeDČ,sqgt,keuuTäEEndétnajamvfčŕed,ivh,guDstá:ykLk,ráad,%ÍfänYýs,in%aarbp,;:.)SIMkahupodniku

1.2         dohoda strán c)

a)    aktivácií služby

Bezpečnostný balík

b)    deaktivácĺi služby

deaktivacia:  Data, SMS  notifikacia

1.3        dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie podniku

Výmeny HSDPA -MK

poskytne  (resp.  neposkytne,  vĺď  nižšie)  Pcidnik  Účastníkovĺ  aj  ďalšie  výhody  a  v  prípade,  Že  Podnik  tieto  ďalšie  výhody  Účast-
nikovi  poskytne,  tiež dohc)da o  právach  a  povinnostiach  strän  spojených  s  poskytnutím týchto výhod.  Podrobnejšia  úprava  práv
a  povinnostĺ strán  spojených s poskytnutim d'alších výhod je uvedená v dokumente

Bonusy ponuky "HSDPA -MK" zo dňa 28.02.2018

Číslo účastníka:  0035616101
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2.1

2.2

poskytnutia benefitu v spojitosti so SIM kakou

;opT|eank:spyr#oi.čm:,',o+hio,.Ds*a#§aw3;ÍhJgä|?2gopd.dde|,,tkel:neúpsšŕnsnťéúč:r;#k%,vŕ;#?:S:tshoásdozb:t:#'p::tuekš#áEcáiek2,'gä:3
d'alšie výhody a zároveň, že súčast'ou  Dodatku  nie je Príloha č.  1  s obsahom podľa tohto bodu.  Stľany sa dohodli, že súčasťou
PrHohy č.  1  môže byt' aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

Čl. 2. Práva a povlnnostl Podnlku a Účastnlka

Strany  sa  dohodli,  že  Účastník je  povinný  zaplatiť  Podniku  na  základe  ním  vystavengi  faktúry  za  vykonanie  administratívnych
adminístratívny poplatok vo výškeÚkonov týkajúcich  sa

8.00 EUR

vrátane  DPH.

Účastník  sa  zaväzuje,  že  počas  doby viazanosti,  ako ie táto  stanovená  v  bode  2.3  tohto  článku,  bude  mať aktivovaný  na  SIM
karĽe  taký  Účastnicky  program  (resp.  taký  variant  účastníckeho  programu),  u  ktorého  je  výška  mesačného  poplatku  (s  DPH)
stanovená prlnajmenšom na sumu

9,98 EUR
Účastnik

neporuší svoje povinnos`i, ak bude mať predmetný Účastnícky.program rešp..  účastnlcky program daného typu aktivovaný na SIM
\`    r.lr__-\   _-,-`    ``-` ------    ____-1    _    -_         ,     _       __   _    _      ,_     _\

karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prlpade, že výška mesačného poplatku  uvedeného účastníckeho prog-

La#gtniš!yec:,á;:ag:k:osvu::b:v;dpeäfeť.k;,'ágk;;.pvot3äá:nľ.kkyo::n5:ärvae:S:ýb:eznskuo#ónásút#kst,ne'c*yv,pnrnoygr::t,an'ábš,#'agi:
aktivovaný  len  niektorý z  uvedených  účastnlckych  programov  alebo  účastnlcky  program  uvedeného  typu,  a  to  bez  ohľadu  na
výšku ich mesačných poplatkov) a teda že poča§ tej(o doby nebude mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účast-

iĺ:i|,!tige;pi#!i;:e:na!'š,títi:g::h3cvi!;ĺjn:reaiEäsi,ni'iikĽeghá.ffií,:É;reií:TJtoe:psÍ%j:|ľäa;|#eá!m;::ií,ieijč:i;ä:í;!;i;ä;u?:ša:u:n:Íp;:víía:ji
SIM  karte aktuálne aktivovaný,  klesne  počas  platnosti  Dodatku  pod  sumu  uvedenú v predchádzajúcej vete v dôsledku zníženia
cien  Služieb  alebo  klesne  počas  platnosti  Dodatku  (resp.  odo dňa  nadobudnutia  platnosti  tohto  Dodatku  bola  takto  stanovená)
pod  sumu  uvedenú  v  predchádzajúcej  vete  v  dôsledku  zaradenia  Účastnika  do  kategóne  účastnĺkov toho  istého  účastníckeho
programu. pre ktorých je stanovená nižšia výška mesačného poplatku toho istého účastníckeho programu (napr. z dôvodu množ-
stevných zliav a pod.).

(v  prípade,  že je v  kolónke okrem  sumy  uvedený aj  konkrétny  účastnícky  program  alebo typ  účastníckeho  programu

2.3        Účastniksazaväzuje,žepodobu

2.4

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež ''doba viazanosti")
a)   zotivá v zmluvnom vzťahu  s  Podnikom podľa Zmluvy v zneni tohto Dodatku  ako účastnik Služieb poskytovaných  mu  Podni-

kom prostredníctvom SIM karty a že po celú túto dot)u  bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a `o v súlade s jeho záväz-
kami a zároveň  neuskutoční žiaden taký úkon,  ktorý by smeroval  k ukončeniu  alebo  účelom  ktorého by malo byť ukončenie
platnosti  Zmluvy  a  /  alebo  Dodatku  pred  uplynutím  doby  viazanosti  (bez  ohľadu  na  skutočné  právne  ná§ledky  uvedeného
úkonu);  za  porušenie  tejto  povinnosti  sa  nepovažuje  odstúpenie  od  zmluvy  z  dôvodov  stanovených  zákonom  č.  351/2011
Z. z. v platnom znení;

b,::ggäa;a,aokowmpo#,aed:?:eži?ŕnknyýa:g!oz3;g#SR3doedakťa,ä:c;uoitMčokvaaYv,puoži,vaánTusi3žitgBomv;irneodsnt,Í#ťmpl#äJZso,#t:Xy',

ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c)   sa  nedopustí  takého  konania,  alebo  nedá  svojlm  konaním  Žjaden  taký  podnet  a  ani  neumožní  také  konanie,  na  základe
ktorého by Podniku  vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia
povinnostl  zo strany  Účastníka,  ku  ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku  a / alebo v Zmluve,  alebo  na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedzit' alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

d)   bude  mat. na  SIM  karte  aktivovaný taký účastnícky pľogram  (resp. taký variant účastnickeho  programu),  že  nedôjde  k poru-
šeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

V  prípade telefónnych čísel.  ktoré  boli  v  rámci  pľenositeľnc)sti  člsla  prenesené  k  Podniku  od  iného  podnikú  (d'alej  len  "prenesené
čísla")  sa  do  doby  viazanosti  nezapočltava  doba  od  nadobudnutia  platnosti  Dodatku  až  do  prvei  aktivácie  SIM  kafty  s  prene-
seným člslom,  čiže doba,  po ktorú SIM karta nebude v dôsledku ešie nedokončoného prenosu člsla aktívna: doba viazanosti tak
začne plynúť až prvou ak`iváciou  SIM  karty po ukončem prenosu  čísla. V týchto prípadoch je však Účastník povinný plniť si povin-

:3:äudvoebdye%žái,o3t|i,aa,k?ca,,ppoocce:Íuddoob:upviadz=:gs:imvv,;rí;g3S:,áokdséáňs:n?fduozbauwdonnu,t,tae::3`nDoosďapookd:„úum=,d:žŤ:Ťtäs?ťx:
kového  predaja,  sa  do  doby  viazanosti  nezapočitava  prvých  sedem  pracovných  dni  nasledujúcich  po  naclobudnutí  platnos`i
Dodatku;  doba  vlazanosti  tak  začne  plynút'  až  po  uplynuti  siedmich  pracovných  dnl  nasledujúcich  po  nadobudnutí  platnosti
Dodatku.

