
2006-0101-1139230/05 
Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných služieb 

~Islo zmluvy: A2064969 ID predajcu: OS004DSA01 

Dátum: 
ldent. kód dodatku: 13627246 
SIM karta s prfdelenjm tel. čfslom: 

Orange Slovensko, L s. . 
so sldlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, 100: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zaptsané v Obchodnom registri Okresného súdu BraUslava l, odd'lel: Sa, vlo.f.ka čfsJo 114218 
(dalej len "Podni<") 

a 

0&.1nlk (Osoba: právnická l fyzická podnlkatel' l fyzické nepodnlkatel'): Právnické osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno l Nézov: 
Sloveniká elltldrlzaen6 prenosové útava, a.s. 

Trvalý pobyt l Sfdlo l Miesto podnikania (mesto l obec, ulica, popisné čfslo, PS~. polta): 
Bratislava, Mlynsk6 nivy 59/A, 124M, Bratislava 

~rslo a platnost' OP l pasu: štátne občianstvo: 
SR 

Rodné čl'slo /100: IČ DPH/DIO: 
35828141 SK2020261342 

Zaatťí~: -
Rodné alslo: ~IQ!n a nlatnnai' nP l nac;u / preukazu p. na pobyt: 
00000010000 . 

(dalej len •u&lstnlkj (pod skratkou •p. na pob~ sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca) 

na zéklade vzájomnej dohody uzatváraj(! tento dodatok k cit. zmluve o poskytovani verejn9cfl stu:f.leb (dalej Jen 
•oodatok•; cit zmluva o poskytovan( vere)lých sluf:leb, ku ktoreJ sa Dodatok uzatvära, sa daleJ označuje ako 

· "Zmluvaj, ktorým upravujťi podmienky kúpy zariadenia uvedeného ni.Uie v texte Dodatku a tiež vyuffvanla 
elektronických komunikačných služieb a iných skdieb poskytovaných na základe Zmluvy ("Služby"), prfpadne 
Iné osobitné podmienky vyuflvania Skäieb, ak sL'í v Doda1ku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, 
výslovne dohodnuté. (Podnik a Účas1nlk sa spoloene dalej označuj(! ako· "strany") 

CL 1. PI'ICimetom tohto Dodatku je 

1.1 dohoda strán na aktivácii účastnfckeho programu resp. zmene llčastnlckeho programu na Očestnfc:k.y 
program (poklar je v kolónke nlHI& v tomto bode uvedené •+++++• zostáva llčastnlcky program nezme
nený. uvedenie predmetného symbolu v ktorejkofvek kolónke v Dodatku znamená, fa stav urtovaný 
danou kolónkou zostáva nezmenen~ oproti stavu pred podpisom Dodatku, poklar priamo v texte vzt'ahu-
júoom sa k danej kol6nke nie je uvedené inak) 
!VPN SR+ j

1
> 

na SIM karte Podniku registrovanej na úe&stnlka, ktorej telefónne čisto je uvedené v záhlavl tohto 
Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, které počas platnosti tohto Dodatku nahradf (najma z dôvodu 
straty, krédefe, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku reglstrovanťi na Účastnfka, ktorej telefónne člslo je 
uvedené v zéhlavf tohto Dodatku (dalej len •stM karta"). 

1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (d'alej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že poklar je v kolónke 
''Výrobné ~IBio MT" uvedené •+++++•, tento údaj sa nebude uvádzaf a ž& predmet 1<\lpy teda MT je jasne 
a jednoznačne uri!ený svojim typom) 

f Typ MT Apple IPhone 12 128GB black 12) 

l Výrobn6 &sto MT (IMEI) •+++++" la} 
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Účastnikov! z majetku Podniku BO zfavou z jeho spotrebltel'akej ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zlavy 
z jeho aponbltefakej ceny) a DPH (dalej tiež "Kapna cenaj 
L 809,00 EUR ,., 

Účastnlk sl je vedorf19, !e befné maloobchodná (spotrebltel'ské) cena MT bez z1avy z Jaho spatrebital· 
akej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svoJlo majetku pradéva, poldar sa so záujemcom o kúpu MT 
nedohodne na podmienkach uveden9Ch v tomto Dodatku, ja 

1959,00 EUR 1
111 

Účastnfk sl je vedorey, fs MT je mu predév8.J19 za Kťlpnu cenu uvedenú vyHla v tomto boda len z teho 
d&lodu, & sa zavlazalldfvaf slufby poskytované mu prcstrac:tnlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni 
tohto Dodatku po dobu dohodn~ v bode 2.3 tohto Dodatku. 

1.3 dohoda strin o tom, fe v rémcl osobitnej ponukovej akcie Podniku 

l Akci<M mobilné talafóny pra doterajild1 zékaznlkov 1'1 

poskytne (resp. neposkytne vtd' niHia) Podnik úeastnfkovi aj daliie výhody a v prfpada, fe Podnik tieto 
dallla výhody Úfaatnlkovl poskytne, tia! dohoda o privach a povinnostiach stn!ln spojených s poskyb'tu
tlm týchto v9hod. Podrobnajila úprava práv a povinnosti strán spojených 1 poskytnutrm dallfch výhod alJ 
uvedené v dokumente 

l Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 26. 03.2014 17) 
ktorý ako Pr11oha č. 1 tohto Dodatku tvori jaho naoddaDternCI alJčasf. V prfpada, fe je v pradché.dza)jcej 
veta uvedené kolónka vyplnené symbolom "+++++" strany sa dohodli, fs Podnik neposkytne Účastnikov! 
v rémcl tejto osobitnej ponulcovaj akcia .fJadna d'alila v9hody a zároveň, fa súčasfou Dodatku nie je 
Pr11oha č. 1 s obsahom podra tohto bodu. Strany sa dohocli, fe sOe.t'ou Pr11ohy a. 1· mMe byt' aj Clprava 
Iných prév a povlnnoatf strán vré1ane priv a povlnnos1f upravených v tele Dodatku. 

