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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Číslo zmluvy: A10337263 ID predajcu: 1D392GPB05

Dátum: 21.10.2016
Ident. kód dodatku: 9528109
SIM karta s prideleným tel. číslom: 0917518647

Orange Slovensko, a. s.
so sidlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, oiČ: 20 20 31 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(d‘alej len “Podnik“)

a

Účastník (Osoba: právnická / fyzická podnikatel‘ / fyzická nepodnikatel‘): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul I Obchodně meno / Názov:
Obec Lekárovce
Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (rnesto/ obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Lekárovce, Lekárovce 505, 07254, LEKAROVCE

Číslo a platnosť OP I pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / IČO: IČ DPH / DIČ:
00325422 2020740865
Zastúpený:
Ormezey Milan 9

apobyt:

i~aaiej len ucasmii~ (pod skratkou “p. na pobyt“ sa rozumie povoiéňie na po 5yt cudzinca) ~

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú 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 označuje ako “Zmluva“), ktorým upravujú podmienky kúpy ~
zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využivaria elektronických komunikačných služieb a mých služieb poskytovanych na t
základe Zmluvy (“Služby“), pripadne ině osobitné podmiericy využívania Služieb, ak sů v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text
Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník ~ spoločne ďalej označujú ako “strany“)

C

ČI. 1. Predmetom tohto Dodatku je

1.1 dohoda strán na aktivácfl účastníckeho programu resp. zmene účastnickeho programu na účastnícky program (pokial‘ je ~
v kolónke nižšie V tomto bode uvedené“ ++±++“ zostáva účastnicky program nezmenený; uvedenie predmetriého symbolu E
v ktorejkoďvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom ~
Dodatku, pokiar priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedeně inak) 3

Flexloeur 1) ‘~

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka. ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte
Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradi (najmá z dóvodu straty, krádeže, výmeny a pod,) SIM kartu Podniku regis
trovanú na Učastnlka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len ‘SIM karta“).

1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len “Mr) (znluvné strany sa dohodli, že pokiar je v kolónke ‘Výrobné člslo M~ uvedené
“+l-+±+“, tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)

Typ MT Sony Xperia ES black

~ Výrobné člslo MT (IMEI) 353748080458851

2)

3)

Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spoiebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zľavy z jeho spotrebiteľskej
ceny) s DPH (d‘alej tiež “Kúpna cena“)

86,40 EUR
Účastník si je vedomý, že bežná maloobcbodná (spotebitel‘ská) cena MT bez zťavy z jeho spotrebitel‘skej ceny s DPH, za ktorů
Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokial‘ sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto
Dodatku, je

210,00 EUR

hl luhu II hl iuiii~i hIIl~Il~II~I lIl~
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o volte zvýhodneného čisla (resp. viacerých zvýhodnených čísel), ak sa Strany dohodli na aktivácíi (bonusovej) služby
Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sjeti Orange, alebo o volte Rodinných TČ (podia ich definície V Cenniku služieb),
ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej služby Nekonečno v rodine

I“i-+±±±“ I
o aktivácii Mesačného predplatného vo výške

~ ±±+4-±

a
C

11) ~

E
O
0)
a
‚
‘N
Z

e) o poskytnutí zvýhodnenia (pokial‘ je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom „±+±±+„ Účastník nezíska žiadne zo zvýhod
není uvedených v Prilohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kl‘účových slov resp. slovných spojeni stanovených v pri
slušných ustanoveniach Prilohy Dodatku, pričom právo na ostatně zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je
týmto dotknuté)

12)

1.5 dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktivěciu SIM karty resp. administratlvny poplatok za
vykonanie nevyhnutných zmíen v systémoch Podniku súvisiacich s kOpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného
v bode 1.2 tohto článku za cenu so zl‘avou (d‘alej len “Poplatok“) vo výške 5 DPH

8,00 EUR 13) !
Čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka

2.1 Účastník je povinný zaplatíť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej
v Čl. 1 bode 1.5. Učastník je povinný zaplatiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej
vo faktúre, inak do 15 dni odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácani Kúpnej ceny v splátkach. V pri- .~

pade, že Podnik o to Učastníka požiada, je tento povinný zaplatíť celO Kúpnu cenu MT 5 DPH a / alebo Poplatok V hotovosti na .8
predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak se zmluvné
strany nedohodli na splácani kúpnej ceny v splátkach. E