2 5       #sp,ä:ke:žJee bvyeiočTšt,nŤ: nvá3áadd#T snva.,čýžä:ägk?ouvveehdoe#:obdondeen2a2Pä,Sekbgo2V?ntihh?oÚč##uÍ,k3š'dĽ:kŕ#:k?at3%odaDovdaptri#š

porušenia  niektorej  z  povinnosti  Účastníka  uvedenej  v  bode  2.2  alebo 2.3  tohto  článku  (najmä  ale  nielen  nezaplatenie  splatnej
ceny za Služby,  nedodľžanie záväzku  uvedeného v bode 2.2 tohto článku, jedncistramé ukončenie  platnosti Zmluvy alebo tohto

33!gik.us,?r;gzug|yräätjmngosbkyu,vá3:á:?,sči,##i:,dúekokn:ks.Tge"nj,uĹc,:ehho.kpťak,:;äiľi,uepúačt::,:t,iktoph.t3inDno,d:thk#,:egoudp:ľknuutí=,:::Ž

äo,k.u,vu.vE#iĽep7.o"€š.e:#vpo.'Fn:.msl,Tvúäg?nk,::m:opd;atit:h,t:,:ogäv*g:ep##ťe:äTéo#Tnpaonr,umšežl;En:ohv:nunkoos:,uúzässttntknaý

;3ÍrndkbuJnua2r3o,qs:g:äíF)?.dh,z.m:,uáwkua,'egotipsTnťkš,:nž:,áteoňbTgJ,::''Thpaods,ľpoovdanlkaui'ä#guvšpkráä;?:tgroeT#gkáT%ánanhou:g

Čislo účastníka:  0035616101
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dťžškkuudd.o,h,?d#ääj#'šš,neeJ:g3áuv%,.azdm.'uuv.|ýnE3:uáu.bp,o:íä±onhág,,:'žnmk,:vbnuád:oĽ#tisťeí#,g#äní':%',aetiťuvpeoddeniÉľvb.ezJ#ľeadnuaľe:
zaplatenie.  inak v lehote  14 dnĺ odc) dňa doručenia výzvy Podniku Účastníkovi.

2.6        Účastnik súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu  pľidelenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedzenju alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa
zmluvy o  poskytovaní verejných  služieb, že doba  po kton]  nebude z týchto dôvodov  používať tieto Služby sa  mu  nezapočíta do
doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Účastníka jeho povinnosti zaplatĺť Podniku za túto dobu cenu Služieb. pokiaľ mu táto
povinnost' v zmysle Zmluvy vznikne.

2.7        Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zmluvy a tohto Dodatku, najmä poskytovať účast-
níkovi Služby podl.a Zmluvy a tohto Dodatku.

ČI. 3. Záveľečné ustanovenla

3.1         Účastnik vyhlasuje, žg nemá žiadne finančné záväzky voči  podniku,  ktoré v deň.  keď bude podpisovat' tento Dodatok, by boli po
lehote ich splatnosti. Učastník potvrdzuje, že Zmluva. ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, ie platná.

3.2       3:F3yčassa,nq:hpoodj:h:; žootdtrvpástpvmut2Íhvtgnp#eakt,{šn::k;#,áod:::,äačznaýncohstš,:,ž::gvpeonsáú;ovTn§gga+kuu š:sT;:á:ícT;ozmáká#kkat#:g

dobu viazanosti  stanovenú v  predmetnom dodatku  (ďalej tiež "predmetný dodatok"). Zároveň  ku  dňu  platnosti  a  účĺnnosti tohto

%ža!!ľä:a:,nu;šnT;eä:ľ:e:r::a::É,Lae:d#g:,'cnaeé:oä:i:%a,ľ:uŔiog#;::hTu:ovds!ľgt|aú3::žaän:,:níJ::síľ:;#:;e:dá:p,:,;ämfepás;íažr;k:or;ťáFe:tžs:äfív;š
hodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón.

3.3        Strany  sa  dohodii,  že  predmetom  tohto  dodatku  nie  je  kúpa  ani  predaj  koncového  teiekomunikačného  zariadenía  so  zľavou
v  rámci akcicivej  ponuky a že  poskytnutie  benefitu  nie je  možné v  prlpade,  ak by Učastník zlskal zľavu  na zakúpenie akciového
koncového telekomunikačného zariadenía (ďalej len "KTZ"),  ktorá by bola viazaná na SIM kartu. V prípade, ak sa počas platnosti
tohtc)  dod.atku   Účastnlk  rozhodne  kúpiť  akciové  KTZ  v  rámci   niektorej  z  ponukových  akcii   Podniku,   nadobudnutim  platnosti

gooddaattkkuukbzzmt,äíg,,ä3yzáká;ag#3;f#kígĺ;á§fnt:oTzaspqa#ívpoouánítkoutizŤŤu::äepšjfuŤu:T:::Mp,äaftvuór:#odT:ä€TĺáasntLkíĺEŽLoosr,
k  Zmluve,  ku  ktorej  sa  uzatvára  tento  Dodatok,  iný  dodatok,  ak  jeho  predmetom  je  služba  pod  názvom  Zvýhodnené  SMS
v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón (ak je uzavretie takéhoto dodatku k SIM karte možné).

3.4        Dodatok  nadobudne  platnosť a  účínnosť v deň,  v  ktorom  ho  podpíšu obe jeho  strany,  ak sa strany ďalej  nedohodli  na odložení
účinnosti  niektorých  ustanovení.  Ak  k jeho  podpisaniu  nedôjde  obidvomi  stranami  Dodatku  v jeden  deň.  nadobudne  platnost'
a  účinnost'  v  deň,  v  ktorom  ho  podpíše  oprávnený  zástupca  Podniku  až  po  Účastnikovi.  Tento  Dod?tok  sa  uzatvára  na  dobu
uľčitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2.3. V pripade prenesených Čísel,  ako aj v pripade, ak Učastník uzatvoril Dodatok
v rámci režimu zásielkového predaja,  sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti  Dodatku až do uplynu-
tia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v bode 2.4  Dodatku.  Dodatok nadobúda platnosť a účinnost' dňom jeho pod-
pisu  Stranami;  v pripade  prenesených  čisel je  až do momentu aktivácie  SIM  kahy odložená  účinnosť tych  ustanovení  Dodatku,

:ig'gc-hpY#:na::i#dĺ:kT;žpnr?pgá:,toahkoJačabšhbíok'aužä%onYa,:ät3'#*äť.aŔ:;äňciTg#up2ggť#oovkéR;e:%á`ä,rä,o:`éáá'deá#en,:::
súčasťou Dodatku sú aj podmienky zásielkového predaja a Účastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

