
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: A8691938    lD predajcu:  lD046GPBO1

Dátum:  11.  6.  2018
ldent. kód dodatku:                                      10953383
SIM karta s prideleným tel. čislom:      0917587643

0range Slovensko, a. s.
so sidlom  Metodova 8,  821  08  Bratislava,  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 nepodnikateľ):  Právnická osoba

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

Trvalý pobyt / Sidlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica,  popisné číslo,  PSČ.  pošta):
Nedožery -Brezany, Družstevná 367/1, 97212, Nedožery
Číslo a platnost' OP / pasu: Štátne občianstvo:

SR

Rodné číslo / lčo: lč  DPH / DIČ:
00318302 2021 162737

Zastúpený:
Mokrý Martin

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

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

na základe vzájomnej  dohody  uzatvárajú  tento dodatok  k cit.  zmluve  o  poskytovanĺ verejných  služieb  (ďalej  len  "Dodatok":  cit.  zmluva
o pc)skytovaní verejných služieb,  ku  ktorej sa  Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako "Zmluva" ).  ktoúm upravujú podmienky využlva-
nia elektronických  komunikačných služieb ("Služby''),  pr(padne iné osob,itné podmenky využĺvania Služieb, ak sú v Dodatku resp. doku-
mente, 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 účastnĺckeho  programu  na  účastnícky  program  (pokiaľje  v  nižšie
v tomto bode uvedené "+++++" zostáva Účastnicky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkowek 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 ĺnak)

Mobĺlný intemet Štart

na  SIM  kahe  Podniku  registrovanej  na  Účastnika,  ktorej  telefónne  číslo je  uvedené  v  hlavičke tohto  Dodatku,  resp.  na  tej  SIM
karte Podniku,  kt,orá  počas platnc)sti tohto Dodatku  nahradí  (najmä z dôvodu  straty,  krádeže,  výmeny a  pod.) SIM  kartu  Podniku
registrovanú  na  Učastnika,  ktorej telefónne Číslo je uvedené v hlavičke tcihto Dodatku (d'alej len ''SIM  kar(a"),

1.2         dohoda strán o

a)    aktĺvácii služby

b)   deaktivácii služby

deaktivacia:  Data.  SMS ncitifikacia

1.3        dohoda strán o tom. Že v rámci osobitnej ponukc)vej akcie podniku

Výmeny HSDPA -MK

poskytne  (resp.  neposkytne,  vid.  nižšie)  Podnik  Účastnikovi  aj  ďalšie  výhody  a  v  pripade,  že  Podnik  tieto  ďalšie  výhody  Učast-
níkovi  poskytne,  tiež dohoda o  právach  a  povínnostiach  strán  spoiených  s  poskytnutím týchto  výhod.  Podrobnejšia  úprava  práv
a povinností strán spojených s poskytnutim d'alšich výhod je uvedená v dokumente

Bonusy ponuky ''HSDPA -MK" zo dňa 28.02.2018

Číslo účastníka:  0035616101
^PIJENDlr    .`-6`lH
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2.1

;opT|eankgspyr#obh.iočri|t,o,h,b..Ds%an?usa%hj35':23opd.dde|i,tkernneúpsgŕnsnt'áú&r;R:fk:,wŽ:ä##tsh.ásdoi;t:s;jp::tuekš#áTc:ek2i'áä:3
ďalšie výhody a zároveň, že súčasťou  Dodatku  níe je  Príloha č.  1  s obsahom  podľa tohto bodu.  Strany sa dohodli,  Že súčasťou
Prllohy Č.  1  môže byť aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinnostĺ upravených v tele Dodatku.

čl. 2. Práva a povlnnosti Podniku a Účastnlka

Strany  sa  dohodli,  že  Účastník je  povinný  zaplatiť  Podniku  na  základe  ním  vystavenej  faktúry  za  vykonanie  administratívnych
úkonov týkajúcich sa poskytnutia benefitu v spojitosti so SIM  kahou admínístratĺvny poplatok vo výške

8.00 EUR

vratane DPH.

2.2         Účastnik sa  zaväzuje.  Že  počas  doby  viazanosti.  ako je tátc)  §tanovená  v  bode 2.3 tohto  článku,  bude  mať aktivovaný  na  sIM
karte  taky  účastnícky  pn3gram  (resp.  taký  variant  účastnickeho  programu),  u  ktorého  je  výška  mesačného  poplatku  (s  DPH)
stanovená prinajmenšom na sumu

9,98 EUR

2.3

(v  pripade,  že je v  kolónke okrem  sumy  uvedený aj  konkrétny účastnícky  program  alebo typ  účasmíckeho  programu,  Účastník
neporušl svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp.  účastnicky program daného typu aktivovaný na SIM
karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prĺpade, že výška mesačného poplatku uvedeného úča§tníckeho prog-

ťTťb?šfye.f'ä;ä:k:.svu:gb:v;dpeäfeť.k#:k;b.pvotgá!3,ľ.kkyo:#.äáe#ýb:eznskuo#ônású,#ks%Ícpkoyvipnrno,g=Tťan'3bg|#aáig
aktivovaný  len  niektorý  z  uvedených  účastníckych  programov  alebo  účastnícky  program  uvedeného typu,  a  to  bez  ohľadu  na
výšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účast-
níckeho  programu  na)  účastnícky  program  s  nižším  mesačným  poplatkom,  ako je výška  mesačného  poplatku  uvedená  vyššie

žkt:jĺ%#ke;p:J:ťjesntu',oohč?.Šivägš#snaeb?:án?ko,.úžähpyo#:ekaniem2a#žÍ:oúpá;i:|.käBrádrauB'raet3S:áEz##;oesTau,nneap3iá'žauig
pripad,  ked' výška  mesačného  poplatku  účastníckeho  programu  (resp.  variantu  účastnickeho  programu),  ktorý  má  Učastník  na
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  riadobudnutia  platnosti  tohto  Dodatku  bola  takto  stanovená)
pod  sumu  uvedenú  v  predchádzajúcej  vete  v  dôsledku  zaradenia  Učastnĺka  do  kategóľie  účastnikov toho  istého  účastníckeho
programu, pre ktorých je stanovená nižšia výška mesačného poplatku toho istého účastníckeho programu (napr. z dôvodu množ-
stevných zliav a  pod.).