1.4 dohoda atrén o 
a) aktivácii W2by 

~IP_~~p_k_lme __ me_~----------------------------------------~]
8

' 
b) o deakdvécll slufby 

~~·~-·-~--··--------------------------------------------------~~ ~ 
c) o volbe ~odnen6ho atsla (resp. viacerých z.v9hodnený'ch člsel), ak aa stra1y dohocll na aldlvédl 

(bonusovej) slufby Nekonečné volania na vybrané tel. čiBio v sieti Orange, alebo o volba Rodinných 
TČ (podra Ich definicle v Cemfku slufJeb), ak sa Strany dohodli na aldlvécll bonusovej služby 
Nekoneano v rodine 

l !ro) 
·+++++· -
~----------------------------------------------------~ 

d) o aktlvécll Masaňného predplatného vo vjike 

+++++ 
11) 

a) o poskytnut( zvýhodnenia (pokiar je nasledujOca kolónka vyplnené symbolom "+++++• Účastnfk 
nezfska fiadne zo zvýhodnen( uveden9Cf'l v Prllohe Dodatku, ktoré aO podmienené uvadanfm kfljčo
vých slov resp. slovných spojenf stanovených v prlsluAných ustanoveniach Prllohy Dodatku, pričom 
prévo na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmlanené nie ja týmto dotknuté) 

l 1
12) 

~~·+· -
1.5 dohoda strán, že Účastnfk ja poviM9 uhradlt' Podniku poplatok za aldlvéclu SIM karty resp. adminl

stratfvny poplatok za vykonanie nevyhnutn~ zmien v systémoch Podniku aCivlslaclch s kCipou konco
vého telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tchto eténlw za cenu BO zf'avou (dalej Ian 
"Poplatokj vo výlka s DPH 

ja,oo EUR 1
151 

Cl. 2. PrAva a povinnosti Podniku a ÚQatnlka 

2.1 úaaatnlk ja povinný zsplatlf Podniku kCipnu cenu MT vo v9IJ<e uvedenej v čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok 
vo výlka uvedenej v et. 1 bode 1.5. Účastnlk Je povinný zaplatH' Kťlpnu cenu a Poplatok na základe fak
túry vyatavenef Podnikom v lehota uvedenej vo faktOre, Inak do 15 dni odo dňa vystavenia fakt1jry, ak sa 
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zmluvné strany nedohodli na aplécanf Kúpnej ceny v splátkach. V prfpade, fe Podnik o to úeastnlka 
poflada, je tento povinný zaplatlt' cel(l Kúpnu cenu MT s DPH a l alebo Poplatok v hotovosti na predal
nem mieste, na ktcrom s Podnikom Účastnlk uzatvort terno Dodatok, a to vo forme JR(kiavku; to plati, 
ak sa zmluvné strany nedohodl na splécanf Kúpnej ceny v splétkac:h. 

2.2 Strany sa dohodli, fa Úeaatnlk je povlnnj' počas doby viazanosti, ako je léto atanovené v bode 2.3 tohto 
člénku, rnaf na SIM karte aktivované a uflvat' služby (resp. slu!bu) definované v ustanoveniach plamen 
a) ab) tohto bodu, prtčom zévlizky podra plamen a) ab) tohto bodu maj(J povahu altematfvrtYCh povin
nosti teda platt, fa poklar sú na SIM karte aldlvované slu:fby (slufba) uvedené v plemene a) Účastnfk nie 
je povilný' zéroveft plnil' v aOvlaloatlao SIM kartou svoj zévlzok poctra plsrnena b) a naopak(~. ak mé na 
SIM karte aktlvovanCI slufbu resp. aktivované slu!by uvedené v pfsmene b) tohto bodu, nie je povinnj 
plnif svoj z:.évlzok podra plemena a) tohto bodu). 
a) úeutnlk sa zavAzuje, fe v prfpade, ak nebude mat' na SIM karte aktivovaný niektorý z Očastnfckych 

programov Ideálnych peulélov Sova, Oelftn, Kengura a Panter, počas doby viazanosti, ako je táto 
stanovené v bode 2.3 tohto člénku, bude mat' akUvovaný na SIM karte taký Oeaatntcky program (resp. 
taký variant (leastJ'IIckeho programu), u ktorého je výlka meeaetlého poplatku (s DPH) s1anovené 
pr1najmenlom na sumu 
133,33 EUR l «l 

(v prfpade, fe je v. kolónke okrem sumy uvedený aj konkré1ny účaatnfcky program alebo typ aeaatnk> 
k.eho programu, Učaatnfk neporuif svoje povinnosti, ak bude mar predmetný Očaatnfcky program 
resp. (Jčaatnfcky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto 
&inku ani v prfpade, že v9lka mesaälého poplalku uvedeného Cleastnlckeho programu bude niHia 
ako suma uvedené v kolónke; poklar je v kolóra uvedený len konkrétny Clčastnlcky program alebo 
viacero óčastnlckych programov alebo typ alebo viac typov Očastnk:kych prognsmov bez sumy, Účast
nik ja povinný mat' na SIM karte aldlvovaný len nlektolý z uvedených Očastnlckych programov alebo 
úeastnlcky program uvedeného typu, a to bez ohradu na výlku Ich mesačn~ poplatkov) a teda .fe 
počas tejto doby nebude mat' na SIM karte aJdtvovan9 (ani nepofiada o zmenu účastnfckeho prog
ramu na) CK!altnfcky program s nižltm mesaeným poplatkom, ako ja vjtka mesačn6ho poplatku uw
dené vyHla v tejto vete (pri plneni tohto zéva1zku sa berle do Clvahy výlka mesačného poplatku po 
uplatneni zlav, ktoré mu na základe akejkofvek prévnej akutočnoa1f poskytne Podnik). Aktivécia úeast
nfckaho programu podfa prvej vety tohto plemena na SIM karte alebo aspoň fladosf o aktiváciu ~ 
hota účastnfckeho programu na SIM karte (v el. 1 boda 1.1 Dodatku alebo inou fonnou na to~ 
nou Podnkom) a jeho nésledná skutočná aktiVéda je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj 
podmienkou na vznik néroku na kúpu MT za lmpnu cenu. 