3.5        Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutía platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti zmluvy,  pokĺaľ táto
nebola uzavretá  na dobu  určitú,  vo svojej časti Úkajúcej sa SIM  kany na dobu  určitú zhodnú s dobou  platnosti  Dodatku,  pričom
okamjhom  zániku  Dodatku  sa  meni  doba  platnosti  Zmluvy  v  časti  týkajúcej  sa  SIM  kany  na  dobu  neurčitú.  Zánikom  platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.6       Z,#+ukĽ:ézás;:aäĹ sf,a:::3tť,žÍFu#:3á :gdžäkradsšodnočĹopdr;dz#3+yvnn# sdt:ábny., Vap:,tpoáäe:ožeuzúaéárst# pzom"ys;es€:,:up%.vfn,nooh:3

takým spôsobom, že  Podniku voči  nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa  ustanovení tohto  Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom prip(sania celej sumy

á::uovT#3k%#€d:::=jkômčaš::Fknoývĺí%Ŕ,á#tu:n;os"T:Xĺáapdo:ľn#jíštíeúvčapsrLPFkdae,úž#ssaphôosTb3#az#eog:Fk##Fnz:amT
vznikne  právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa  ustanovenĺ tc)hto Dodatku,  zaniknú všetky práva  Účastnlka  na poskytovanie
týchto zliav a / alebo iných zvýhodnenl.

3.7        Tento  Dodatok  je  neoddeliteľnou  súčast'ou  Zmluvy.  Dodatok  sa  vyhotovuje  vo  dvoch  rovnopĺsoch,  po  jednom  pre  Účaswka
a  Podnik.

3.8        Strany sa dohodli, že v pripade prevodu sIM karty na inú osobu  (za prevod  sa považuje aj  prípad,  keď zanikne zmluva aj  Doda-
tok a tieto budú nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastnlkom Služieb. pričom práya a záväzky
Účas`níka  vzťahujúce  sa  na  SIM  kartu  prevezme  novy  Účastnlk.  ktorému  bude  tiež  pndelená  SIM  karta)  právo  Učastnika  na
jednotlivé  zvýhodnenia  podra  tohto  dodatku  neprechádza  na  nového  Účastníka  a  prevodom  zaniká.  Podnik  však  môže jedno-
stranne  rozhodnúť o  tom,  že  pravo  k  niektorému  zo  zvýhodnení  novému  účastníkovi  poskytne,  pričom  v  takomto  pripade  sa
poskytovanie  predmetného  zvýhodnenia  spravuje  prĺslušnými   ustanoveniami  tohto  dodatku,   ak  sa   Podnik  a   nový  účastník
nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade § predchádzajúcou vetou prevedĺe niektoré zvýhodnenie na nového účastnika, preveL
die sa len jeho nevyčerpaná čast'.

3.9         Stľany sa dohodli, že v prlpade,  že z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zmene zúčtovacieho obdobia  prideleného účastníkovi (napr.
zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmeno osoby oprávnenej na užívanie niektoréhp zo zvýhodnení

š#sfancľg:svpšosT#ud,#ažkwtáán::fantkp:.psr;š:;naŤe3áriti;'ego,obsupepcohs#gšfn||aa#.ogg:bn;?ná'eki:rizFr:,nát;#kvuoinaý:2Íjá:íj
zvýhodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31  dní u každého zo zvýhodnení.

Čislo účastníka:  0035616101
^ľ>rENDix    L)7638
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3.10      Učastník vyhlasuje, že pred uzavretĺm tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami,  ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet-
kými  podmienkami a / alebo povĺnnost'ami,  ktoré §a  podľa  neho zaviazal  splniť, a  súčasne,  že  bol v plnom  rozsahu  upozomený
na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnc)sti  nesplni alebo poruší.

3.11       Strany sa dohodli, že v pripade, že  Účastník z akýchkoľvek dôvodov stratl  právo na uživanie účastnlckeho programu (resp. jeho

:::;náĽ!i,vk.t:ai:i:áss',%fannee:#gáasn,íÍ:kzyárpo:eg:avmŤskäeúp#ňdaapo.äät:šä:iyuinvéeĽoeŕeŤvstč|.Íc2kebh.odgr2.g2?Tku.Jga::|,RĺE3žpiŕdvá
o aktĺváciu  iného Účastnlckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety,  nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokiaľ nebude z technických,  administrativnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhľadom  na
krátkost' času medzi doručenlm Žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsť k zmene účastnlckeho programu v dôsledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastníckeho program u.

3.12      Pľávne vzťahy medzi Podnikom a Účastníkom, ktoré vzniknú na základe (ohto dodatku a ktoré v ňom nie sú výslovne upravené,
sa  budú  riadit' príslušnými  ustanoveniami Zmluvy vrátane  ustanoveni  Všeobecných  podmienok  poskytovania  verejných  elektro-
nických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (ďalej aj "VP").

3.13      Strany sa dohodli, že v prípade. ak v zmysle ustanoveni zmluvy (napr. Dohoda o podmienkach poskytovania služby Mobilný inter-
net),  na  základe  ktorej  Podnik  Účastníkovi  poskytuj.e  službu  Mobilný  ĺnternet,  bol  oproti  štandardnej  Úprave  podľa  príslušných
ustanovení  Všeobecných  podmienok  poskytovania  verejných  elektronických  komunikačných  služieb  prostredníctvom  verejnej

te:::Ónnénheá:'aetš|ap:áoričenonsatiho,rinást:i'.okvye3smkg;aaúsriaož3E'ándyťmž,áti§s?ibôg:su,Ľ#äe(äý,.pťg:3=%nmy,užäst.ná:fkeľeopp.r:igTýmzumaekn':
vykonať  nie  k  prvému  dňu  zúčtovacieho  obdobia  ale  do  24  hodín  od  doručenia  žiados`i  Účastníka  bez  ohľadu  na  zúčtovacie

2i:dd:ti,?)Jtčáá3t:Íokáogg.odsn:R't::vTnR;ocJ;i3nzaTesnpyôšois:Ícakevh?eRr.o,3mpTäľáapnjí#usnz,T:nuusá#.s;:'nc,k:hšo..P5:%:ýThugd#,t:gí
poskytovania  verejných  elektronických   kctmunikačných  služieb   prostredníctvom  verejnej  telefónnej  siete  spoločnosti  Orange
Slovensko,  a.  s..

3J43iEtEžisádzo:,oudJ),až?oňtgrápoaddae,kaukzpdoôdvn:á.Pvo:ässt,a:ingoúsäns?:íX:iea:áusí:edbngopd:ánŤkm|ua?iaad;os?t3ä3:naitkkauiĽriFá%rnekyaäd:#:t

nia  od  Zmluvy  a  tohto  Dodatku  pripadne  začne  znc)va  poskytovat'  pozastavené  Služby,   platia  ustanovenia  Zmluvy  a  tohto
Dodatku v plnom  rozsahu tak,  ako keby k pozastaveniu  poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.15      Zmluvné strany sa  dohodli,  že všetky spory z tejto zmluvy,  alebo s  ňou  súvisiace,  rozhodne v rozhodcovskom  konani  pán  Mgr.
Andrej   Gundel,   advokát  zapísaný   v   zozname   advokátov   vedenom   Slovenskou   advokátskou   komorou   pod   č.   reg.   7042,
a  v  prípade,  že  sa  tento  z  akéhokoľvek  zákonného  dôvodu  Íozhodcom  nestane,  tak  pán  JUDr.  Bc.  Martin  Kulhánek,  Ph.D„
advokát zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou  komorou pod  č.  reg.  7045,  a v prípade,  že sa tento
z  akéhokoľvek 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 sídlo jeho advokátskej  kancelárie ku  dňu  podania žaloby zapísané v zozname  SAK.  Odmena  za  roz-
hodcovské  konanie  je  splatná  podanlm  žalc)by  a  Činí  5  %  z  hodnoty  predmetu  sporu,  minimálne  však  16.50  €  (plus  prlslušná
DPH).  Rozhodcovské konanie  môže byť výlučne pÍsomné a  rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie,  rozhodca však môže
v  prípade  potreby  ústne  pojednávanie  nariadit'.  Zmluvné  strany  výslovne  žiadajú  o  doručovanie  na  poštovú  alebo  e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodlj na tom, že rozhodca môže po začatí rozhodcovskéhc) konania
nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konanl.