Účastnik sa zaväzuje, že po dobu

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež hdoba viazanosti")
a)   zotrvá  v zmluvncim vzt'ahu  s  Podnikom  podra Zmluvy v zneni tohto  Dodatku ako účastnik Služieb poskytovaných  mu  Podnj-

kom prostrednictvom SIM kariy a že pc) celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívat', a to v súlade s jeho záväz-
kami  a  zároveň  neu§kutoční žiaden taký úkon,  ktorý by smeroval  k ukončeniu alebo účelom  ktorého  by malo byť ukončenie
platnosti  Zmluvy  a  /  alebo  Dodatku  pred  uplynutlm  doby  viazanosti  (bez  ohľadu  na  skutočné  právne  následky  uvedeného
úkonu);  za  poriišenie  tejto  povinnosti  sa  nepovažuje  odstúpenie  od  zmluvy  z  dôvodov  stanovených  zákc)nc)m  č.  351/2011
Z. z. v platnom znenl;

b)   nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnost' nevyplýva zo Zmluvy,
pričom  v  takom  prípade je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  pokračovať v  užívaní  Služieb  prostrednictvom  inej  SIM  karty,
ktorá nahradi vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c)   sa  nedopustí  takého  konania,  alebo  nedá  svojím  konanlm  ŽJaden  taký  podnet  a  ani  neumožní  také  konanie.  na  základe
ktoréhc) by  Podniku vzniklo  právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia
povinnosti  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 obmedziť alebo prerušit' poskytovanie Služieb:

d)   bude  mať na SIM  karte aktivovaný taký účastnicky  program  (resp.  taký variant účastníckeho  programu),  Že  nedôjde k poru-
Šeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

2.4         V prípade telefónnych  člsel,  ktoré  boli  v  rámci  prenositeľnosti  člsla  prenesené  k  podniku  od  iného  podniku  (ďalej  len  "prenesené
Čísla")  sa  do  doby  viazanosti  nezapočítava  doba  od  nadobudnutia  platnosti  Dodatku  až  dc)  prvej  aktivácie  SIM  kaky  s  prene-
seným číslom,  Čiže doba,  pc> ktorú SIM karta  nebude v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čisla aktívna; doba viazanosti tak
začne plynúť až prvou aktiváciou  SIM  kariy po ukončení prenosu čísla. V týchto prípadoch je však Účastnik povinný plniť si  povin-

::;ä#yecázva:';3t.';,aa)káca),ppoo*íúddoobbuupJfadzá:Š:s:rvv'p=g;3S:iá#é:ňsam?aduozbauwdonnťi,ae::3mDoosáiaiookd:„tiumaÉid:žFmät2äs?ťx:
kového  predaj.a,  sa  do  doby  viazanosti  nezapočítava  prvých  sedem  pracovných  dnl  nasledujúcich  po  nadobudnutí  platnosti
Dodatku;  doba  viazanosti  tak  začne  plynút.  až  po  uplynutí  siedmich  pracovných  dni  nasledujúcich  po  nadobudnutl  platnosti
Dodatku.

2. 5       #sptäáke:ž,ee bvyeSoč:št,nŤE nvezááaddÉLT snvaojšýžš:äczek,ouvvéehdoe#,obdondeení;2Pä,Sekb#.%nt%Ľ:oÚčíáa#Í,k3š,dĽ:k:ájí:FkFa,3[:odapovdap#;á:š

porušenia  niektorej z  povinností  Učastnika  uvedenej  v  bode  2.2  alebo  2.3  tohto  článku  (najmä  ale  nielen  nezaplatenje  splatnej
ceny za Služby,  nedodržanie záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto článku, jednostranné ukončenie platriosti Zmluvy alebo tohto

3g2g;kous,Pr:gzug|yräätJmngosbkyu,vj3::gt'.sči,Xya:3äfáigjdúekokn:ksoTgť"njiúuc,:ehho.kpťak,::gtiľi,uepúaánso,:',iktoph.t3inDno,d:thkrädp,:egoudpiyknuutí#|3::Z

äo,5utuovkoa#p7.0"€š.e::ávpo.'Fn:.msl,ťvurgag:nk,r.um?opd,i3ot:h',:,:og:v#en:ep;:dnLkľen=nméogýkTnpaonťmšež|;Tntohv:nupko.S:'uúzässttkna,

#rna,kbuoánuaž:áopqs#g::ÍT,:odhtzomť,uáťľkua;:BočapsfnTkš,eenígročteoňbT:vdí::;,Thpaod:rpoovdanTíau:,áuÉä3uvšpkráä;f:tgroeť;9ä{áB:::nanhou;:

Čislo účastníka:  0035616101
^r)PENPIX    2T619

2/4

Dokument je podplsaný elektronicky.

ll llmllllll lllllllllm                                                 llllmlml llm

A8691938                                                 32515463

EE



2.6

2.7

dYžškkuuddoobh,:d#ätíj#'šštneeJ:ggtkáuvg'.azdmo'uuv.|ýnE3:uáu.bpyo:íaionhágti:'žnmk,Ľvbnuád:.ť#asreí#ä#äní'ze%',ae"|vpeodden|ÉľvboezJ#t`eadnuaľe:
zap]atenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Účastníkovi.

Účastník súhlasi s Úm, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM  kariy a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa
zmluvy o poskytovani verejných služieb, že doba  po ktorú  nebude z týchto dôvodov použivat. tieto Služby sa  mu nezapočíta do
doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Účastníka jeho povinnosti zaplatiť Podnĺku za túto dobu cenu Služĺeb, pc)kiar mu táto
povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne.