2.2 Strany sa dohodli, že Účastnik je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM katie
aktivované a uživať služby (resp. službu) definované v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom závázky podiä písmen
a) a b) tohto bodu majú povahu alternatlvnych povinnosti teda platí, že pokial‘ sú na SIM karle aktivované služby (služba) uve
dené v pismene a) Učastník nie je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj závázok podľa písmena b) a naopak
(tj. ak má na SIM karle aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v pismene b) tohto bodu, nie je povinný plniť svoj
závázok podIa písmena a) tohto bodu).
a) Účastnik sa zavázuje, že v pripade, ak nebude mať na SIM katie aktivovaný niektorý z účastníckych programov Flex 5€, Flex

10€, Flex 10€ pre študentov, Flex 15€, Flex 15€ pre študentov, Flex 25€, Max 30€, Max 40€, Max 65€, Max 100€ (ďalej
aj ako “účastnicke programy Flex a Max“), počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať
aktivovaný na SIM katie taký účastnicky program (resp. taký variant ůčastnickeho programu), u ktorého je výška mesačného
poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu
16,00 EUR 14)

(v pripade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnicky program alebo typ účastnickeho programu, Účastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnicky program resp. účastnicky program daného typu aktivovaný na
SIM karle počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prípade, že výška mesačného poplatku uvedeného účastnic
keho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolánke; pokial‘ je v kolónke uvedený len konkrétny účastnicky program
abbo viacero účastnickych programov alebo typ alebo viac typov účastnickych programov bez sumy, UčastnlK je povinný
mať na SIM katie aktivovaný len niektorý z uvedených účastnickych programov alebo účastnicky program uvedeného typu,
a to bez ohíadu na Wšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na SIM katie aktivovaný (ani
nepožiada o zmenu účastnlckeho programu na) účastnicky program 5 nižším mesačným poplatkom, ako je výška mesač

I~I I~IIIi~~III IIII lilii I~III~IIIIIM~I Il~ Ill!
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Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dóvodu, že sa zaviazal
užívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3
tohto Dodatku.

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

Akvizicná ponuka 6)

poskytne (resp. neposkytne vid‘ nižšie) Podnik Účastnikovi aj d‘alšíe výhody a v pripade, že Podnik tieto d‘alšie výhody Účast
nikovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv
a povinnosti strán spojených s poskytnutím dalších výhod sú uvedené v dokumente

Bonusy ponuky “Ponuka NMD‘ zo dňa 19.05.2016 7)

ktorý ako Priloha Č. 1 tohto Dodatku tvorl jeho neoddelítel‘nú súčasť. V pripade, že je v predchádzajúcej vete uvedená kobónka
vyplnená symbolom “+±±++“ strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Učastnikovi v rámci tejto osobilnej ponukovej akcie žiadne
d‘alšie výhody a zároveň, že súčasťou Dodatku nie je Priloha Č. 1 s obsahom podIa tohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou
Prilohy č. 1 móže byť aj úprava mých práv a povinnosti strán vrátane práv a povinnosti upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán O

a) aktívácii služby

100MB v mobile, Nekonečné volania na vybrané číslo v Orangei 8)

b) O deaktivácii služby

1 9)

c)

d)

Dokument je podpísaný elektronicky.
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něho poplatku uvedená vyššie V tejto vete (pri pWieni tohto závázku sa bene do úvahy výška mesačného poplatku po uplat
není zliav, ktoré mu na základe akejkol‘vek právnej skutočriosti poskytne Podnik). Aktivácia účastníckeho programu podia
prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť a aktiváciu takéhoto účastnickeho programu na SIM karte (v čI. 1
bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Pocnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou plat
nosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznl nároku ne kúpu MT za kúpnu cenu.

b) Účastník sa zavšzuje, že v pripade, ak bude mať na SIM L~rte aktivovaný niektorý z účastnickych programov Flex a Max,
bude mať počas doby viazanosti, oko je táto staiovená v ~de 2.3 tohto článku, aktivovanů na BIM katie takú kombináciu
aktivovaného účastnickeho programu, aktivovaneho Mesačrého predplatného a dopinkových služieb Nekonečné volania na
zvýhodnené číslo, Volaj do Európy z paušálu, Volaj do Eurčpy 100 minút, Nekonečné správy, Prenos Mesačného predplat
nóho, mesačného poplatku za dopInkové služby TV v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné
hovory Svet, V Európe ako doma PLUS, Mčj SvaH-, Náhraoný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ,
Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivost‘, služby Zrýchlenie prenosu dát a Zdieľam svoje dáta, Balík extra volaní
a dát, Balík 100 správ, 100 MB v mobile, u ktorej výška súčb mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke prog
ramy, služby, balíky, dopinkové služby a za MesaĎné predpl~né (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako
16,00 EUR 115)