E] Súhlasím s dohodou                          D Nesúhlasím s dohodou

3.16      Strany sa dohodli, že okamihom  nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú si vedomé,

žiľu:ršs;eoši#::av:,nízrTj':y%hvšfutžľe3mJueYZFuPč°a§skt#Fkvoamníavep?';nnĺ:::',Utí.!et3;#a°*C:ťszú#uS;°;:ú,ťpúk?rž8Sta:ť{;Š:Sot;t:jk|%trej
medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich  ako aj zo zmlúv uzavreúch medzi nimi v budúcnosti  (to
zn.  všetky zmluvné vzťahy vzniknuté  na základe Zmluvy  (zmlúv o  poskytovaní  verejných  §lužieb) a  k nej  (k ním) vyhotovených
dodatkov)  a  spory  s  nimi  súvisiace  (vrátane  sporov  o  platnost',  výklad  a  zánik  takejto  Zmluvy  (zmlúv  o  poskytovaní  verejných
služieb)),  rozhodne v rozhodcovskom  konaní pred jedným  rozhodcom  Rozhodcovský súd v  Bratislave zriadený
rozhodcovské konanie,  so sídlom v Bratislave. Ventúrska 14, zriaďovateľ: A_sociácia pre rozhodcovské konanie, Ié`,;

Asociácii  pre
:  457 44 564.

Rozhodcovský  súd  v  konaní  postupuje  podľa  zákona  č.  244/2002  Z.  z.,  Štatútu  a  Rokovacieho  poriadku,  ktoré  sú  zverejnené
v Obchodnom vestniku a na intemetových stránkach www.rsvb.sk. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na
začatie  konania  na  príslušný  všeobecný  súd  Slovenskej  republiky  podl'a  zákona  č.  99/1963  Zb.  Občiansky  súdny  poriadok
v znenl  neskoršich  predpisov.  Strany sa  dohodli,  že  ukcinčenie  platncisti  Zmluvy a / alebo tohto  Dodatku  sa  netýka  ustanoveni
tohto bodu, ktoré budú trvat' aj` po ukončení platnosti Zm]uvy a / alebo Dodatku.

Prievidza, dňa  11. 6. 2018

'.,..:,.`,:í;,

Martin Mokrý
Podpis a pečiatka účastníka

Číslo účastníka: 0035616101
Aí.pENDlr`    27r,``B

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.
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Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík (GSM)

Dátum:  11.  6.  2018

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

(ďalej len "spoločnost' Orange")

a

Učastník (zákaznik):

Priezvisko a meno / Obchodné meno Obec Nedožery - Brezany

Adresa Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany

Rodné číslo / lčo 00318302

lč DPH / DIČ 2021 162737

Štatutámy orgán Mokrý Martin

Splnomocnenec / poverená osoba

(ďalej len "Učastník")

Účastník  a  spoločnost'  Orange  (spolu  tiež  ako  "strany")  sa  za  účelom  umožnenia  aktivácie  a  poskytovania
služby  Bezpečnostný balík dohodli  nasledovne.  Táto  Dohoda  o  sublicencii  a  službe  Bezpečnostný balík (ďalej
tiež ''Dohoda") je  svojou  povahou  dodatkom  k zmluve o  pripojení,  predmetnom  ktorej je  poskytovanie elektro-
nických komunikačných služieb a súčast'ou ktorej sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronic-
kých  komuniačných  služieb  prostredncítvom  verejnej  telefónnej  siete  spoločnosti  Orange  Slovensko,  a.  s.

|ďma,luetyt':Žp';yp:',':,ní:'?táJút:ehž:'uZ#:uť:au")Šúprúčpo,mpr%tá%fayv:,U;Sč'aš:d,:r'šteíezň':J)ys'eprťpsäfenn:.v:n:'dznJučvays,vni:;kĽ
a spoločnost`ou Orange tj. tvoria čast' Zmluvy.

1.     Strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Účastník je  oprávnený  aktivovať  si  službu  Bezpečnostný  balík  (ďalej  tiež
"Služba").  Vzhľadom  na  to,  že  súčast'ou  Služby je  poskytnutie  práva  používať  počítačový  program  Eset

Smart  Security  (ďalej  len  "Program")  spÔsobom  uvedeným  nižšie,  spoločnosť Orange  ako  subjekt opráv-

äg:š:orsokz!äx:t'usdue?,|:eeT;:t:aú!äšíTĺ,:o3ĺesdúT,:tsneĹhaop:ruož?t|3mpuroúgčräsinuí,käToišoLi;:dsÉ:é,en?žš,:ižči3eľevneá-
sublicencia má nevýhradný charakter a Účastník ju nie je oprávnený poskytnúť ďalšej osobe.

2.     Účastnik a  spoločnosť Orange sa dohodli. že za súčasť Programu  sa  považujú tiež všetky s  Programom
súvisiace vysvetľujúce materiály a akákoľvek dokumentácia,  najmä akýkoNek popis Programu, jeho špeci-
fikácia,  popis  vlastností,  popis  ovládania,  popis  operačného  prostredia,  v  ktorom  sa  Program  používa,
návod   na   použitie   alebo   inštaláciu   Programu   alebo  akýkolvek  popis   správneho   pouŽívania   Program.
Súčast'ou   Programu  sú  zároveň  všetky  kópie  Programu,  opravy  pripadných  chýb  Programu,  dodatky
k  Programu,  rozšírenia  Programu,  modifikované verzie  Programu,  nové verzie  Programu  a všetky aktuali-
zácie  súčasti   Programu,   ktoré  spoločnost'  Orange   (alebo  v  jej   mene  subjekt,   ktorý  dodáva   Program
a  poskytuje  licenciu  na  jeho  použitie  spoločnosti  Orange  /ďalej  tiež  "dodávateľ  Programu"/;  spoločnost'
Orange  je  oprávnená  akýkol'vek  úkon  alebo  plnenie  povinnosti  či  výkon  práva  spojený  s  poskytovanim

5rčoagsr,:Tkäví:nsgt.a|§tuaž,bš|e%k:,n.a,ťéĽr:sstáe:äiágdoaTatsreÉ:tgo,äomboymn:íemba.:obduaávúact::as,,pdr3gáarnä,)muämvo.žáň:Jc:
automatickej aktualizácie Programu).  Spoločnosť Orange Program dodáva vo fome objektového spustitel'-
ného kódu.