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

Čl. 3. Záveročné ustanovenia

3j       ,:á%::n,Íckhťph,,aat%jst,,.ž3áes#fkž;aodwnfizfiLnjsrž:éz#Ľ=a%ťok:;r:;d# , :uzá#3: tve::oňbáedät%#e pp::tĽĺä:vať ten„odatok, by bo„

3.2       3áF3šassatnq:hpoodj;h=; 23gjpástpvmut2Íhvtgnp#eaktt[šn#Ó#,Íod#:ĺ%Ĺačznaýncohst:,:,ž::gvpeonsä#ovTn;g#kuu 5rozsmť:ä:ícnwaozmáká#kkat#:3

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

:E:sd;a!!Ľg;a:,njšnT;e::,j:e;:u:a::t:,r:Ťg!:,tcnaeé!#::%a,ľ:u:äv:;oii:ähTu:ovds:;EáTaúä::žaäni,i%:sÍ#oí:;e:dä:p,:,:.%mr#s;#Ĺk:o?,:Fe:t3nzzvs:;:í:tš
hodnené SMS v roamingu. Twin alebo Náhradný telefón.

3.3        Strany  sa  dohodli,  že  predmetom  tohto  dodatku  nie  je  kúpa  ani  predaj  koncového  telekomunikačného  zaríadenia  so  zľavou
v  rámci akciovej  ponuky a že  poskytnutie  benefitu  nie je  možné v prípade,  ak by Účastnĺk zĺskal zľavu  na zakúpenie akciového
koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej len "KTZ"),  ktorá by bola viazaná na SIM kanu. V prípade, ak sa počas platnosti
tohto  dodatku  Účastn(k  rozhodne  kúpiť  akciové  KTZ  v  rámcl  niektorej  z  ponukových  akcií  Podniku.  nadobudnutím  platnosti

go.ddaat,kkuukbzzm,':X:,,äg,záúk±ag:ikt:;Fkonfkigip::fnt:.#Zas.qaztiľivpo.ujnTkouňziŤu::Ee.:iEuzuauť.T::E",'äanvu;rišáodT:äitffsn,:ŕk3žä#.srí
k  Zmluve,  ku  ktorej  sa  uzatvára  tento  Dodatok,  iný  dodatok,  ak  jeho  predmetom  je  služba  pod  názvom  Zvýhodneí`é  SMS
v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón (ak je uzavretie takéhoto dodatku k SIM karte možné).

3.4         Dodatok nadobudne  platnost' a  účinnosť v deň,  v  ktorom  ho  podpíšu obe jeho  strany,  ak sa  strany ďalej  nedohodli  na  odloženl
účinnosti  niektorych  ustanovení.  Ak  k jeho  podpisaniu  nedôjde  obidvomi  stranami  Dodatku  v jeden  deň,  nadobudne  platnosť
a  účinnost'  v  deň,  v  ktorom  ho  podpíše  oprávnený zástupca  Podniku  až  po  Účastníkovi.  Tento  Dodgtok  sa  uzatvára  na  dobu
určĺ`ú.  a to na dobu  viazanc)sti  uvedenú v bode 2.3. V  prípade  prenesených  Čisel,  ako aj v prípade,  ak Učastnik uzatvoril  Dodatok
v rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platncisti Dodatku až do uplynu-
tia viazanosti definovanej osobitne pre tieto pripady v bode 2.4 Dodatku.  Dodatok nadobúda platnosť a účinnost' dňom jeho pod-
pisu  Stranami;  v prípade  prenesených  čísel je až do  momentu aktivácie  SIM  kaíty odlc)žená  účinnc)sť tých  ustanoveni  Dodatku,

5!g|?c-h#:na:Eť;g;edľ:kT;žpnrfp:äÉ,toahkoúaéäšt:'ok'auák%onYa,:ät3'g.áä#k:Í?ň.íTeyž':up2ä;ť;kn.ovké%e:::átäjľä,o:'::á'de:#en,:::
súčast'ou  Dodatku sÚ aj podmĺenky zásielkového predai.a a Úča§tn(k podpisom Dodatku vyiadruje s nimi súhlas.

3.5        Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom  nadobudnutia  platnosti  Dodatku sa  mení dohodnutá doba platnosti zmluvy,  pokiaľ táto
nebola  uzavretá  na dobu  určitú,  vo svojej časti týkajúcej  sa  SIM  karty na dobu  určitú zhodnú  s dobou  platnosti  Dodatku,  pričom
okamihom  zániku  Dodatku  sa  mení  doba  platnosti  Zmluvy  v  čast}  tykajúcej  sa  SIM  kany  na  dobu  neurčitú.  Zánikom  platnc)sti
Dodatku  nie je dotknutä platnosť Zmluvy.

3.6       ZiEirurézási:a:ym spa,aq::8tf'ž=Fu#;T:gá R8dzaáŔťadsš°dnočíopd?dz#|y#:T sdt?ábny.' Vapritp°ar!eržeuEFčvarst#ĺkv pzom"ys:esť:j:Up%.v|ntn°oh:3

takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej  pokuty podľa ustanoveni tohto Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v pripade úhrady banko\qft prevodom okamihom pripísania celej sumy

á%;uovT:,éR3kžyý#g:=jkť#aš#fknoývĺť:í,á:ĺTtuT:osLrs:%ĺäapdo:ťn#;ĺš,ŕeúvčapsr{:Fkdae,úž#=phôos:b%#žkeubeo3:FkkuncomjF=:amľ#
vznikne právo  na zaplatenie zmluvnej  pokuty podra ustanovení tohto Dodatku,  zaniknú všetky  práva  Účastníka  na poskytovanie
týchto zliav a / alebo iných zvýhodnení.

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

3.8        Strany sa dohodli, že v prípade prevodu sIM karty na inú osobu  (za prevc)d  sa považuje aj prípad.  keď zanikne zmluva aj Doda-
tugča%`tŕ:íäbvuz€,ähnuíäg3dsanénánýsTLz%+#vun#vdeozkmuem::tj;ÍuTág:+Í::#g:uabnuodveýTeúžčap%tdn:tgnmásé#ťíekbánpan,č3rávpotiúačaas#Ľäz#š

jednotlivé  zvýhodnenia  podľa  tohto  dodatku  neprechádza  na  nového  účastnika  a  prevodom  zaniká.  Podnik  však  môže jednc>
stranne  rozhodnúť  o  tom,  že  pravo  k  niektorému  zo  zvýhodneni  novému  účastníkovi  poskytne,  pričom  v  takomto  pripade  sa
poskytovanie  predmetného  zvýhodnenia  spravuje  príslušnými  ustanoveniami  tohto  dodatku,   ak  sa   Podnik  a   nový  účastnlk
nedohodnú inak. V pripade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvýhodnenie na nového účastnika. preve-
die sa len jeho nevyčerpaná čast'.