Povinnosť Účastníka podia tohto písmena je splr‘ená aj v pnfpade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných
poplatkov podIa predchádzajúcej vety, nebude pozostávaV zo všetkých balíkov, služieb alebo mých plnení vymenovaných
v predchádzajúcej veto. Pni plneni záväzku podl~ tohto bocu sa berle do úvahy výška mesačných poplatkov za Mesačné
predplatné, účastnícke programy, služby balíky resp. dopinkové služby po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoi‘vek
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanoven~ druhej vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy
podIa tohto písmena, pokial‘ v tomto písmene nic je uveder~ inak. Aktivácia kombinácie služieb podIa prvej vety tohto pís
mena na SIM katie alebo aspoň žiadost‘ O aktiváciu takéhotc účastníckeho programu na SIM katie (v Čl. I bode 1.1 Dodatku
alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktívácia je podmíenkou platnosti tohto Dodatku
a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

2.3 Účastník sa zavázuje, že po dobu

24 16) 2
mesíacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (d‘alej tiež “doba viazanosti“)
a) zotrvá v zmluvnom vzfahu s Podnikom podIa Zrriuvy v zneri tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podni- ~?

kom prostrednictvom SIM karty, Po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a to v súlade s jeho záväzkami
a zároveň nedoruči Podniku výpoved‘, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo ~
Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za p~ušenie tejtc povinnosti ~a nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dčvodov
stanovených zákonom Č. 351/2011 Z. z. v platnoni zneni ale~o z dóvodov stanovených pra odstúpenie od zmluvy mým plat- ‘~

ným právnyni predpisom;
b) nepožíada O vypojenie z prevádzky, alebo O dočasnú deaktíváciu SIM karty (pokial‘ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, ~

pričom v takom prípade je povinný bez zbytočneho odkladu pokračovat‘ v užívaní Služieb prostrednictvom inej SIM karty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojírn konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe ~
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zm uvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenía alebo porušenia
povinnosti zo strany Učastnika, ku ktorým sa zavazal v tomb Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedzit‘ alabo prerušjť poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SIM katie aktivovaný taký účastnídy program (resp. taký variant účastníckeho programu) alebo také kombi
náciu v bode 2.2 pismene b) uvedených služieb (resp. mýti produktov), že nedójde k porušeniu závázku Učastníka uve- ~j

deného v bode 2.2 tohto článku;
e) bude včas a riadne uhrádzat cenu za Služby a mé svoje peňažné závázky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá

dzať Podniku mé platby, ktoré je povinný platíť Podniku, a tc aj v pripade, ak sa nejedná o peňažné závázky voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ich uhradíť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe. E

2.4 V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci preno~tel‘nosti čisa pronesené k Podniku od mého podniku (d‘alej len “prenesené
čísla“) sa do doby viazanosti nezapočitava doba od nadobudnLtia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s prene- -~

seným číslom, číže doba, Po ktorú SIM karta nebude v dósledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak °
začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončení prenosi čísla. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
režimu predaja na dial‘ku, sa do doby viazanosti nezapočitava prvých 14 dni nasledujúcích Po nadobudnutí platnosti Dodatku;
doba yíazanosti tak začne plynúť až po uplynuti 14 dni nasiedujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku. V týchto pnipadoch je
však Učastník povinný piniť si povinnosti uvedené vč.. 2.3 a), c) a e) po celé dobu pred začatim viazanosti (odo dňa nadobudnu
tia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celé dobu viazanosti.

2.5 Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za KC‘nu cenu uvedené v čI. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná rozdielu
medzi spotrebitei‘skou (trhovou) cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zl‘avou zo spotrebitel‘skej ceny, len z toho
dóvodu, že so Účastník zaviazal užívať služby poskytované mu p-tstrednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po
dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pničom nedodržanie tohto závázku (konkrétne záv~zkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3
aIebo 2.4) vzhl‘adom na výšku ztavy zo spotrebitel‘skej ceny MT, ako aj na pnipadný obsah Prilohy Č. 1 Dodatku (pokial‘ je súčas
ťou Dodatku tokáto priloha), by spósobilo, že Podniku vznikla š<oda (minirnálne v rozsahu zl‘avy zo spotrebitel‘skej ceny MT).
V nadváznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety so Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto
bode uvedené zmluvnú pokutu v pripade porušenia nižšie v tomtc bode uvedených povinnosti nasledovne:
a) ak Účastnik počas doby viazanosti uvedenej v čI. 2 bode 2.3 Dodatku poruši svoju povinnosť včas a niadne uhradiť cenu za