3.     Spoločnost'  Orange  udeľuje  Účastníkovi  právo  inštalovať  Program  na  pevný  disk  počitača  alebo  na  iné
podobné  médium  slúžiace  na trvalé  ukladanie dát,  inštaláciu  a  na  ukladanie  Programu do  pamäte počíta-
čového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Programu na počítačových systémoch,
avšak najviac na takom počte počitačov,  ktorý zodpovedá počtu pripojení (prístupov k sieti intemet) posky-

orBrhgo  Srovensko` a. a
Metodova 8.  82i  00 srai®bva.  Slovonská  republiha

t%?š;59g7o2§7g%|!a_2áa22ol32,i855;a5:át#§oKmznog2óaš„s78
zapisaró  v Otx:hodnom Í09ist/l Okíesnóho  !údu Brausúva 1,  oddiel   Sa   vlažka člsb  11420

'\   ,l^F6~,€
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Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík (GSM)

Dátum:  11. 6. 2018

tovaných  Účastníkovi  v  zmysle  Zmluvy.  Účastník je  oprávnený  používať  všetky  funkcionality  Programu

#tsut#::nža:taadn::ÍrdúnčýaTt:Ípk::°b°mpreužívateľaprogramu§amotnýmprogramompojehoinštaiácHna
4.     Účastník  nie je  oprávnený  Program  kopírovat',  šírit',  oddeľovat' jeho  časti  alebo  vytvárať odvodené  verzie

Far:gur?aTeujoďí:ijoproouzžívna:'iänp,Tyv,:#,pnrážl,:edaĺš|roevpnrgduuvkeodvea:'éajezb:,3LeeYáJgá;'t#vnien,:#ätvnaenh;E:gg:

Lačmasp,::fant,'::äbái;:ánvcnoevnaýť,sppräp,Ľ?Jaati'á'e±3;gp,ed?':.b:.Y%avtág,o.?::äáJzmať3gžnder:,o.svoébhyóíáedbuoaigbz.ag3ÍLč,g:

Spa%noeb:Teg:,šý:'úzássk,:íkz:ľ:j,oevš.kroá:nper:gr#uá:ynnámzä#ech.íä#it:gdovrgdťns:oáre:aťboáš,u#kpi#

3geígĽe:ýhznnu:,uuž:vaaťzg:,za?:antinuéoad:beon;ozčaaspnoeskb;:3|atnsáť,:c:heci::o5:aaTt:,í;%grráev:ednoý#t,Fľr,aevmriŕca-
kou osobou  nepodnikatel'om  pre seba vytvoriťjedinú  kópiu  Programu  na médiu  určenom na trvalé uklada-
nie  dát  ako  záložnú  kópiu,  za  predpokladu,  že  táto  archívna  záložná  kópia  sa  nebude  inštalovat'  alebo

33ryžní:t:ťpT:thnoosTt%ťtäítä:;,jy#c:áejn:eúačkaeštkn:ľkv:ávť:[šýejzrn:3,Täíežbeon,,ryátFťr%3ro:gčun;estpooľä:ä:mvzeT{;y%ápFg
Programu.

5.     Sublicencia poskytovaná Účastníkovi nie je územne obmedzená. vecné obmedzenie je riešené vyššie.

6.     Sublicencia  udelená  týmto  Účastníkovi  vo  vzťahu  k  Programu  platí  od  okamihu  platnosti  a  účinnosti tejto
Dohody  po  zvyšnú  dobu  platnosti  Zmluvy,  pokiaľ  počas  platnosti  Zmluvy  nenastane  skutočnost' uvedená
v bode 10 tejto Dohody.

7.     Sublicencia je  poskytova,ná  dočasne  bezplatne,  pričom  po  uplynutí  lehoty  na  bezplatné  užívanie,  ako je
táto  uvedená  nižšie,  je  Učastník  povinný  uhrádzat'  spoločnosti  Orange  odmenu  za  udelenie  sublicencie,

::oúočuaá?nt?npaos;:ždbpYéeakt3,í3tátooh:tdaynopvreongíavmpl,:tšntäffi,Sennaniskvuo,sáumž,::,r,ätdoevĹÍJe,tJ:úáiiť:,uezsT'š#žbpu;káaoľ
30. 9. 2007 udeľuje sa mu dočasná bezplatná sublicencia na uživanie nekomerčnej testovacej verzie Prog-

fT:ža:n:i;emd;r:a:Ti::ä::;,žni:a:Lľžuť:|tj!;eš:eaT:eoab#;;;átík'auž:a:rvo:Yre:!úr:#dh?#k:ouv;,'aTdgňeaiu::,:::3dg.3bLuk;:

3š:::::eJPLaénR:St,p:ogúrčáĽnu:s;ir,á:LoÚDčoahs,ndíykgi%k#rúávdoo:äbp:žtpn,ä3i,ézuTi`vuaťies%:Ľceernč:ig,JáRT:ĺš::;e-
ramu za účelom jeho testovania, a to maximálne po dobu 30 dní od riadnej aktivácie Služby.

8.     Súčast'ou Programu je Dohoda s koncovým užívateľom o použivaní softvéru (ďalej tiež "Dohoda o licencii")
medzi  koncovým  užívatel'om  Programu  a  spoločnosťou  ESET,  spol.  s  r.  o.,  so  sídlom  Pionierska  9/A,
831  02 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava 1. v oddieli Sro, vložke č(slo
3586/8,  lč0  31  333  535  (ďalej  len  "Dodávatel.').  Strany tejto Zmluvy sa  dohodli,  že  ustanovenia  Dohody
o licencii v nižšie dohodnutom  rozsahu sa stávajú v prípade aktivácie Služby súčasťou  ustanovení Zmluvy
upravujúcich  užívanie Služby,  pričom  na strane Dodávatel'a vystupuje spoločnost' Orange a na strane kon-

storä:R3#::e,:angúeáaos:ná'ľškftjv;sLj'uačilóžäšt:iakaroazá:k:a|Tešt:ľi;:an,:r3%?raumjv:.äiijheunv:dzeandeání;
autentifikačných prostriedkov pridelených Účastnikovi spoločnosťou Orange, tiež pridelenie ýchto autentifi-
kačných  prostriedkov  spoločnosťou  Orange  Učastníkovi  (aktivácia  sa  však  neuskutoční,  pokiaľ  Účastník
nemá  so  spoločnost'ou  Orange  uzavretú  pÍsomnú  zmluvu  o  poskytnutí  sublicencie  na  uživanie  Programu
-  napr.  túto  Dohodu).   Pridelením  autentifikačných  prostriedkov  sa  rozumie  ich  odoslanie  spoločnosťou

3áán.%:iĽačaesTn:'|:Yúsägáš:,äualuesb,äntg|eef:,nžemíjsJo#afvour,T:,cshMuSÍ;::Ťevyš|:žÍ:ynsaúnŤss,tánJá?úmuäia:Š5:anqä
Dohody o licencii, ktoré nemožno vzhľadom na právnu nemožnosť alebo vecnú nemožnosť aplikovat' a tiež
ustanovenia,  ktoré  sú  v  rozpore  s  inými  ustanoveniami  Zmluvy  upravujúcimi  užívanie  Služby  (napr.  usta-
novenia o Licenčnom poplatku a platobných podmienkach). Tieto ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ustano-
veniami  Zmluvy  upravujúcimi  užívanie  Služby  sa  v  rozsahu,  v  ktorom to je  možné,  nahrádzajú  ustanove-
niami Zmluvy.