b) Účastnfk sa zaväzuje, f.e v pr1pade, ak bude mar na SIM karte akUvovan~ niektorý z Clčas1nfckych 
programov ldeälych paulálov Sova, Delffn, Kengura a Panter, bude mar pooas doby viazanosti, ako 
je této stanovené v bode 2.3 tohto elénku, akUVoVanCI na SIM karte takú kombinéc:iu aktlvovaného 
účastnlckeho programu, aldlvovaného Mesačného pntdplatného a doplnkových slu21eb Nekonečné 
volania na vybrané tel. čfllo v sieti Orange, Nekonečno v rodine, Poistenie faktťlr, Nekonečné SMS, 
SprAvy do vietkých aletf SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za vletky ltandardné balfky 
služby Nekonečný internet v mobile, za doplnkové baUky služby Nekonečný lntamet v mobile Balfk 
Zékaznlcka zóna, Ballk O~angeChat, Orange knl!nlca, meeaCného poplatku za doplnkové slulby lV 
v moble s Archlvom, Haló SWt, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa, 
Mo~ Európa+, MOj Svet, M~ Svet+, Néhradný telefón, EurOpa déta, Svet déta, Pric:hédzaj(lce hovory 
v EÚ, Prednostné starosttlvost', Exkklzfvna ataroealvost', slufby Zf"9Chhenie prenosu dét a Zdieram 
avoje dáta, u ktorej vý§ka súčtu mesaených poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnfcke programy, 
stufby, baUky, doplnkov6 služby a za Mesaené predplatné (vrétane DPH) je rovné alebo vyiiia ako 
[ 33,33 EUR l111

l 

Povinnosť Účastnfka podra tohto ptsmena je splnené aj v prfpade, fe komblnécla služieb, z ktorej sa 
r6ta sťtčet mesačných poplatkov podra preddlMzsj(Jcej vety, nebude pozostévat' zo vietkých ball kov, 
alufleb alebo Iných plneni vymenovaných v predchédzajúcej vete. Prt plnen( závlzku poclfa tohto 
bodu sa berie do Clvahy vý§ka mesaených poplatkov za Mesačné predplatné, Cästnfcka progrwny, 
služby ballky resp. doplnkové služby po uplatnant zliav, ktoré mu na základe akejkofvek právnej 
skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety pfsrnena a) tohto bodu platia primerane aj pre 
prévne vzt'ahy podfa tohto plsrnena, polder v tomto plamene nie je uvedené inak. Aktlvécla kombi
niele slu2feb pod ra prvej vety tohto pramene na SIM karta alebo 88POO fladosf o aktiVéclu takéhoto 
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účastnlckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo Inou fonnou na to stanovenou 
Podnikom) a Jeho néaledné akutDčné aldivécta je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podo
mienkou na vznik néroku na lalpu MT za lalpnu cenu. 

2.3 úeastntk sa zavlzuje, !e po dobu 

24 

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (dalej tlef •ctoba viazanoatr) 

18) 

a) zotrvé v zmluvnom vzt'ahu s Podnikam podfa ZnWvy v zneni tohto Dodatku ako óčastnlk Služieb 
poskytovaných mu Podnikom p108bednfctvom SIM karty, po ceiQ tOto dobu bude bez prerulenla tieto 
Služby využlvat', a to v lillade s jeho závlzkaml a z:érovel\ nedoruč! Podniku výpoved', odst(lpenle od 
Zlriuvy alebo iný (Ikon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a l alebo Dodatku pred ~tynutfm doby 
viazano&tl; za porulenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstCipenie od zmluvy z d&icdov stanoven9ch 
zékonom č. 361fl011 Z. z. v platnom zneni alebo z d6vodov stanovených pre odatťlpenle od zmluvy 
ln9m platn9m pr6vnym predpisom; 

b) nepožiada o vypojenle z pravédzky, alebo o dočasnCI deaktivéciu SIM karty (poklar mu takéto povin
nost' nevyplýva zo Zdlvy, pri6om v takom pdpade Je povinný bez zbytočného odkladu pokračoval' 
v u!fvanl Slufleb prostrednfclvom Inej SIM karty, ktorá nahradi vypojenCI resp. deakllvovanú SIM 
kartu); 

c) sa nedopuatf takého konania, alebo, nedé svojim konanlm !iaden taký podnet a ani neumožnr také 
konanie, na záldade ktorého by Podniku vzniklo pnivo odltúplf od ZmkNy alebo prévo vypovedat' 
Zmluvu z dCVodov nesplneria alebo porulenla povlnnosU zo strany Účastnfka, ku ktcr9m sa zaviazal 
v tomto Dodatku a l alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe 
viazanosti doCasne obmedzlf alebo prwullf poskytovanie Slu!lab; 

d) bude mať na SIM karte aldtvovanj fBkY' Clčastnfcky program (1"81P. taký variant Očastnlckeho prcg
. ramu) alebo taiW komblnéclu v bode 2.2 pl11118118 b) ~ alu!teb (resp. ln9Cf'l produktov), ža 

nedOjda k porulanlu zévazku Účastnlka wadaného v bode 2.2 totlto člénku; 
e) bude vl'.as a rtadne uhrédzaf cenu za SkJ!by a Iné svoje pel\a!né zévlzky vočt Podniku a sllčasna 

bude včaa a rtadne uhrédzaf Podniku Iné platby, kiDré Ja povinný platit' Podniku, a to aj v prfpada, ak 
88 nejedni o peňa!né záväzky voči Podniku, avtak Učastnlk je povinný ich uhradtr Podniku alebo 
proetradntctvom Podniku tretej osoba. 