3.9         Strany sa dohodli, že v prlpade.  Že z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zmene zúčtovacieho obdobia  prideleného účastníkovi (napr.

;Fá|::nc!g"iés::to3s#?Ee:ík#:;nz:;í;nv,::%:r;šo:b:dn:t::!r;',?hpeo;;obge:c:h3&s:;b#a:tiäT5:onge;;nb:;?u:íxám:;:úzie,:í:t:é:!ák:u::n#í,::i!i
zvýhodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31  dní u každého zo zvýhodnení.

Čislo účastníka:  0035616101
Aĺ'ľ`ENDI^     c`76``H
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3.10      Účastn(k vyhlasuje. že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet-
kými podmienkami a / alebo povinnosťami.  kloré sa  podra neho zaviazal  splniť, a  súčasne, že  bol v plnom Íozsahu  upozornený
na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo povimosti nesplm alebc) poruší.

3J I      Strany sa dohodli, že v pr(pade, že Účastník z akýchkorvek dôvodov stratl  právo na uživanie účastnlckeho progra" (resp. jeho

::Ľ;náĽ{,,vkot;aľ:ä:á%,,%kkaaftnee:#ýv3#gtyn,%k#ráegňmvmŤät:evp%žp,,aňdaapooäít:š::,yuLnvéehdoe#eFvs,čT:c2kebhoodg2:2mrkuúgaE:nd,R,á:ž,raádva.
o akťiváciu  iného účastnĺckeho programu pred zmenou podl'a predchádzajúcej vety,  nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokiar nebude z technických,  administrativnych  alebo iných dôvodov Podnik schopriý vykonať požadovanú zme" vzhradom na
krátkosť času medzi doručenm žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsť k zmene účastnlckeho programu v dôsledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastn(ckeho programu.

3.12      Právne vzt'ahy medzi Podnikom a Účastnlkom,  ktoré vzniknú na základe tc)hto dodatku a ktoré v ňom nie sú výslovne upľavené,

;ic&ucdhúk:amdJt;Fkrái,#ÝT,Lž,seEnpo=3#mn,,ciro,:1evmíiaeľ:eľesfännnoeYes,:t:šsepootg5:#o%dnT:e:%vg:;k:,oavasn.,iďva:::,an,ýncvhp:;emo
3.13      Strany sa dohodli, že v prípade. ak v zmysle ustanovenl zmluvy (napr. Dohoda o podmienkach poskytovania služby Mob'ilný inter-

:s#,n::eznĺktašdee.šáocrneý.:o:äákmÝečna.s!n`;kgsvknpg;äräJev.Sj:,žnb,u.hMg':,Lnry.tl::;nc:t,kb.oLuonp,koat;nš;::da,rudžl3Ĺuppr%:eg:fc':op:Ísluešr3ĺncel
t;ä!;Ó:ná:heán,;,ae;?;;p;:h:en:n:a:,n:yum#n#v3a::,:%Še;:b%oo;?a:s;i:ž:!,'á2niyeTž:iíoss:,:%aátp#in::,äž;,aopdr::3:äuzäTsi:m#ond:cn::aľdeoupp:r:,gnzEy:z:::e:n:;

:,::d:o;,,::;,::äa3Td:Tä:n:,acioo;:n:ä,;;;xTnw:š-h#k;3mn:aT,:s:p:ônš,ošhstä,'ucí,:v:?e.Ľrr?og::pd:n:rcáwa:nkksi:!::yFníľuu,set%;;::ikghä:eeop5s?.%oiaš?:uo#dä#!
Slover`sko,  a.  s„

314gtEš,sádzo:Fudwaž?.í'grLp.addae,kaukzpdoôdvn:!opvo:ässt,aťinepusäns?:Fkna,ea:'áusí:edbngopd:äníkmlua?,aad:osi,t3ä3:nairauzĽri#ännekyaádps#pn::

nia  od  Zmluvy  a  tohto  Dodatku   pripadne  začne  znova  poskytovat'  pozastavené  Služby,   platia  us@novenia  Zmluvy  a  tohú
Dodatku v plnom  rozsahu tak,  ako keby k pozastaveniu  poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.15      Zmluvné §trany  sa  dohodli,  že všetky spory z tejto zmluvy,  alebo s ňou  súvisiace,  rozhodne v  rozhodcovskom konani  pán  Mgr.

ánvdrpeíípgä::ž,ésgvtg#;ŕapíghnoýkoyvezkozznáakT:néahd;odkôá;3áuvFodzehnám®:,onveesnä*%ť,á%oákátóoDurkEcmoúoaun,Eoŕu,ä.ánTg,p7h%2:

2davkoekÉákz;#:skaTákv.::i%mdeô#:k,á.t:ľ.áe*emnonTsíj:#:#á:dJsk.árf#aurä3mMoám±,,#v%k=tgža7poi€gh;;ž:Ízpnaad:,ež3dsvaoíäTo?
vedenom  Slovenskou  advokátskou  komorou  pod  č.  reg.  6536.  Zmluvné  strany sa  tiež dohodli,  že žaloba sa  podáva  na adresu
sidla  rozhodcu.  ktorým je sldlo jeho advokátskej  kancelárie ku  dňu  podania  žaloby zapísané v zozname  SAK.  Odmena  za  roz-
hodcovské  konanie  je  splatná  podanlm  žaloby  a  čini  5  %  z  hodnoty  predmetu  sporu,  minimálne  však  16.50  €  (plus  príslušná
DPH).  Rozhodcovské  konanie  môže  Pyť výlučne  plsomné a rozhodnutie  nemusi  obsahovať odôvodnenie,  rozhodca však môže
v  prípade  potreby  ústne  pojednávanie  nariadit'.  Zmluvné  strany  výslovne  žiadaiú  o  doručovanie  na  poš`ovú  alebo  e-mailové
adresy uvedené v `ejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca môže po začati rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani.