Oor" SbJV"kor o  8
Meo}do`a 0. 82108 Bratistavar  Sk)vsDská .epubLika

rcdo8ťs65oi°257#%,gx2o"á'32,%5;8:i8'ó#ŠoKha2nog%Sš„„
zaplsaná  v oEchodnom  rogis" OkregrÉho  gúdu oraueLava 1, oddél   Sa,  `tižka Čislo  11A2/B

F\    \,'^F6(J\Q
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Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík (GSM)

Dátum:  11. 6. 2018

9.     Strany  sa  dohodli,  Že  deaktiváciou  Služby  sa  rozumie  tiež  ukončenie  účtovania  mesačných  poplatkov,
technickej  podpory  a  zasielania  aktualizácií  zo  strany  spoločnosti  Orange  Účastníkovi  v  dôsledku  ukon-

:::aä::pvrp:ity#i;Í:sm:ľ:ž.#j,:aj!,Eao::rop!y;n.:s?Í3;!;!:ľ.š:J:piegi#e:Sia?upíre;S,t!;äpn:i:;:::,Fžr:t#:Fš:;oľío::éša::oí.svôaŤpa:s:t#Í
ram  pred  podpisom  pÍsomnej zmluvy o poskytnutí sublicencie  na jeho používanie,  aktivácia  služby,  pokiaľ
nie je  podmienená  pridelením  autentifikátorov,  je  platná,  avšak jej  účinnost'  nastane  až  ku  dňu  uzavretia
takejto písomnej zmluvy o poskytnuti sublicencie.

10.  Vzhľadom  na  to,  že spoločnosť Orange je len  držiteľom  licencie  na  poskytovanie  Programu,  ktorej trvanie

:áš',s.Íg::mvuô':edtdh:vu::e:'akppr:gti:ťáns,turašľužgy#o.d:',,á::evnär|pka.dn:,ťž;.sspk%čvnaon::9|ruažnbgyeúsg;a:t,?ká#

žärn:%3:á€ähs::,,Íóčžneogt%rapnoää#gvpaon:ansá#á:yej3udb7,:3::ľetánan:ží:g#jeurpč::úgroad+:júačká,štán:{eoť,:okam,hu
11.  Účastník a spoločnosť Orange sa dohodli, že predmet Služby teda Program je poskytovaný ako stoji a leží

bez  akýchkol'vek záruk  a  garancií.  Vzhľadom  na  charakter funkcionalít  Programu  (možnost'  len  reagovať

;::j:,mzb:ež?e:č::á:#g::ápňpn:e]:ieraťt:'!:eä;T:í:vom#':%;[s!,u,':ú:Ľj;,ŕsn::k::,,::ní=in:í:n3o;X;ýv8.hrda:nhi:á:s::;k:siti;ni;a#d:!;

j:e;::°rí:::;,:V::;ríí::UP:;,:;#;dšš;ľ°;grí::ľ:p::;::yph:::rí;::,§e::v:::oí::#y;í[;r§;V;Z;nľ:Í:s:#ľ:n;ajk:j:,:#;::#íÍ;:,je5a;Í;t;[:Ô°Í:j:t::

:iá:Xt.ŤLa,dzn:e,f.á:Šťegi3Jdúaceúčsaas,:fkzopv:čznáor3tJeJ:hnoezp.rásptäJ:däzät:TzeptščR:es?jgkšmp'rtg:íg:,ao[|%,nn'gtT:
Spoločnost' Orange zároveň  Účastníkovi  nezodpovedá za  akékoľvek  škody,  ktoré  mu  vzniknú  v súvislosti
s  inštaláciou  Programu,  najmä  ak  Účastník  používa  na  svojom  počítači  alebo  inom  výstupnom  zariadení
nelegálny software,  neštandardné nastavenia legálneho software alebo softwareové vybavenie nekompati-
bilné s Programom.  Strany sú  si vedomé, že  Program je kompatibilný najmä s nasledujúcim soffl^/areovým
vybavením: Windows 2000 Professional, Windows XP Home and Professional a Windows Vista.

12.  Účastník sa zaväzuje chránit' prostriedky autentifikácie (napr.  prihlasovacie  meno,  heslo a  pod.),  ktoré mu

Rä|gvúekpozsnkenunžT,t,eĹs%'ťo.čuno.sšgg.?:acg;r?paaäšiv,:Ľ'ep:er2rgaráemnT;parFedbgnázkrä#á#t=|á:2,Eä::ebúočášťnTk
povinný  bezodkladne  oznámit'  túto  skutočnosť  spoločnosti  Orange.  Spoločnost'  Orange  je  oprávnená
v prípade  podozrenia, Že  niektorý z prostriedkov autentifikácie bol  prezradený tretej osobe alebo akýmkoľ-
vek spôsobom zneužitý alebo že tu  prezradenie alebo zneužitie  hrozí,  zrušiť prístup  k Programu  prostred-
níctvom týchto autentifikačných prostriedkov alebo ich nahradiť inými prostriedkami autentifikácie.

Orang®  Stove®6ko.  a   s
MEtodova 8,  821  00 BmrsLava.  Slovenskii  repuDlika

Tčdóo#§997o257go?i|áo,2;422o'.2|5o855;o§%1Ó#sťznoo:ósätos78
zaplsoíú  v Obchodnom redsH  Okrognóho stk]u Bíatislava 1.  oddlel   Sa.  vlc\2ka é[sb  1142/8
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Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík (GSM)

Dátum:  11. 6. 2018

13.  Strany  sa  dohodli,  že  vyššie  uvedená  sublicencia  na  používanie  Programu  nadobúda  platnosť podpisom
tejto Dohody a Účinnost' riadnou aktiváciou služby Bezpečnostný balík.

14.  Strany sa dohodli,  že  platnosť a  účinnost' tejto  Dohody nastane okamihom jej  podpisu  obidvomi  stranami.
Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo strán.

;;Ý'Lý.,,'';

Martin Mokrý
Podpis a pečiatka účastníka

lnformácie o predajnom mieste:

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditelka Orange Slovensko, a. s.

Názov predajného miesta: Kód predajného miesta: Tel.:

ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s ľ.o. lD046GPB01 0905500060

Meno a priezvisko predajcu,  ktorý overil totožnosť účastníka: Fax:
Ľuboš  Kotľík 0906290369

Orarúo  Slovon6ko,  a. ®
Metodova 8.  821  00  Bmtislava.  Slcrvonská  ropubdha

|%gg5#257g5j,ésl2á4á'32,i855;8Tä'ó#§oKmzág2äá„578
zBplsor\Ô  v Otx:hodnom  reolstľl Okresnóho  súdu BTati6lavB 1,  oddiol   So,  vLažka éisb  1142/8
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4/4

Dokument je podplsaný elektronicky.

mlllmmm
32515349

QAF668 lssue 4
POS-H

!J



Príloha č.  1  Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky „Výmeny Mobilného internetu -akciová ponuka - MK" zo dňa