2.4 v prfpade telefónnych elsel, ktoré balt v rérnd pr9n081tsfnoetl člala praneaené k Podniku od Iného pod
niku (dalej len •prel"l88éné elala, 88 do doby viazanosti nazapočftava doba od nadobudnutia platnoeti 
Dodatku a! do prvej aldlvécle SIM karty s prel'1888f1Ý'TT1 člslom, čiže doba, po ktoru SIM karta nebude 
v d&lladku alte nedokončeného prenosu čfsla aktfvna: doba viazanosti tak zah plynút' a! prvou aktlvé· 
aou SIM karty po ukoneenl prenoeu fiala. V prfpade, ak Účastnfk uzatvori tento Dodatok v rémci refimu 
predaja na dlal'ku, sa do doby viazanosti nez.apočltava prv9ch 14 dni nasladujOclch po nadobudnutr plat· 
nosti Dodatku; doba viazanosti tak začne ~Cit' až po uplynutl 14 dni nasledujúcich po nadobudnutf plat· 
nosti Dodatku. V t9Chto prfpadoch Je vlak Účaatnfk povlnnj plnil' el povinnosti uvedené v el. 2.3 a), c) a a) 
po celO dobu pred začatfm vJazanosll (odo di\a nadobudnutia pla1noatl Doda1ku af do začatia plynutia 
doby vlaz.anoslt), ako aj po celú dobu viazanosti. 

2.5 Účastnlk si je vedomý, že MT je mu p~ za KOpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej 
vjlka sa rovné rozdielu medzi spotrebltal'skou (trhovou) cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poekylnu
tau zravau zo apotrabitefskej ceny, len z toho dôvodu, ä sa Účaetnlk zaviazal užlvar služby poskytované 
mu prostrednlctvam SIM karty v zmysle ustanoven( tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, 
priOOm nedodr2anle tohto záväzku (konkrétne závazkov uvedených v člénku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) 
vzhfadom na V91ku 'ZJavy zo spotrebltafakej ceny MT, ako aj na pripadný obsah Prtlohy č. 1 Dodatku 
(poklar Ja sCičast'ou Dodatku takéto prfloha), by spOeobllo, !8 Podniku vznllda lkada (minimálna v roz
sahu zravy zo spotrebltefskej ceny MT). V nadvlznoatl na ustanovania predchédzajbJ vety sa Strany 
dohodli, !e Úeaatnlk ja povinný Podniku uhradlf nlflle v tomto bode uvedenú zn*Jvnú pokutu v prfpada 
porulenla nifila v tomto boda uvedených povinnosti nasledovne: 
a) ak Účastnlk počas doby vlazancetl uvedenej v čl . 2 bode 2.3 Dodatku porulf svoju povinnost' as 

a riadna uhradil' cenu za Služby alebo povinnost' uhradlf včas a rtadna Iný svoj paňab1ý záväzok voči 
Podniku alebo povinnost' uhradlt' veas a riadne Podniku lnó platbu, ktoru je povinný platiť Podniku (a to 
aj v prfpada, ak aa nejedná o peftmnY' zévlzok voči Podniku, avlak úeastnfk ja povinný ho uhradiť 
Podniku alebo proetradnfctvom Podniku), 
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alebo 
b) ak Úča&lnfk počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku porulf svoju povinnost' 

zotJvaf v zmluvnom vztahu s Podnikom podfa zmuvy v zneni tohto Doda1ku a po ceiCI dobu viaza
nosti u!fvaf bez preruienla Služby proslradnlctvom SIM karty alebo Účaltnlk porullsvoju povinnost' 
nedoruät' Podniku yWoveď, odstť.lpenla od zmluvy alebo lnj Clkon, k1Drého a&tlom je ukoneenie plat
nosti Zmluvy a l alebo Dodatku pred uplynutfm doby viazanosti (za porulenie tejtD povinnosti sa 
v stllacle s ustanoveniami člénku 2 bodu 2.3 plam. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmklvy 
z dOYodov stanovených zékonom ň. 35112011 Z. z. v platnom zneni alebo z d6vodov pre odstúpenie 
od zmluvy stanovených Iným platným právnym predpisom), 