E Súhlaslm s dohodou                         E Nesúhlasim s dohodou

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

zĹiáu:ľmsät:oašÉf;žon:::!3zrg,';ž:h:;:;;:eh3:mLu:?::,y:äs;#tk:o:m%xe:;#;í!,!ŕ',Í:eč;í3oť%í::zúáis;:ľvácúíY:ú:!zmí::f:?kíušdäúäctiTto:;t:so:,e!

tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnc)sti Zmluvy a / alebo Dodatku.

Prievidza, dňa  11. 6. 2018

•,,,...,..,íj:.

Maľtin Mokľý
Podpis a pečiatka účastníka

Čislo účastníka: 0035616101
^PPENDlx   2763B

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.

4/4

Dokument je  pod plsaný elek`ronLcky.

ml[lmllllllllmm
A8691938

«lmlllm
32515463

:?`.1:



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

28.  02.  2018

Čl.1  Úvodné ustanovenia

19baskacľgvmát;Já:uP[äolyLeK3s33:#hpooddnn:Ľ,eúčká?:ÍÍxor:ráik:oäJukpoovdeĽ?eknckey"#keýnoyvrn:g"tne:thoo:nstg:Tt:teuJ

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  pwej  vete  tohto  článku,  je  zhodný  s  názvom  ponukovej  akcie  a  Prilohy  č.   1   uvedeným  v  tele
Dodatku. Legislativne skratky dohodnuté v tele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

2.  Zvýhodnenie,  uvedené v tejto prílohe, bude poskytnuté:
a)  Účastnikovi,  ktorému  boli  prostredníctvom  SIM  kariy pred dňom,  v ktorý.nadobudol  platnost' tento  Doda-

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

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

tované  Podnikom  Služby  na  základe  Zmluvy  a  ktorý  si  sice  na  základe  akciového  dodatku  zakúpil  od
Podniku  koncové  telekomunikačné  zariadenie  alebo ziskal  .iné  zvýhodnenie  v  zmysle  pismena  a) tohto

3okdtär3#bsoá:,emrnajroes;,kôúrääštndíĽuzä;,ä2ás,uzto:#3ťDpood::áľtúnág::;gn#,:ŽíPv,äí:oŠíužjécdo##:ä:týkcuri
Podnikom ("Určitá doba"),  a to riadnym uplynutim  Určitej doby, alebo iným spôsobom stanoveným nižšie
v tomto Dodatku.

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

Čl. 2 Lojalitné zvýhodnenie

•.:,tž3,neyvsi.dmo,:og,,ánžkeu.v#r:R;d:;šäč#tn.i#gtížgvvzäka#:tun,ucE%v;eräártao:t,o#:g,a;Ýuinpt%?nme'tegtšhľvŔfaesTk:

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

:vzeádv?s|ás\,b.odd:„fétr?ahtuovš,á::ähť#šd?e3Si.č:,y#,ap:kpj:t5r?š.%cLésa?:nh,kú,čea:tanízcákí,äteprpor%rdaTeot#or?:'tš:,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-_'_   _1'1    J_    L_:L_    :_,_:

Räiehgg:g,;tokocve,yšä,sepu.vsekd#iaúís:::Ížk#odp::3íä,maoYouž,iv#phadná.3:Mb#oečzártaeit%náodboyt6jäs'tsntít
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

;ŕaťtanhoust{DS:#atkkauriseauupéaatsňt:y€:,vP2ad3čb:stp:fct#:spt:0%:f:tykuuvtg3g:épvo#gv,atn:at3#E:ean#;t.o:aonsknoančs:ĽÍ
kane budú účtovať mesačné poplatky uvedené v cenniku služieb, ktorý je súčast'ou Zmluvy.

3.  Kritériom  pre  zaradenie  SIM  kaHy  do  príslušnej  kategórie  je  skutočnost',  ako  dlho  Účastník  využíva  bez
prerušenia  hlasové  alebo  dátové  služby  poskytované  mu  Podnikom  prostrednictvom  v  okamihu  uzavretia
Dodatku aktivnych SIM kariet alebo pripojení do optickej siete v rámci služieb Orange Doma resp. do pevnej
siete  v  rámci  služby  Pevný  internet  DSL  alebo  prostrednictvom  pristupov  k  službe  Lite lv,  a  to  v  rámci
účastníckych  programov,  okrem  účastnickych  programov  služby  FunFón  (tj.  využívanie  v  rámci  predpla{e-
ných  služieb   Prima  WOW,   Prima,   Orangeclick  alebo  FunFón  -  predplatená   karta  alebo  paušál  -  sa
v zmysle  tohto  kritéria  neberie  do  úvahy;  za  aktivnu  SIM  kartu,  pripoienie  alebo  pristup  sa  pre  účely tohto
článku považuje tiež SIM karta,  pripojenie alebo pristup,  na ktorých Podnik dočasne obmedzH alebo prerušH
poskytovanie služieb. avšak nebola v súvislosti s nimi ukončená platnosť Zmluvy alebo inej zmluvy o posky-
t;3rt2dEc,h:L:t;#Úhčz;ásu,;,Í:úv,i.i:v:ä::Še,#krte:äaeŕ:i:rš!jssk#:J;:be:i';:u;:p:Íť:i;::s:a:;pi;;äbí:;J::eTžtužť:;o:í:;:s§:,#ľ:e:i
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R:t,nn,3kťoŤusžnťksa,#r#Feáár::g]ktoosr%bzyj:Fo,oeuníp::š:,deud5,of%ľäbo:d:rgvt3ďáopč:ärakäoyupáíTg#teóš,eánúk#:tá
inú osobu doba uživania tejto SIM  kany alebo pripojenia sa neberie do úvahy pri určovaní, do ktorej z kate-
górii  SIM  kaha  v  okamihu  podpisu  Dodatku  patrí  (takáto  SIM  karta  alebo  pripojenie  sa  berie  do  úvahy  pri
posudzovaniosoby,naktorúboliprevedené).VzmysleuvedenéhokritériasaúčastníciSlužiebrozdel'ujúdo
štyroch kategóri í :

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

k:::g3::ä=::......-:::(::::ä::)::oror:::vn::rperreur:S::::ou:ižvi::,n:aslsu,:,ž::b
KategóriaD...............10(vrátane)aviacrokovneprerušenéhoužívaniaslužieb

4.Výškamesačnéhopoplatkuzavbode1tohtočlánkuuvedenéúčastnickeprogramyprejednotlivékategórie
je nasledovná:

Kategória 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€;Exlra..........33,99€;

Kategória C
Štart......8,99€:Klasik.....16,99€;Premium.........22,49€;Extra..........31,99€;

Kategóľia D
štart......8,49€;Klasik.....16,49€;Premium.........21,99€;Extra..........28,99€.