28.  02. 2018

Čl. 1  Úvodné ustanovenia

1.9baska.ľgvmát#:upkäo!yLeKPs3g:Riu#h.o.ddnn:Eiejšá?tííx.:rá'k:oä,uk.o.vdeL?ekncke,"yzsmk;n.yvťn:g''tne:,h.oánst3:T,:tei

výhody. Základnou podmienkou  poskytovania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnost',  že názov
tejto  prílohy (druhý,  prípadne  každý ďalší  riadok  nadpisu) ako aj  názov  ponukovej  akcie,  ako je  tento  uve-
dený  v  prvej  vete  tohto  článku,  je  zhodný  s  názvom  ponukovej  akcie  a  Prílohy  č.   1   uvedeným  v  tele
Dodatku.  Legislatívne skratky dohodnuté v tele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

2.  Zvýhodnenie,  uvedené v tejto prílohe, bude poskytnuté:
a)  Účastníkovi,  ktorému  boli  prostredníctvom  SIM  karty  pred  dňom,  v ktorý  nadobudol  platnosť tento  Doda-

tok,  poskytované  Podnikom  Služby  na  základe Zmluvy a  ktorý  si  doposiaľ nezakúpil  od  Podniku  žiadne
koncové  telekomunikačné  zariadenie  za  cenu  so  zľavou  alebo  nezískal  od  Podniku  iné  zvýhodnenie,
pričom  by sa zároveň v dodatku  k Zmluve  (ďalej  len "akciový dodatok") zaviazal zotrvat' po  dobu  v ňom
určenú ako účastník Služieb poskytovaných  mu  Podnikom v rámci  niektorého z účastníckych  programov
uvedených v dotknutom akcic)vom dodatku;

alebo
b)  Účastníkovi,  ktorému  sÚ  prostredníctvom  SIM  kariy ku dňu  nadobudnutia  platnosti tohto  Dodatku  posky-

tované  Podnikom  Služby  na  základe  Zmluvy  a  ktorý  si  síce  na  základe  akciového  dodatku  zakúpil  od
Podniku  koncové  telekomunikačné  zariadenie  alebo  získal  iné  zvýhodnenie  v zmysle  písmena  a) tohto

3°kdtärá#bs°á:'emrnajroesi,kôúrčakštndíEuzä;,ä2ás,uz:3Ľt3ťDp°oda:éľtúr'ä8g:;gn#žĺpv'äin°Šíu2ĺécť°#:k°„%:ä:týkcuri
Podnikom  ("Určitá doba"),  a to riadnym uplynutim  Určitej doby, alebo iným spôsobom stanoveným nižšie
v tomto Dodatku.

3.   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 koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zľavou).

Čl. 2 Lojalitné zvýhodnenie

'.:,tžr;,neyvsi.dmo,:og'`á,nžkeu,v#ríR;d::Šáč#t:Í.k.iap,ĺž.avvzäk3gäš,uní::äv;erg3rtao:t,oR:g,ai;u,np,::nme',egľšhťvŔ,daesťk:

Premium,  Extra sa zmenia oproti cenám  uvedeným v cenníku  služieb,  ktorý je súčast'ou Zmluvy tak,  ako je

:vzeádv:s|ásY,b.odd:r,?ét,?ahtuovš'á::ähťtšššdmee3Si.čr,y;C!,áp:kp|it#ť.%CLä?,cnh,kú,čea:tanzcákkyáäepr.or%rdammeo,#.r?:'tšľ,á
zaradený do  príslušnej cenovej  kategórie  na základe posúdenia  kritéria  k okamihu  podpisu  Dodatku  Účast-
níkom.  Po zaradení do kategórie v zmysle predchádzajúcej vety je Účastník pre účely určenia výšky mesač-

:Ž:ehgg:g':t.kocve,yää:epuovse&e:#,aú%:::íc#.dpi%3ĺ:,maoYouä,Ív#phadná,Í:Mbjapftoečzgr,:it:ná.dboyt6jäs'tsntit
splnil podmienky pre zaradenie do kategórie s výhodnejšou výškou mesačných poplatkov.

2.  Strany  sa  dohodli,  že  výšky  mesačných  poplatkov,  ako  vyplývajú  z  ustanovení  tohto  článku,  sa  budú  vo

šŕaťtanhoust{DS:ďatkkauhseauupíátsňt%:vp2ad:čbaustp*FctĽ:sptío%:f:tykĽvtg3g:épvo#:v.atnáato*ä:E:eanťa:ó:aonsknoan;3#
karte budú účtovat' mesačné poplatky uvedené v cenníku služieb,  ktorý je súčasťou Zmluvy.

3.   Kritériom  pre  zaradenie  SIM  kafty  do  príslušnej  kategórie  je  skutočnost',  ako  dlho  Účastnik  využíva  bez
prerušenia  hlasové  alebo  dátové  služby  poskytované  mu  Podnikom  prostrednĺctvom  v  okamihu  uzavretia
Dodatku aktívnych SIM kariet alebo pripojenĺ do optickej siete v rámci služieb Orange Doma resp. do pevnej
siete  v  rámci  služby  Pevný  internet  DSL  alebo  prostredníctvom  prístupov  k  službe  Lite  TV,  a  to  v  rámcj
účastnickych  programov,  okrem  účastníckych  programov  služby  FunFón  (tj.  využivanie  v  rámci  predplate-
ných   služieb   Prima  WOW,   Prima,   Orangeclick  alebo   FunFón  -  predplatená   karta  alebo  paušál  -  sa
v zmysle tohto  kritéria  neberie  do  úvahy;  za  aktivnu  SIM  kartu,  pripojenie  alebo  prístup  sa  pre  účely tohto
článku považuje tiež SIM  karta,  pripojenie alebo prístup,  na ktorých  Podnik dočasne obmedzil alebo prerušil
poskytovanie služieb,  avšak nebola v súvislosti s nimi ukončená platnost' Zmluvy alebo inej zmluvy o posky-
t;3rľ::#:t:e:Jmľiúhčz:::;',äv:;r|::v:ä:?še,&krte:d:eúäi:,Š!issi%J::be;i'i!u:ip:ĺí:;;::s:a:;pí[e:bí:úTžtuž::o:í:::s:#k::ern:
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boli na Účastníka prevedené z tretej osoby formou  prevodu  podl'a bodu 6 tohto článku. V prípade, že Účast-
nik niektorú zo SIM  kariet alebo niektoré z pripojeni previedol formou  prevodu  podľa bodu 6 tohto článku  na
inú osobu doba  užívania tejto SIM  karty alebo pripojenia sa neberie do úvahy pri  určovani,  do ktorej z kate-
górii  SIM  karta  v okamihu  podpisu  Dodatku  patri  (takáto  SIM  karta  alebo  pripojenie  sa  berie  do  úvahy  pri
posudzovaní osoby, na ktorú boli prevedené). V zmysle uvedeného kritéria sa účastnĺci Služieb rozdeľujú do
štyroch  kategórií:

Kategória A ............ 0 -  1  rok neprerušeného užívania služieb

Kategóľia 8 .......... `.1  (vrátane) -5 rokov neprerušeného užívania služieb

Kategória C ............ 5 (vrátane) -10 rokov neprerušeného užívania služieb

Kategória  D..„ ........ 10 (vrátane) a viac rokov neprerušeného uživania služieb

4.  Výška mesačného poplatku za v bode  1  tohto článku  uvedené účastnícke programy pre jednotlivé kategórie
je nasledovná:

Kategóľia A -výšky  mesačných  poplatkov sú  nezmenené (tj.  účtujú  sa  vo výške  podl'a cenníka služieb
prípadne iných ustanovení Zmluvy)
Kategória 8
Štart ...... 9,49 €;  Klasik .....  17,49 €;  Premium ......... 23,49 €;  Extra..„ ...... 33,99 €;

Kategória C
Štah.„...8,99 €;  Klasik .....  16,99 €;  Premium ......... 22,49 €;  Extra ........ „ 31,99 €;

Kategória D
Štart ...... 8,49 €;  Klasik .....  16,49 €;  Premium ......... 21,99 €;  Extra .......... 28,99 €.