je Účastnlk povim~ utvadll' Podniku zmluvnO pokubJ vo Yýike 
1150,00 EUR j 17

> 

Zmlwné pokuta (resp. v prtpade, že sa výlka zmluvnej pokuty počas doby viazanosti postupne znižuje, 
platf toto ustanovenia pre zmluvn a pokutu, v Jej výike, ako je táto stanované pre obdobie prvého mesiaca 
doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzJ bežnou maloobchodnou (spotrabital'skou) cenou MT bez 
zfa'!X_ z jeho spotrabltarakaj ceny s DPH a KOpnou cenou ~. IWpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal 
MT Učastnfkovl. 
Zmluvné strany aa dohodli, že v prfpade, ak zmluvné pokuta dohodnutj v predchédzajúcich ustanove
niach tohto bodu vo svojej V91ka platnej pra ~ mesiac doby viazanosti (ktoré ja uvedené na začiatku 
textu v kdónka tvoriacej slleast' tohto bodu), ja nlflla, ako lest'nésobok aumy, wedenej v člénku 2 
v boda 2.2 plam. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v prfpada, !e Účastnlk porullavoju zmluvne. povln
noef podra plemena a) alebo b) tohto bodu, voči Účastnlkovl pnivo na uhradenie zmluvnej ~vo 
v9lke mvnajlloaj sa Aast'n6sobku sumy uvedenej v člinku 2 v bode 2.2 plam. b) tohto Dodatku a Očast
ntk je tLítD zmluvnú pokutu Podniku povinn~ zaplatit', prteom v takom pr1pada sa naapllcuje suma zmluv
nej pokuty stanovené v kolónka tva1ac:ej sCičasl' tohto bodu. V prfpade, .fs (l) Podniku vznikne prévo na 
zmluvnú pokutu podra predchédzajúcej vaty tohto bodu a zéroveň (l) v kolónka tvoriacej aúčasf tohto 
bodu ja stanované, !e V9ika zmluvnej pokuty sa bude postupne podra pravidiel uvedených v texte obsia
hnutom v kolónke znlfovaf v závlslostf od toho kol1w cal:9ch maslaoov uplynulo od uzavretia tohto 
Dodatku do okamihu poruienia zmluvnej povinnosti, plaU, & vjika zmluvnej pokuty, ako je té1o 
stanovené v pradchédzajúcej vete, sa bude znižovat' v zévlslostl od toho kol'ko oalých mesiacov uplynulo 
od uzavr9tla tohto Dodatku do okamihu porulenla zmluvnej povi1nosti, a to podta rovnakých pravld1el, 
ako sú pravidlé stanovené pre znižovanie v9lky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej 
IW~ lohto bodu. 
Pn\vo na zrnkNnú pokutu podra tohto bodu vznikne Podniku sarnc:Jtnfm porulenrm povinnosti Účaatnfka, 
a to v okamihu porulenla povinnosti Účastnfkom, prlčom tDto pnivo nie je podmienené vykonanlm !lad
neho ťíkonu zo strany Podniku (napr. odst(lpanlm od Zmluvy alebo prarulenlm et obmadzenfm poskyto
vania Slufleb v prfpada porulenia povinnosti podfa bodu 2.3 p(amana c) tohto eJénku). 

2.6 Účastnlk sllhlasf s ijm, fa ak počas doby platnosti tohto Dodatku dOjde na zéklade jeho žiadosti alebo 
z dOvodov jaho zavinenia k dočaanej daaldtvécll jemu prldelenej SIM karty 8 v dôsledku toho k obmedze
niu alebo k preruieniu poekytovanJa Služieb podľa Zmluvy, fe doba po ktorú nebude z tjc:h1D d6vodov 
použfvaf tieto Služby sa mu nezapoerta do doby viazanosti. Táto slwtollnost' nezbavuje Učastnlka jaho 
povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu oanu SlufJab, polder mu této povinnost' v zmysle Zmluvy 
vznikne, ani povinnosti plnil' svoja zéviZky dohodnuté v pfamenéch a) a c) bodu 2.3 tohto článku. 

2.7 Podnik je povin~ splnlr sl viatky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplý4jú zo Zmluvy a tohto Dodatku, 
nafml (i) predat úeaatnlkovt MT za dohodnutú Kúpnu cenu a prevlast' na Očastnfka vlastnlcke prévo 
k MT a odovzdat mu ho za predpokladu, ža Úfastnlk splnf vietky podmienky potrebné pre vznik nároku 
na IWpu MT za Kúpnu cenu v súlade s t9mto Dodatkom; ~l) poskytovať ÚčastnlkoYI Služby pod ra Zmluvy 
8 tohto Dodatku. 

2.8 V prfpada, ak mé v okamihu uzavierania tohto Dodatku Úeastnlk v síMslosti so SIM kartou akUvovanú 
slufbu Néhradn9 telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných sluflab o aktlvé
cll slulby Néhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii slu!by Nlihradný tetafón), 
v zéhlavt ktorého ja uvedené to Isté telefónne čfslo ako v záhlavf tohto Dodatku, (dalej len •Dodatok o 
NT"), uzavratfm tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej daaktivécii fdužby 
Néhradn~ talefón aktlvovanej a uffvanej na zéklade Dodatku o NT zo SIM karty). V prfpade úniku 
Dodatku o NT podra predché.dzajCicej vety, mMe {ale nemusi) Účastnfk v súvislosti so SIM kartou 
po!ladat' o novú 8ktlvécfu slufby Né.hradnj telefón, prteom v lakom pnpade je povlnn9 uzavrieť novY 
Dodatok k Zniuve o poskytovani verejfT9ch slu21ab o aktlvécii slufby Néhradný 1elefón. V prfpada zániku 
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Dodatku o NT podra prvej vaty tohto bodu bude mar této akutoenoef v zévlstostl od okolnosti uvedenjch 
v jednotiiY9ch plamenéch tohto bodu za nésledok vznik niektorého z právnych stavov uvedenjch 
v naaledovn)'fch plamenéch tohto bodu: 
a) Ak aa nejedné o prtpad podra plemena d) alebo a) tohto bodu a Účalllnfk uf na zéklade Dodatku o NT 

zalalpll kcnoov6 telekomunlkal!né zariadenia, je povlnnj uhradlt' v atNiaload 80 zánikom Dodatku o NT 
sumu vo výlke zostévaj(Dch neuhradených meaat.nj'ch poplatkov za all.dbu Náhradnj telefón 
(VI'Mane DPH) do lcDnca pevodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (q. sumu rovnajú<:ej 18 
stlčinu výiky meeačnétlo pqllatku za slufbu Néhradn9 telefOn a počtu IT1e88Čnýd1 poplatkov, ktoré 
mal v a&'Jiada s ustanoveniami Dodatku o NT t.h'adtt' do konca doby vtazanoetl podfa Dodatku o NT, 
aviak ldcr6 v dOsledku zániku Dodatku o NT dOIIar neuhradll). 