5i!::b:,:vysc::t:e:r,;kgutd;ituäžiéĺťa:;sEšaidi;äž;c,eťnm;u?q;úic,:ois.i|r,ä.?:,ii;knuä:o:dánšv::F,áeaadrná#oírán::veu:;táti:iJ:E:cáĽsc:;#:yoe:Z;agvroš

gramu nevzt'ahujú.

6.  Prevodom sa pre účely tohto článku  rozumie pripad dohody Podnikw  Účastnika a osoby,  m ktorú bola SIM
karta(resp.pripojenie)registrovanápreduskutočnenimprevodu(ďalejtiež"pôvodnýúčastník"),nazáklade
ktorej,  zanikne zmluva o  poskytovani  ver?jných služieb,  na základe  ktorej  bola  pôvodnému  úča§tnikovi  pri-
delenáprevádzanáSIMkartaalebopripoienie,vrozsahu,vktoromsatátozmluvaoposkytovaníverejných
sí:Š,esbaTäasTLevkaadhzuaT:!ps,#ä#n:Jepbr?vperžp:,eenúaágtnn:3Tmporra;v:uaszaáYazzäyysqgvt?#éďgh:á#níäs,,#adhout:

knutá SIM karta resp. dotknuté pripojenie.

čl.3Zl'ava50°/ozmesačnéhopoplatkuvybranýchúčastníckychprogramovMobilnéhointemetu

Strany  sa  dohodli,  že  Účastnik  získava  uzavretim  tohto  Dodatku  právo  na  50  %  zl'avu  (ďalej  tiež  "Zľava")

Š,uvžŤŠ5tpzádk,,,ädčä::ÍkTess,:žreébhofflp:g,,;áknTe,!tiz::anY3kyscahnperťgkraammoevs##nhý:nt:íncehtg:aptitt%s,dk?p!:#1

;rxár;oav:eooao"%:víg;,eJaaJsi#t;PhrggrparT%,n:ozq.:Ľ:n#oáuupčoassktfí:V,:Ľ,av3ľúav%,testiksutpoočsnkonsá,vä:,:esi:zYe33:8:
strednícťvom  SIM   kafty,  a  to  počas  doby  viazanosti,  ako  je  táto  stanovená  v  prislušných  ustanoveniach

;ľ:::::ou:t;:t;;ä|kg!eaz:a:n:aiv;ni:o:d,Í:ti;.V,::grigpäd:e|T::,:upÍ::ss:t,#!Í:nľeg;#,::::uog:er:pčrár;tän:t3:Íľ:a:vnu:ko::pp;goJča:tsh:::;
súbehu  právo na  nižšiu z oboch zliav.

čl. 4 Spoločné ustanovenia

1.  Strany  sa  dohodh  že  v  pripade  dočasného  prerušenia  posMovania  služieb  v  zmysle  Všeobecných  pod-

F:á,:kposaktg:účassad#pgg#nsonvéahťoktporreéTŠ,%ne,a#shkondonveanT:ausv,ää:enbénvep5áTašt#%n,prť:ä3g:Íža,pe,yäägä

t:oo:si:nt3o#;:;,3u?;:ásg;ioai;a?:i:3h:iĹlu:,ue::äb%ug!',:ptiľ:::s;oo;dša#g,Y;:íž!i::t:n::,;iesd:keĽhe:prr:erá,?g:ni;á:zogsis#
vania služieb.

2.  Strany  sa  dohodH  Že  v  prípade  prevodu  SIM  kahy  na  inú  osobu  (za  prevod  sa  považuje  aj  pripad,  ked'

i;u:i;:n:iií3.gji;:;p:FkRa:a;fie,in;%a:j:!dí:uÍo;:##!máĽs:z:ikľ#n:y;Ieide;:šäžľ:?;:z;t#iä:e::zéir,i##:Ti:.aS#Íä:nn;jí::Í;íišä
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ktorému  zo  zvýhodnení  podľa  tejto  prilohy  novému  účastníkovi  poskytne,  pričom  v  takomto  pripade  sa
poskytovanie  predmetného  zvýhodnenia  §pravuje  prislušnými  ustanoveniami  tejto  prilohy,  ak  sa  Podnik
anovýúčastníknedohodnúinak.Vpripade,žesavsúladespredchádzajúcouvetouprevedieniektorézvý-

:3g::njeú#sT:ľkéohv:tľečžaž#Í#gá3:enĺ:dv,3;äč,§on+eá,%F%čže:ppa,:Šmär%ťžspaohduntt{.,:ĺš:eanknoep#:repnaýn3očsaks*,Túť
3.3:;:Ľ#.aúdčoahs?nd,,k.ŠF(nvagrr.ipzamdeehaž:wzé:šýachpk.osľ,#édhôov3gävzáčôtjgveaäiezhTeonbedozbiät,oš,aecb'3hkoz#ednoeb'oasopbri;

ägbáuvnpeonseún.avaunžiiava#h:,:nmeonr,áhä'ágoz;hg#edn,žkuuv::;:#ehvô:e!t3v:ig:rceh,jseppoosdknúknuot?múvznjRy;dsnkemit,iá
v  prospech  alebo  v  neprospech  Účastnika  resp.  osoby,  na  ktorú  prejde  právo  na  užívanie  zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31  dni u každého zo zvýhodnení.