5.at::|:,s:n,de:::,dg,tä:,vKpar:Pk:dpe;ež=,ťmbuaqeúbc:oES#,äfn.iäHšenäo.vdášv,á:taar:i:eiovrá:?e:Í.Ťes,t:iocdk#:npkryogiaumvo=

dené v cenníku  služieb,  osobitné  ceny  podľa tohto  článku  sa  na  predmetnú  novú  verziu  účastníckeho  pro-
gramu nevzťahujú.

6.   Prevodom sa pre Účely tohto článku  rozumie pripad dohody Podniku,  Účastníka a osoby,  na ktorú  bola SIM
kar[a (resp.  pripojenie) registrovaná pred  uskutočnením  prevodu  (ďalej tiež "pôvodný účastník"),  na základe
ktorej,  zanikne zmluva o  poskytovani verejných  služieb,  na základe  ktorej  bola  pÔvodnému  účastníkovi  pri-
delená prevádzaná SIM karta alebo pripojenie, v rozsahu, v ktorom sa táto zmluva o poskytovaní verejných

jsjäšles:?äaspLevkáadnzuaT:tp:l#,#n:Jepbr:vperip:lťenúaá:gtrii:,mm:rra;v;ua§zaáyazz#sigv,%ít:édhgh:ä;s;nn'äsľĽ,%'adhou,:
knutá SIM karta resp. dotknuté pripojenie.

Čl. 3 ZI'ava 50% z mesačného poplatku vybraných účastnickych progľamov Mobilného internetu

Strany  sa  dohodli,  že  Účastnĺk  získava  uzavretím  tohto  Dodatku  právo  na  50  %  zľavu  (ďalej  tiež  "Zl'ava")

š,uvžŕššípzádk,,,ädčg::ÍkTes::žreébh2ap:ŽPÍ,#ťet[jääzs,:anľ:kyscahnper%kraammoevsaMčonbýífnhý:nt,:rýncehtg:ap+ftŔä:s,ťÉ:ek:#

Er::oavieo:3t%Bvád:;'enjaaJs#ok'ápnr:.gEarTvyá).n:ozq,:j3n#iuupčoassk,r,:V,%Ľ'av3ľúavYš|áest:ksu;o.čsnkonsávä:ÍĽeší:zYeá::=
stredníctvom  SIM   kariy,  a  to  počas  doby  viazanosti,   ako  je  táto  stanovená  v  prĺslušných  ustanoveniach

:,;::::ous#;;äJkgJ3eaz:a##:oľiät#i.Ý;:rk:pp:od:e:ľ,í#:č:#i!Í:nľetžj:#,:,J;:úoä,#Éár;,än|:u3:#a:vnu:ko::pp:á:vnätsí#
súbehu  právo na  nižšiu z oboch zliav.

ČI. 4 Spoločné ustanovenia

1.  Strany  sa  dohodli,  že  v  prípade  dočasného  prerušenia  poskytovania  služieb  v  zmysle  Všeobecných  pod-
mienok  sa  počas  doby  dočasného  prerušenia  poskytovania  služieb  neprerušuje  ani  nespočíva  plynutie
doby,  po  ktorú  sa  má  poskytovať  ktorékowek  zvýhodnenie  uvedené  v  Dodatku.  V  prípade,  ak je  doba

t:oo:si:nľ3o:j:n::j,i:#;;;a:a:Ľú%:i:?;:i|u:,ue::äb%u:!',:täo:;;'s;ooídgaŕ;o:f.nrYea:fôž#;n::,äessd:ke:he:p,r:e:Í,g::n::ä:z.gsisikv:a:
vania služieb.

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

i:u:žeten,íéž3#,Íá:ep:rá3Š,d#äaíh:rjk:y::p:čoá:.ť;?ks:zn#av:n:ýJľe:de::,:,uvn:aez;:,%kdTn:egn:ir:!::aLk,geTT.oav.ýr%šhš,Ftnn#eií:r;gdE?
na nového účastníka a prevodom zaniká.  Podnik však môže jednostranne rozhodnút' o tom, že pravo k nie-
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Gorému  zo  zvýhodnení  podl'a  tejto  prílohy  novému  účastnĺkovi  poskytne,  pričom  v  takomto  prípade  sa
poskytovanie  predmetného  zvýhodnenia  spravuje  príslušnými  ustanoveniami  tejto  prílohy,  ak  sa  Podnik
a nový účastník nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvý-
hodnenie na nového Účastníka,  prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť, Podnik je však oprávnený poskytnúť
novému účastníkovi tiež zvýhodnenie vo väčšom alebo tiež v plnom rozsahu (tj. nielen nevyčerpanú čast').

3.g:[ä:šhs.aúdčoahs?ndi'k,.Š,e,nvag,r.íEamdee;až:wzé#ýachp:os';šá:édhôovä3:vzugčô,Jgveack,ezhTe.nbed.zbiät,oš|:%ghkoz:bednoebi.as.pbri;

3g;áuvnpeonseúnoavaunííava#h:,ánmeonr,áhä,ágozž:|heondiFednížkuuv::;:ťc,hehvô;e!t:v,Psíä:ľceh'jseppoosdkn;knuot?mrivz#dsnk5:ti:'
v  prospech  alebo  v  neprospech  Účastnĺka  resp.  osoby,  na  ktorú  prejde  právo  na  užívanie  zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31  dní u každého zo zvýhodnení.

4.  Strany  sa  dohodli,  že  v  prípade,  ak  na  SIM  karte  bude  na  základe  žiadosti  Účastníka  doručenej  Podniku
počas  platnosti  tohto  Dodatku  aktivovaný  namiesto  účastníckeho  programu,  s  ktorým je  spojené  právo  na
niektoré  zo  zvýhodneni  podľa  tejto  prílohy  (d'alej  tiež  "Prvé  zvýhodnenie"),   niektoú  z  účastníckych  pro-
gramov,  s  ktoúm je  spojené  iné zvýhodnenie  podl'a  tejto  prílohy  (ďalej  tiež "lné  zvýhodnenie") a ak  k tejto
aktivácii dôjde  počas doby poskytovania  lného zvýhodnenia,  Podnik je oprávnený (nie však povinný) aktivo-
vať  Účastnikovi  po  zrušení  Prvého  zvýhodnenia  na  SIM  karte  lné  zvýhodnenie  a  poskytovať  mu  ho  po
zvyšujúcu časť doby poskytovania lného zvýhodnenia.

5.  Strany  sa  týmto  dohodli,  že  aj  po  ukončeni  platnosti  Dodatku  naďalej  trvajú  tie  ustanovenia,  z  ktorých
znenia,  zmyslu  alebo  povahy je zrejmé,  že tieto  ustanovenia  sa  vzťahujú  na obdobie  po  ukončení  platnosti
Dodatku.
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