Služby alebo povinnosť uhradíť včas a niadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradit‘ včas a riadne
Podniku mé platbu, ktorú je povinný platíť PodnikL (a to aj v pnípade, ak sa nejedná o peňažný záv~zok voči Podniku, avšak
Učastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostnedníctvorr Podniku),

JI JIlIlillIllIl III 1111111 JIIIIIIIIIJIJI III I [I
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alebo
b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťahu

s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívať bez prerušenia Služby prostrednictvom
SIM karty alebo Učastnik poruši svoju povinnosť nedoručíť Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
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 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dbvodov stanove
ných zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom zneni alebo z důvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených mým platným práv
nym predpisom),

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
123,60 EUR 117)

Zmluvná pokuta (resp. v pripade, že sa výška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti postupne znižuje, platí toto ustanovenie pre
zmluvnů pokutu, v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi
bežnou maloobchodnou (spotrebitel‘skou) cenou MT bez zl‘avy z jeho spotrebitel‘skej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kOpnou
cenou s DPH, za ktorú Podnik predal MT Učastníkovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej
výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku textu v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu), je
nižšia, ako šesťnásobok sumy, uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v pripade, že Učastník
poruši svoju zmluvnú povinnosť podľa pismena a) alebo b) tohto bodu, voči Učastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
výške rovnajúcej sa šesťnásobku sumy uvedenej v článku 2v bode 2.2 pism. b) tohto Dodatku a Učastnik je túto zmluvnú pokutu
Podniku povinný zaplatiť, pričom v takom pripade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolánke tvoriacej súčasť tohto
bodu. V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na zrnluvnú 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 kolénke znižovať v závislosti od toho kolko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia
zmluvnej povinnosti platí, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znižovať v závislosti
od toho koľko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zrnluvnej povinnosti, a to podia rov
nakých pravidiel, ako sú pravidlá stanovené pre znižovanie výšky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej súčasť
tohto bodu.
Právo na zmluvnú pokutu podia tohto bodu vznikne Podniku samotným porušenim povinnosti Účastníka, a to v okamihu poru
šenia povinnosti Učastnikom, pričom toto právo nie je podmienené vykonanim žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe
nim od Zmluvy alebo prerušenim či obmedzenim poskytovania Služieb v pripade porušenia povinnosti podia bodu 2.3 písmena
c) tohto článku).

2.6 Účastnik súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dójde na základe jeho žiadosti alebo Z dóvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácfl jemu pridelenej SIM karty a v dčsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa
Zmluvy, že doba Po ktorú nebude z týchto dčvodov používať tieto Služby sa mu nezapočita do doby viazanosti. Táto skutočnosť
nezbavuje Učastnika jeho povinnosti zaplatiť Podniku za této dobu cenu Služieb, pokial‘ mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje závázky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2.7 Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú Zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmá (i) predať Účast
nikovi MT za dohodnutO KOpnu cenu a previesť na Učastnika vlastnícke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Učast
ník splni všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať
Učastnikovi Služby podIa Zmluvy a tohto Dodatku.

2.8 V pripade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastnik v súvislosti so SIM kartou aktivovanú službu Náhradný telefón
a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve O poskytovani verejných služieb O aktivácii služby Náhradný telefón (abbo Dodatok
k Zmluve o pripojeni o aktivácii služby Náhradný telefón), v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefénne číslo ako v záhlavi tohto
Dodatku, (d‘alej len “Dodatok o NT“), uzavretim tohto Dodatku zaniká piatnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii
službyNáhradný telefán aktivovanej a uživanej na základe Dodatku o NT Zo SIM karty). V pripade zániku Dodatku o NT podľa
predchádzajúcej vety, méže (ale nemusí) Učastník v súvíslosti so SIM kartou požiadať O novO aktivácíu služby Náhradný telefón,
pričom v takom prípade je povinný uzavrieť nový Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivěcii služby Náhradný
telefón. V pripade zániku Dodatku o NT podia prvej vety tohto bodu bude mať táto skutočnosť v závislosti od okolnosti uvedených
v jednotlivých pismenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených v nasledovných písmenách
tohto bodu:
a) Ak sa nejedná O prípad podia písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové

telekomunikačně zariadenie, je povinný uhradiť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuh
radených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca póvodne v Dodatku O NT dohodnutej
doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa sůčinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu mesačných
poplatkov, ktoré mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradíť do konca doby viazanosti podIa Dodatku o NT, avšak
ktoré v dósledku zániku Dodatku o NT dosial‘ neuhradil).