b) Ak sa nejad!W o prfpad poctra plsmana d) alebo e) tohto bodu a Úeaatnfk pred zánikom Dodatku o NT 
nezaiWpil na základe Dodatku o NT kcncovt telekomunikačné zar1adenle a sCičaane požiadal o novú 
aktivéciu llufby N6hradnj tetef6n v sCMalostt 80 SIM kartou a podplaal prfsluln9 nový Dodatok 
k Zmluve o poskytovanr verejn9Ch služieb o aktlvécll alufby Náhradný telefón, v ktorého zéhlavf je 
Ll\l8dené telefónne Clllo SIM karty, alebo potiadal o akllv6clu takého účastnlckeho programu, ktorého 
sCičast'ou ja llufba N6hradnj telefón, a tento účaslnfcky program mu bude aJ skutočne na SIM karte 
akllvoYa~, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zravu z ceny Služieb vo vjlk8 roYnajCicej sa 
Y9ika mesačných poplatkav, ktor6 mu boli vy(letované a ktoré uhrad~ v aúvlalostl s aktiváciou a u!fv. 
nfm slufby Néhradný telefón na zéklade Dodatku o NT, pr1Com ueastnrkovt nevznikne povinnost' 
utvadtr ZOIItévajúce navyúl!tované mesačné poplatky za alu2bu Néhradn9 telefón, ktort bol na 
základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti 
(zénlcom Dodatku o NT zaniká tiaf. právO na kOpu koncového telekomunikačného zarfadenla za cenu 
so zl'avou, ktor6 mu vypi9YaJo z jeho ustanoven(). 

c) Ak sa nejedné o prfpad podra pfsmena d) alebo a) tchto bodu a Účaetnfk pred zánikom Dodatku o NT 
nezaiWpl na zéklade Dodatku o NT koncové telekomunikačné zartadenle a sCJčuw nepoBadal 
o neMI aktlvllau llufby Néhradn9 telaf6n v aCIYillolti 80 SIM kartou a napodplsal nDV9 Dodatok 
k Zlriuve o poskytovan( ventjných služieb o aktivácii Udby Néhradn9 telefón, v ktorého zéhlavf Je 
uvedené telefónne ~Isto SIM karty, Účaslnfkovi zánikom platnoetl Dodatku o NT nevznikne prévo na 
zravu, ako v prfpade poctra pfsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnost' uhradtf zostávajúce 
nevy\lčtDvané mesačné poplatky za slutbu Náhradný telefón, ktoré bol na zéklade Dodatku o NT 
povinn9 uhradit' do konca p&vodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zénlkom Dodatku 
o NT zaniké tiaž prévo na kúpu koncového telekoml.l'l!kačného zarfadenla za cenu 80 zfavou, ktoré 
mu vyplývalo z jeho ustanovenO. 

d) Al< v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM kaJ1e aktlwvaný taký Očastnlcky program, ktorého sllč&
l'ou je sk.Jfba Néhradný telefón a Účastnfk požiadal o aktivédu takého Clčastnlckeho programu, 
ktorého s~ou je llufba Néhrad~ telefón, a tento ú&lltnfcky program mu bude aj skutočne na 
StM 1wte aktivovaný, Očastnfkovi zánikom platnosll Dodatku o NT nevznikne prévo na zfavu, ako 
v plfpade podfa pfsmena b) tchto bodu, ani mu nevznikne povinnost' uhradlt' zostávajCica nevyúeto
vané meaaené poplatky za službu Nilhradn9 telefón, ldDn) bol na základe Dodatku o NT pov1nn9 
uhradtt' do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby Ylazanostt. 

e) Al< v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktlvovafl9 taký (Jčastnfcky program, ktorého aača• 
fou je slufba Néhradný telefón a Účaltnfk pofladal o aktivéciu takého Llčastnrclceho programu, 
ktor6ho l\'l&llt'ou nie je S!ufba Néhradn9 telefón, a tento Očastnfcky program mu bude aj skutočne na 
SIM karte aktivovaný a Ueastnfk pred zilnikom Dodatku o NT nezakúpH na z.éklade Dodatku o NT 
konCX1W telekomunlkaené zariadenia, Účaslnfkovi zénikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo 
na zl'avu, ako v prfpada podfa plemena b} tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost' uhradil' z.ostéva.. 
jCice nevyú~n6 mesačné poplatky za stufbu Néhradný telefón, ktoré bol na zéklade Dodatku o NT 
povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby vlazanoatl. 

2.9 V prtpade porulenla niektorej z povinnosti Úč:astnlka vyplývajúcich z ustanoveni uvedených v ~ 2.3 
tohto člilnku, ktoré ~vymenované v nasledujúc:ej vete tchtD bodu, počas doby viazanosti je Ufastnlk 
pomný uhradit' Podniku zmluvnO pokutu vo výike rovnaP»j sa v9ika zmluvnej pokuty dol1odnutej 
v boda 2.5 tohto Olánku. Povilnost'aml, s porulenlm ktorých je spojený vznik pn\va Podniku voel Účast
nlkovi na uhradenia zmluvnej pokuty podra predchédzajúcej vety, sCI: 
a} Povinnost' Úeutnlka počal doby vlazanostJ nepofiadat' o vypojanle z prevédzky, alebo o doe&snCI 

deaktlvéclu SIM karty (poldal' mu takéto povinnost' nevyplýva zo Zmluvy, prtčom v takom prfpada je 
povlnn9 bez zbyto&lého odkladu pokraOovaf v uffvanf Služieb proatradnfctvom Inej SIM karty, ktoré 
nahradi vypojenú resp. deaktlvovanO SIM kartu); 
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b) Povlnnosf' Účastnfka maf počas doby viazanosti na SIM karta (ktoreJ telefónne člalo je uvedené 
v zéhlavf tohto Dodatku) aktivovaný tak9 6častnldcy program (resp. taký variant Očastnlckeho prog
ramu) alebo takú komblnéclu v bode 2.2 plsmene b) uvedených slufleb (resp. Iných produktov), že 
nec:tOjde k porulenlu závlzku Účastnlka uvedeného v bode 2.2 tohto článku; 