4.  Strany  sa  dohodU  že  v  pripade,  ak  na  SIM  karte  bude  na  základe  žiadosti  Účastnika  doručenej  Podniku

iíaíä.i';;t;;;kí.*o;;::zs::uo:gii;:;::nwíti!;aí##;g:ľioiiä;:áí;!;itj!ľB:i:!'T,ií!ra:čSaíľ;zu!;;n;k;e*ipo:á;na;!ie;:ín;Ícn::yicá:::p:i;o;
zvyšujúcu čast' doby poskytovania lného zvýhodnenia.

5.  Strany  sa  týmto  dohodH  že  aj  po  ukončeni  platnosti  Dodatku  naďalej  trvajú  tie  ustanovenia,  z  ktorých
znenia, zmyslu  alebo  povahy je zrejmé,  že tieto  ustanovenia sa vzt'ahujú  na obdobie  po  ukončeni  platnosti
Dodatku.
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E                                Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky „Výmeny Mobilného internetu -akcjová ponuka - MK" zo dňa

28.  02. 2018

Čl. 1  Úvodné ustanovenia
1.  Obsahom tejto prĺlohy je osobitné zvýhodnenie,  ktoré v rámci ponukovej akcie "Výmeny Mobilného intemetu

-  akciová  ponuka  -  MK"  poskytuje   Podnik  Účastnĺkovi,   ako  aj  podmienky  poskytovania  tejto  osobitnej
výhody. Základnou podmienkou  poskytovania zvýhodnenia je platnosť Dodatku  a tiež skutočnosť, že názov
tei.to  prĺlohy  (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  kariy pred dňom,  v ktorý nadobudol  platnosť tento  Doda-

tok,  poskytované  Podnikom  Služby na základe Zmluvy a  ktorý  sÍ doposíal' nezakúpíl  od  Podniku  žiadne
koncové  telekomunikačné  zaríadenie  za  cenu  so  zľavou  alebo  nezĺskal  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 akciovom dodatku;

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

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

3okdtärá#bsoá:,emrnaj,noes:,kôúrčäštndíŔuzg:,ä2äuz::;tgťDp%d::Éťtúr,äg3:;gn#žÍĽ,á:nošíu2,á3o#shko#g:týkcuh
Podnikom  ("Určitá doba"),  a to riadnym uplynutím  Určitej doby, alebo iným  spôsobom stanoveným nižšie
v tomto Dodatku.

3.   Podmienkou  platnosti  tejto  prílohy je  skutočnost',  že  Účastník  a  Podnik  riadne  uzavreli  Zmluvu  (pÍsomná
zmluva  o  poskytovani  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 zravou).

ČI. 2 Lojalitné zvýhodnenie
1.:,tžr3,:yvsiodmot:og,'á,nžkeu,v#ad:;šáč#;t;Í.kpiap,ĺč.avvzäk3#,:tun,:;%v;:ä3r'ao:t,o#,ii;uinp,:fnme,,egtgriľvŔ,daesTk:

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

ťvzeádv:s|ásYiboodd:ri?étnoahtuovš'á::šhť#šdTe3Si.čhn,y;C!,apnokpjf'pk,:ť.%Cbäťtcnh,kú,čea:tan!Cákky,äEep?,:rdammeo,#.r?f,,tč:á
zaradený do prislušnej 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-

:žtcehgg::'3tokocve,yšä'sepuovsekd;:íä:,aú%:::Íc#:hodpnr3g::,maoY.uä,ívvaBťĺcphadnea,Í:Mb#oečágr,ae;,%náodboytóJ#si,Sntít
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

š:tanhoustľDS:ďatkkauriseauup:átsňt:ykaoťvp2ad:čbaustpn,Fct:ásp,:o::ad:tykĽv(g3::épvos#:v,a,n::,á#:eankt:J;:aonsknoani;ĽÍ
kane budú účtovať mesačné poplatky uvedené v cenníku služieb, ktoú je súčasťou Zmluvy.

3.   Kritériom  pre  zaradenie  SIM  kariy  do  príslušnej  kategórie  je  skutočnosť,  ako  dlho  Účastník  využiva  bez
prerušenia  hlasové  alebo  dátové  služby  poskytované  mu  Podnikom  prostredníctvom  v  okamihu  uzavretia
Dodatku aktivnych SIM kariet alebo pripojení do optickej siete v rámci služieb Orange Doma resp. do pevnej
siete  v  rámci  služby  Pevný  internet  DSL  alebo  prostrednĺctvom  prístupov  k  službe  Lite  lv,  a  to  v  rámci
účastníckych  programov,  okrem  účastníckych  programov  služby  FunFón  (tj.  využívanie  v  rámci  predplate-
ných   služieb  Prima  WOW,   Prima.   Orangeclick  alebo   FunFón  -  predplatená   karta  alebo  paušál  -  sa
v zmysle tohto  kritéria  neberie  do  úvahy;  za  aktívnu  SIM  kartu,  pripojenie  alebo  prístup  sa  pre  účely tohto
článku považuje tiež SIM  karta,  pripojenie alebo prístup,  na ktoých  Podnik dočasne obmedzil alebo prerušil
poskytovanie služieb, avšak nebola v súvislosti s nimi  ukončená platnost' Zmluvy alebo inej zmluvy o posky-

;;r#y|;jt.=:Jmť;Úhčz:#'3::úvnÝri::v:ä:fse,ikrte:d:eŕäi:rš:issi#'::be:i'Í:us:.:,af:;;::s:a:;pi!eá%Je:eTž:už#o:í:;:;?:kľ:e,n!
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boli na Účastníka prevedené z tretej osoby fomou prevodu podľa bodu 6 tohto článku. V pripade, že Účast-
ník niektorú zo SIM kariet alebo niektoré z pripojení previedol formou prevodu podľa bodu 6 tohto článku  na
inú osobu doba uživania tejto SIM  kafty alebo pripoi.enía sa neberie do úvahy pri  určovaní, do ktorej z kate~
górii  SIM  kana  v okamihu  podpisu  Dodatku  patrí  (takáto  SIM  karla  alebo  pripojenie  sa  berie  do  úvahy  pri
posudzovaní osoby, na ktorú boli prevedené). V zmysle uvedeného kritéria sa účastnící Služieb rozdeľujú do
štyroch  kategórií:

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

Kategória  8 .............. 1  (vrátane) -5 rokov neprerušeného užívania služjeb

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

Kategória D ........ „..10 (vrátane) a viac rokov neprerušeného užívania 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)
Kategóľia 8
Štart ...... 9,49 €;  Klasik .....  17,49 €;  Premium ......... 23,49 €;  Extra.„ ....... 33,99 €;

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

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

5.#%T%ýsFntde:*:tdš,tá:,vKpar:Pk:dpe;ežme,uvmbuaťeúbc:oESxt{räŤno,áh;näoovdášvtáT+áEj:eťovreéĽ:ef#o%,t:Íocdk#npkryogLaumv%Ľ

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

6.  Prevodom sa pre účely tohto článku rozumie pripad dohody Podniku,  Účastníka a osoby,  na ktorú  bola SIM
karta (resp.  pripojenie) registrovaná pred  uskuločnenĺm  prevodu  (ďalej tiež "pÔvodný účastník.'),  na základe
ktorej,  zanikne zmluva o  poskytovaní  vergjných  služieb,  na základe  ktorej  bola  pôvodnému  účastníkovi  pri-
delená  prevádzaná SIM  karta alebo pripojenie, v rozsahu, v ktorom §a táto zmluva o poskytovaní verejných

jsj:Š,es%tíäaspLevka:dftzuaTätp:,#j#na+epbr%vperíp:,eenú%ágtnn::,mK%rraévmauaszaáyázzÁyysqšvt:ľt:édh3háäys;nn.Íá3ľgadhout=
knutá SIM karta resp. dotknuté pripojenie.

Čl. 3 Zl'ava 50% z mesačného poplatku vybraných účastnickych programov Mobilného internetu

Strany  sa  dohodli,  že  Účastnĺk  ziskava  uzavretím  tohto  Dodatku  právo  na  50  %  zravu  (ďalej  tiež  "Zľava")

šiuYššypzoádk,',ädčš::ĺkTesi:žreébh2ap:žPÍ'#e(|jäzs'ĺaYákyscahnperťgkámmoevs#onbŤfnhý:ntí:rýnceht8iap+ftk;avs,g:P::ek#

Erxat:o:íeo:3t%Bvádi;lenJaaJ;fi#k'áphr3.gEarTvy:)n:ozq,:j3níáuupčoassktTÍ:V,?Ľiav3rúav%,áesti#oočsnko"s:tä:í:esť:zYeá::g:
stredníctvom   SIM   kafty,   a  to   počas  doby  viazanosti,   ako  je  táto  stanovená   v  príslušných   ustaiioveniach

:,::::íoust:t;;äJkg!eaz:anpn:,#:oí;ä;#.Vr;:r:gp;od:e:ľ,::,:Ú:č:ás#,!;:n::tz::#,:,'us:uo;,:H:pčru;r;,:ĺĽú;:#auvnu:ko::pp;!:v:a:tsL::;;
súbehu  právo na  nižšiu z oboch zliav.

čl. 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  ktorékoľvek  zvýhodnenie  uvedené  v  Dodatku.  V  prípade,  ak  je  doba

;oošsa:nfäo;.i;n:ä,i:s:a:#:;;a:adi;ä:::Í:ii|uÍ,:%b?ug!ž',:täo:%s;oo;de#íá.nrYea:;ž?i:á:n:;,sŤe%nke:he:prr:e::,;u:in:;ä:z.gsisikvä
vania služieb.

2.  Strany  sa  dohodli,  že  v  prĺpade  prevodu  SIM  kariy  na  inú  osobu  (za  prevod  sa  považuje  aj  prípad,  keď

šŤunítenbe,3rTč'äĽapará3ädaeznáavhaTkdyebáčásínTtaz#av#:edgäunmae3i#kT:gzbr::::Lkgmn.awn3#Ftnfk:a;,t:;,č;;
bude tiež  pridelená  SIM  karta)  právo  Účastnika  na jednotlivé zvýhodnenia  podľa  tejto  prilohy  neprechádza
na  nového účastníka a  prevodom zaniká.  Podnik však môže jednostranne rozhodnúť o tom, Že pravo k nie-
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``/           ktorému  zo  zvýhodnení  podľa  tejto  prĺlohy  novému  účastníkovi  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 ča§t',  Podnik je však oprávnený poskytnúť
novému účastníkovi tiež zvýhodnenie vo väčšom alebo tiež v plnom rozsahu (tj. nielen nevyčerpanú časť).

3.S:Iä:šhsoaúdčäť:ndí'k,o:,e,nvapprr.ÍEamdeeÁaž;"zé:5ýacEbosl,':á#Ô.v33ävzfčô,J.dveacieiTe.nbedozbiä;oš|::3hkoz:bednoeb:as.pbn;

ggbáuvnpeonseúnoavauníáva#h:idenmeonriáh3,ágozž:|heond,Fednížkuuv:##ehvôt,e!t:v,Psíä:rceh,Jseppoosdkn;knuotí:ávz%snkéä:ä,
v  prospech  alebo  v  neprospech  Účastníka  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  pripade,  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  zvýhodnení  podľa  tejto  prílohy.(d'alej  tiež  "Prvé  zvýhodnenie"),  niektorý  z  účastníckych  pro-
gramov,  s  ktorým je spojené  iné zvýhodnenie  podľa  tejto  prílohy  (ďalej  tiež  "Iné  zvýhodnenie") a  ak k tejto

:akť'vésäsdt:Ji%vTopŤszd"ošbeyn?ops#:ša=;|:áĽ:niť::däft'ataprioedTikéJžgphráá:::ĺe(ä,epšša#|nnmý!ahť,vp%
zvyšujúcu časť doby poskytovania lného zvýhodnenia.

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  vzťahuj.ú  na obdobie  po  ukončení  platnosti
Dodatku.
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