b) Ak sa nejedná o pripad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastnik pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačně zariadeníe a súčasne požiadal o novO aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti
so SIM kartou a podpisal prlslušný nový Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný
telefán, v ktorého záhlaví je uvedené telefónne čislo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takěho účastníckeho programu,
ktorého súčasťou je služba Náhradný telefOn, a tento účastnicky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný,
vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zl‘avu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa výške mesačných poplatkov, ktoré
mu boll vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a uživaním služby Náhradný telefOn na základe Dodatku o NT,
pričom Učastnikovi nevznikne povinnosť uhradíť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefOn.
ktoré bol na základe Dodatku O NT povinný uhradíť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánbkom
Dodatku o NT zaniká tiež právo na kOpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zl‘avou, ktoré mu vyplývalo
z jeho ustanoveni).
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c) Ak sa nejedná o pripad podľa písmena d) alebo a) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe

Dodatku o NT koncové telekomunikačně zariade,ie a sůčasne nepožiadal o novů aktiváciu služby Náhradný telefón V súvis
losti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok k Zmluve oposkytovani verejných služieb O aktivácfl služby Náhradný telefán,
v ktorého záhlaví je uvedené telefánne číslo SIM karty, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zľavu, ako v pripade podľa písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnost‘ uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné
poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradíť do konce původne v Dodatku o NT
dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za
oenu so zľavou, ktoré mu vyplývalo zjeho ustanovení).

d) Ak v okarnihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnicky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný
telefón a Učastník požiadal o aktiváciu takého ú~stníckeho programu, ktorého súČasťou je služba Náhradný telefán, a tento
účastnicky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne
právo na zIavu, ako v pripade podIa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradit‘ zostávajúce nevyúčtované
mesačné poplatky za službu Náhradný telefán, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca póvodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

e) Ak v okam)hu uzavretia Dodatku je na SlM karte aktivovaný taký účastnicky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný
telefón a Učastník požiadal O aktivácíu takého ~častníckeho programu, ktorého súčast‘ou nie je služba Náhradný telefén,
a tento účastnicky program mu bude aj skutočne na SlM karte aktivovaný a Učastník pred zánikon‘i Dodatku o NT nezakúpil
na základe Dodatku o NT koncové telekomunika&ié zariadenie, Učastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo
na zIavu, ako v pripade podIa písmena b) toř~o bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované
mesačné poplatky za službu Náhradný telefán, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca původne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

2.9 V pripade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré sú
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastník povinný uhradíť Podniku zmluvnú pokutu vo
výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušenlm ktorých je spojený
vznik práva Podniku voči Učastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podIa predchádzajúcej vety, sú:
a) Povinnost‘ Účastníka počas doby viazanosti nepcžiadat‘ o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktíváciu SIM karty ~

(pokial‘ mu takáto povinnost‘ nevyplýva zo Zmluw, pričom v takom pripade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať ~
v užívaní Služieb prostrednictvom inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

b) Povinnost Účastníka mať počas doby viazanosti ria SIM karte (ktorej telefánne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku) akti
vovaný taký účastnicky program (resp. taký variant účastnickeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) I
uvedených služieb (resp. mých produktov), že necĎjde k porušeniu závázku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku; a

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby ‘.iazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade 5 usta
noveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu ;~
z dóvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Učastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku ~
a I alebo v Zmluve;

d) Povinnost Účastnlka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol oprávnený ~
v súlade s ustanoveniami platných právnych precpisov a / alebo Zmluvy Učastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme
dzit‘ alebo prerušit poskytovanie Služieb;

e) Povinnosť Účastníka neumožnit počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v prípade, že by tak
konal samotný Učastník, Podniku vzniklo právo odstúpit od Zmluvy alebo právo vypovedat Zmluvu z dóvodov nesplnenia ~
alebo porušenia povinnosti zo strany Učastníka, ki ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve;

f) Povinnost Účastnika neumožnit‘ počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v pri-
pade, že by tak konal samotný Učastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušit‘ poskytovanie S
Služieb.

Účastník je zároveň povinný uhradit‘ Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zrnluvná
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dnI odo dňa doručenia výzvy Podniku Učast- ~
nikovi.