c) Povinnost' Ú&astnlka nedopustif sa počas doby YlazanoaU takého konania, na :zéklade ktorého by 
Podniku v súlade s ustanoveniami platn9ch Jrivnych predpisov a l alebo zmruvy vznikto právo odstú
plf od ?Jnklvy alebo prévo vypovedaf Zmluvu z dOVodov nesplnenia alebo poruienia povinnosti zo 
strany Učastnlka, ku ktorej (povinnosti) aa zaviazal v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve; 

d) Povinnost' Účastnlka nedopustlf sa poeas doby vlazanoaU takého konania, na základe lc:torétlo by 
Podnik bol oprávnený v alllade s ustanoveniami platných prévnych predpisov a l alebo Zmluvy Učast
nlkovt počas doby vtazanostl dočasne obmadzlf alebo preruiit' poskytovanie Slu!leb; 

e) Povinnost Účastnlka neumcm,ll' počas do~ viazanosti tretej osobe také konaria, na základe ktorého 
by v prtpada, fe by tak konal samotný účaatnlk, Podniku vzniklo prévo odlt!lptf od Zmluvy alebo 
prévc vypovedať Zmluvu z dOvodov nesplnenia alebo poruienia povlnnosU zo strany Účastnlka, ku 
ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a l alebo v Zmluve; 

f) Povinnost Účastnlka neumofnif počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na záldade ktorého 
by bol Podnik v prtpade, že by tak konal samotný Účastnlk, oprávnený v dobe viazanosti dočasne 
obmedziť alebo praruAit' poskytovanie Slu!lab. 

úeastnlk ja zároveň povtn~ uhradiť Podniku néhradu lkedy, ktorej výlka presahuje výlku dohodnutej 
zmluvnej pokuty. Zmluvné pokuta je ~6 v lehote uvedeneJ vo výzve na jej zaplatenie, Inak v lehota 
14 dnf odo dňa doručenia výzvy Podniku Účastnfkovl. 

2.1 O Referenčné ~fsb- Pauiél pre blfzkatlo: 
l•+++++· 
Ak je v kolónke namiesto Referenčného člsla - Paulél p19 bllzkeho uvede~ symbol •+++++•, 
nevzt'ahuj(l sa na Účastnlka !ladne ustanovenia Dodatku ani jeho prfloh týkaJCice sa Paulélu pre bllz
keho. 

2.11 Strany sa dohodli, fe Úeaatnlk je oprévnen5' za podmienok uvedených v tomto bode aktivovat' si počas 
doby viazanostf službu Prestávka, ktoré spOOfva v tom, že Účastnik počas doby, počas ldcrej je služba 
Prestávka na SIM karte akllvovaná, (dalej v tomto bode tie! "Doba poskytovarria") nie je povinný plnlf 
svoju povinnost mat na SIM karte aktiYOYBn5' taký účas1nfcky program (reap. tak9 variant llčastnlckel'lo 
programu) alebo talcíl komblnéclu v bode 2.2 pfsmene b) uvedenýctlalufleb (,.p. Iných produktov), že 
nedOjde k porulenlu ZévazJcu Účastnfka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa sCičasne o Dobu 
poskytovania predl!i doba vlazanoatl dohodnuté v U81anoveniactl Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka 
nie sc'J dotknuté ostatné povinnosti účastnnca podra tohto Dodatku ani podfa iných ustanoveni Zmluvy 
alebo iných zmiOv slanovuJťlclch préva a povinnosti medzJ Účastnlkom a Podnikom. Doba poskytovania 
mOže byt' maximálne 6 celých Z\'Jčtovaclch obdobi a Účastnfk si ju mOže aktivoval' len na celé zúetovacie 
obdobie resp. viac celých Zllčtovacfch obdobi. Slu!bu Pl9stávka mOfe Účastnfk vyuflvaf ~viac krét 
poeas doby viazanosti, avlak aCtčet DOb poskytovania nesmie prekročit' iesf celých zťačtovacfch obdobi. 
Počas Doby poskytovania mMe byt' na SIM karte aktivOvaný ak9kofvek aktuélne ponúkm15' llčastnlcky 
program, ktcrétlo podmienky uflvanla aú v prfpada SIM karty splnené. Slufbu Prestévka je mo2né akti
vovar len v prtpade, fe na SIM karte bude aktivovaný niektorý z Clčastntckych programov ldelllnych pau
Ulov Sova, Delftn, Kengure a Panter (daleJ v tomto bode tlef ako "Vybrané programy"). Službu p,. 
stávka moblo na SIM karte akttvovaf len za podmienky, že uf uplynuli viac ako tri celé zúetovacie 
obdobia od uzavrafla Dodatku a na SIM karte je minimálne bi celé zťif:tovacie obdobia bez preruienia 
aktivovan5' niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnen5' - nie vlak povlnn5' - aktlvovat' slufbu 
Prestávka aj v prfpade, že nie je niektorá z podmienok uvedenjch v tejto vete splnené). V prfpade, fe 
bude ku dňu deaktlváde služby Prestávka na SIM karte aktivovaný CJčastnfcky program resp. kombinécia 
slufleb, ktoré sťl v rozpore s ustanoven Im bodu 2.2 tohto článku, Podnik je oprávne~ aktivoval' na SIM 
kartu ten účastnfcky program raap. tli komblnéclu Blufleb, ktorá bola na SIM karte aktivované vposled
nom okamihu pred aktlvécJou služby Prestávka. AkUvécla aj deaktivécia sJufby Prestévka prebehne 
k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručeni žiadosti o aktiváciu resp. deaktivéclu 
služby Prestávka. V prtpade, .f.e sa Podnik a Účastnfk vopred dohodnú na presnej cMke Doby poskytova
nia, služba Prestávka aa deaktlvuje ku dl'\u, v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuJe alufbu 
Prestávka tla! ked' uplynie llesta celé zúčtovacie obdobie využlvania tejto sluä>y p008s doby viazanosti. 