2.10 Referenčné Číslo—Paušál pre blizkeho;
‚ 18)

Ak je v kolánke namiesto Referenčného Čísla — Pa~šál pre blízkeho uvedený symbol ‘++±++“, nevzt‘ahujú se na Učastníka
žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho priloh týkajúce ~ Paušálu pre blízkeho.

2.11 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený za podnienok uvedených v tomto bode aktivovat si počas doby viazanosti službu
Prestávka, ktorá spočíva vtom, že Učastník počas dooy, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karte aktivovaná, (d‘alej v tomto
bode tiež “Doba poskytovania“) nie je povinný plnit svoju povinnost mat‘ na SIM katie aktivovaný taký účastnicky program (resp.
taký variant účastnickeho programu) alebo takú kombnáciu v bode 2.2 plsmene b) uvedených služieb (resp. mých produktov), že
nedůjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasne o Dobu poskytovania predlži
doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastnika
podIa tohto Dodatku ani podľa mých ustanovení Zmluvy alebo mých zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Učastnikom
a Podnikom. Doba poskytovania může byť maximálna 6 celých zúčtovacich období a Učastník si ju může aktivovať len na celé
zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích obdobi. Službu Prestávka může Učastnlk využivať aj viac krát počas doby
viazanosti, avšak súčet Důb poskytovania nesmie pr~<ročit šesť celých zúčtovacích období. Počas Doby poskytovania může byt‘
na SIM katie aktivovaný akýkol‘vek aktuálne ponúkaný účastnicky program, ktorého podmienky užívania sú v prípade SIM karty
splnené. Službu Prestávka je možné aktivovat len v prípade, že na SIM katie bude aktivovaný niektorý z účastnlckych programov
Flex a Max (d‘alej v tomto bode tiež ako “Vybrané programy“). Službu Prestávka možno na SIM katie aktivovať len za podmienky,
že už uplynuli viac ako tn celé zúčtovacíe obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM katie je minimálne tn celé zúčtovacie obdobia
bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený — nie však povinný — aktivovat službu Pre
stávka aj v pripade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V pripade, že bude ku dňu deaktivácie
služby Prestávka na SIM karle aktivovaný účastnicky program resp. kombinácia služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu
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2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM kartu ten účastnicky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bola na
SIM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestávka pre
behne k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho Po doručeni žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu služby Prestávka.
V pripade, že sa Podnik a Učastnik vopred dohodná na presnej dižke Doby poskytovania, služba Prestávka sa deaktivuje ku dňu,
v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka tiež ked‘ uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využiva
nia tejto služby počas doby viazanosti.

2.12 Referenčné čislo — Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzeně volania 5 blizkym
19)

Ak je v kolánke uvedený symbol “±±+±±“, nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho pr[loh týkajúce sa
Darčekovej Prima karty a benefitom Neobmedzené volania s blizkym.

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne flnančné závázky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boll po
lehote ich splatnosti. Učastník potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V pripade, že v súvislosti so
SIM kartou bol medzi Účastnikom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého
by bol predaj zariadenia za cenu so ztavou alebo poskytnutie mého zvýhodnenia Učastníkovi a závázok Učastníka plniV pod
mienky poskytnutia zľavy a ďalšie povinnosti Učastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty (d‘alej tiež
“Predchádzajúci dodatok“) a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že
Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v pripade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku
poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný teletán, v takom pripade zostáva Predchá
dzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

3.2 Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku 1 bode 1.2. V prípade, že ide o prenos čísla sa
Strany dohodli, že Podnik zabezpeči dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Učastníkovi, ktorý je povinný splnenie tejto
povinnosti potvrdíť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Učastníka).

W

3.3 Dodatok nadobudne platnosV a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany d‘alej nedohodli na odloženi ~
účinnosti niektorých ustanoveni. Ak k jeho podpisaniu nedbjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť ~
a ůčinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Učastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu ~
určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čI. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v pripade, ak Učastnik uzatvoril 2
Dodatok v rámci režimu predaja na dial‘ku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitá odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do
uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto pripady v čI. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je až do momentu aktívá- ‘~

cie SIM karty odložená účinnosť tých ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM ~
karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnosti telefónneho čísla — Prijímajúci podnik. Ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci 9
režimu predaja na diaľku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Učastníkovi, najmá ~
ustanovenía špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodneni, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby 4
14 dní Po dní nadobudnutia platnosti Dodatku, čím móže dčjsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných ~
zvýhodneni. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený. V prlpade, ak Učastnik uzatvoril tento Dodatok ~
v rámci režimu predaja na diaľku, neoddelitel‘nou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku a Učastnik podpisom ~
Dodatku vyjadruje s nimi sáhlas.

O
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platností Zmluvy, pokial‘ 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 meni doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti ~
Dodatku nieje dotknutá platnosťZmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosV Dodatku skončí pred uplynutim doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohto
článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastník poruší svoje povinnosti ~‚

takým spčsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl‘a ustanoveni tohto Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhradenía zmluvnej pokuty (v pripade úhrady bankovým prevodom okamihom pripisania celej sumy ~
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, že obsahom Prilohy č. 1 je poskytnutie ~
zl‘avy alebo mého zvýhodnenia Učastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takým spósobom, že Podniku voči nemu
vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podIa ustanoveni tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Učastníka na poskytovanie ~
týchto zliav aJ alebo mých zvýhodnení, pokial‘ nie jev ustanoveniach Prilohy č. 1 výslovne uvedené niečo mé,

3.6 Tento Dodatok je neoddelitel‘nou súčast‘ou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, Po jednom pre Účastníka
a Podnik.

3.7 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dövodov na strane Učastníka a následne Podnik na žiadosť Učastníka zruši účinky odstúpe
nia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.8 Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet
kými podmienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podIa neho zaviazal splníť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozomený
na príslušné dósledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplní alebo poruší.

3.9 Strany sa dohodli, že v pripade, že Účastnik z akýchkol‘vek dbvodov strati právo na uživanie účastníckeho programu (resp. jeho
variantu), ktorý má na SIM karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu mého účastnlckeho programuje Podnik opráv
nený aktivovaV mu na SIM karte iný účastn[cky program, ktorý splňa podmienky uvedené v čl, 2 bode 2.2. Ak Učastnik požiada
a aktiváciu něho účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokial‘ nebude z technických, administrativnych alebo mých dóvodov Podnik schopný vykonaV požadovanú zmenu vzhl‘adom na
krátkosť času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom má dójsV k zmene účastnickeho programu v dósledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastníckeho programu.
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3.10 ‘Účastník svoj[m podpisom bene na veclomie, že v súvislosti s prijatim nového zákona Č. 351/2011 Z. z. boli k 1. 1.2012 vydané

nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej
slete spoločnosti Orange Slovensko, a. S

311 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvederé právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto
skutočnosťou oboznámíl a berle ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto
Dodatku a ktoré možno ‘yužiť na užívanie verejnej telefónnej služby, technicky obmedzíť možnosť využívania tohto zariadenia
počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokiaľ je v Dodatku stanovených viac důb viazanosti tak počas celej doby, počas
ktorej je Učastnik zaviazaný podia tohto Dodatku uživať služby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktúre)
v inej sieti, ako je verejná telefánna sieť Podniku (tzv. blokovarie zariadenia na sieť / BIM-lock). Účastník vyhlasuje, že sa obo
známil so skutočnosfami uvedenými v tomto bode a s ich vedomim kupuje tovar do svojho vlastnictva. Vzhľadom na uvedené
nevznikajú Učastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dóvodov žiadne právne nároky voči Podniku, najmá mu nevzniká:
(a) právo reklamovať ‘.yššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dĎvodov zl‘avu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dóvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny
zaplatenej za tovar), alebo akékol‘vek mé právne nároky.

3.12 Bez ohíadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku plati, že v pripade, ak sana tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo
vania zmlúv podia ~ 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v zneni neskoršich predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v súlade 5 usta
noveniami ~ 47a Občianskeho zákonnika, ak sa zmluvné strwiy nedohodli na odloženi účinnosti niektorých jeho ustanovení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozvšzovatie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.13 Zmluvné strany sa dohodli‘ že všetky spory z tejto zmluvy, elebo 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 pripade, že sa tento z akéhokol‘vek zákonného důvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Sc. Martin Kulhánek‘ PhD«
advokát zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045‘ a v pripade, že sa tento
z akéhokorvek zákonného dčvodu rozhodcom nestane, tak pái JUDr. Marcel Máčai, advokát zapisaný v zozname advokátov „~

vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvně strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva výhradne na ~
adresu: Asociácia pre rozhodcovské konanie, sldlom v Sratislave‘ Ventúrska 14. psČ: 811 01, Odmena za rozhodcovské ~
konanie je splatná podanim žaloby a činí 5% z hodroty predmetu sporu, minimálne však 1650€ (plus prislušná DPH). Rozhod- ~
covské konanie může byť výlučne pisomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odůvodnenie, rozhodca však může v pripade to
potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uve
dené v tejto zmluve. I

D Súhlasim s dohodou ~ Nesúhlasím s dohodou
3.14 Ak sa Strany dohodli na aktivácfl služby Poistenie fa4<túr, Účastník vyhlasuje‘ že sa oboznámil $ príslušnými poistnými podmien

kami poistitel‘ov MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z mého členského štátu‘ IČO 47 257 105 a MetLife Europe Insurance ~
Limited, pobočka poisťovne z mého členského štátu, IČO: 47 257 091, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku na ‘fl
~w.orange.sk‘poístenie a súhlasí $ nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mém viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpim žiad
nou chronickou chorobou alebo akoukol‘vek inou chorobou, ktorá může viesť k smrti alebo úplnej trvalej ínvalidite) a neplánujem ~
lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za ná~edok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dni a nepobe- ~
rám starobný dóchodok, predčasný starobný důchodok, výsluhový důchodok alebo výsluhový prispevok, ak Sa taký důchodok q
alebo prispevok podIa príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo v pripade, že výsluhový důchodok alebo výsluhový pns- ~
pevok poberám‘ som súčasne zamestnaný. V priebehu posledn~ch 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný Po dobu dlhšiu ‘~‘

ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospita~izovaný Po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dni. Zároveň‘ ak som
fyzická osoba nepodnikatel‘, prehlasujem že som zarnestnaný u jedného zamestnávatel‘a na dobu neurčitů 5 najmenej 30 hodi- ~
novým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcích mesiacov, alebo u dvoch zamestnávateľov za tých ~
stých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov‘ ne som teda nezamestnaný, nie som vo výpovednej dobe a nie som si ani
vedomý, že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná výpoved‘. V prípade, že nesplňam podmienku poistenía zamest- ‘~

nanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov‘ ~
alebo u dvoch zamestnávatelóv za tých stých podnienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem ~
v pinom rozsahu poístený pre pripad straty života z důvodu choroby alebo úrazu‘ pre pripad Uplnej trvalej invalidity z důvodu ~
choroby alebo úrazu a pre pripad Úplnej dočasnej hvalidity. Pripoistenie pre pripad nedobrovol‘nej straty zamestnania vznikne ‘~

najskůr dňom kedy splním uvedené podmienky zam~tnanosti. Ó

3.15 Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniarni Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012
Účastníka informuje, že od 1.7.2014 byv prípade, a~ by existoval alternatívny poskytovatel‘ roamingu (d‘alej tiež “APR“), ktorý so
spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o velkoobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal
poskytovat‘ zákaznikom prístup k rbgulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastník mal právo na posky
tovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou
Orange, a na území členských štátov Eurápskej ůnie dohodnutých v zmluve O poskytovani roamingu (ďalej tiež ‘Zmluva O AR“)
medzi Účastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na prislušnej BIM karte Učastníka,
skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoiočnosťou Orange prerušaié poskytovanie služby Roaming na prisiušnej BIM karte, Učast
ník uzavrel s APR Zmluvu oAR v sůvíslosti s príslušrou BIM kartou a skutočnosť‘ že Učastník služby poskytované mu príslušnou
BIM kartou využiva v sieťach, ktoré sú predmetom zmiuvy O AR 5 APR. Učastník by bol v pripade podIa prvej vety tohto bodu
oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkoívek momente, pokial‘ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V pripade uzavre
tia Zmluvy AR medzi Účastníkom a APR sa uskutoČni prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich Po uplynutí dňa‘
počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V pripade, ak Účastníkovi prestane byt‘ poskytovaná služba Roaming spoločnosťou
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prípade, že Učastník prenesie číslo, v súvis
losti s ktorým mu poskytuje APR roamingové službý k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovat‘ roamin
gové služby poskytované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možnosti zvolíť si alternatívneho poskytovatel‘a r~mingu a teda o možnosti zvouť si oddelené roamingové služby
poskytované aIternativnymi poskytovatel‘mi roamingu
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3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred volbou eurotadfy alebo osobitnej roamingovej tarify

obdržal úplné informécie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch ziska ůčastnik na stránke w~v.orange.sk.

Michalovce, dňa 21. 10.2016

Obchodná riaditel‘ka Orange Slovensko, a. s.
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