2.12 Referenané č[slo- Oartekové Prtma karta s benefttcm Neobmedzené volania s bl(zkym 
+++++ 19) 
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».je v kol6nke uvedený symbol •+++++•, nevzt'ahuJLI sa na Účastnfka fladne ustanovenia Dodatku ani 
jeho prtloh týkajúce 88 Da.rt.ekovej Prima karty a benefttnm Neobmedzené volania a blfzkym. 

eL 3. ZiventW ustanovenia 
3.1 Účaatnfk vyhlasuje. fe nemé 21adne flnanené závlzky voči Podniku, ktoré v deň, ked' bude podpisovat' 

tento Dodatok. by boli po lehote Ich splatnosti. Účastnlk potvrdzuje, že Zmluva, ku ktcnJ sa uzat.véra 
tento Dodatok, je platné. V prfpade, fe v aCMaload ao SIM kartcu bol medzJ Úeastnlk.om a Podnikom 
uzavretý Iný dodatok v rámci niektoreJ ponukovej akde Podniku, obsahom ktorého by bol predaj 
zariadenia za cenu so zravou alebo poskytnutie ilého zvýhodnenia Účastnl'kovi a závAzok Účastnfka 
pfnlf podmienky poskytnutia zfavy a ďallle povi1Y108U Účaatnfka uvedené v predmetnom dodatku pro
stredntctvom SIM karty (dalej tlef "Predchédzajt.tcl dodatok") a tento Predchédzajlci dodatok je platný 
v deň. v ktorý sa uzaviera Ooda1ok, Strany sa dohodli. fe PredchédzaJCid dodatok zanlké okamihom 
uzavt11tla Dodatku. To neplatt v prfpade. ak je predmetom Predc:hédzaj(Joeho dodatku poskytnutie služby 
pod nézvcm ~SMS v roamingu, Twilalebo Náhradný taJef6n, v takom prfpade zostéva Pred· 
c:hádzajúcl dodatok platný a popr1 1'\om je platný aj Dodatok. 

3.2 S1rany sa dohodli, fe Podnik zabezpeči dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastnfkovl, ktolý 
je povlryný splnente tejto povinnosti pot.vrdlr svojim podpisom (resp. podplaom oprévnenej osoby konaJCI
cej za Učastnlka). 

3.3 Dodatok nadobudne platnost' a účinnosť v deň, v ktorom ho podpllu obe jeho strany, ak 88 a1rany d'alej 
nedohodli na odlofenl OčiMOStt nlektcrých us1anovenf. Ak k jeho podpf&a"'lu nedGjde obldvcrri stranami 
Dodatku v jeden deň, nadobudne platnost' a C&annost' v deň, v ktorom ho podplle oprávnený zéstupca 
Podniku af po Účastnlkovi. Tento Dodatok sa u:zatvára na dobu l.l'tJtO, a to na dobu vlazanoaU uvedenO 
v a. 2 Dodatku. v pripade prenesenýCh čfsel, ako aj v prlpade, ak Účastnlk uzatvoril Dodatok v rámci 
režimu predaja na diarku, 88 Dodatok uzatvéra na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku 
af do uplynutta viazanosti definovanej oeobitne pre tieto pripady v čl. 2 Dodatku. V prfpade prenesených 
člsel je a! do momentu akttvécle SIM karty odlof.ené účinnosť tých ustanoveni Dodatku, ktorých 
vykonanie nie je mofné bez toho, aby bola aktivované. SIM karta, 8 to v zmysle Podmienok prenoeltal'
nostl telefónneho čtsla - PrljfmaJ(Icf podnik. ». Účaatnlk uzatvoril ten1D Dodatok v rámc! ndfmu predaja 
na dialku, vietky ustanovenia Dodatku, ktoré ipec:fftkuJCI osobitné zvýhodnenia poskytované Účas1nfkovl. 
najmA ustanovenialpecffikujťíce začiatok poskytovania JednoUIY9ch oaobflnýctl zvýhodnenf, nadobudne. 
účinnost' af uplynutfm doby 14 dnf po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, am môže dôjst' k posunu 
momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnen l. Rozsah 8 charakter osobltnjch zvý~ 
hodnenf vlak ostéva nezmenen9. V prfpade, ak Účastnlk uzatvoril tento Dodatok v rámcl režimu predaJa 
na dlarku, neoddeltefnou stleaatou Dodatku sťí aj podmienky predaja na dlanw a Účastnlk podplaom 
Dodatku vyjadruje s nlmlsOhlaa. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodl, fe okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba plat
nosti Zmluvy, pokial' táto nebola uzavretá na dobu určttťí, vo svojej časti týkajCicej 88 SIM karty na dobu 
určitú zhodrúl s dobou platnosti Dodatku, pričom okaml1om zénlku Dodatku 88 meni doba platnosti 
Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurata. Zénlkom platnostf Dodatku nie je dotknuté plat
nost' Zmluvy. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnost' Dodatku skonči pred uplynutlm doby, na ktorú bol uzavret9 
v zmysle bodu 3.3 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na zéldade dohody zmluvných atrén. 
V prfpade, fe Účastnlk poruif svoje povinnosti takým spôsobom, :le Podniku voči nemu vznikne právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovenf tohto Dodatku, zanikne platnost' Dodatku okamihom 
uhradenia zmluvnej pokuty (v prfpade Ohrady bankovým prevodom okamihom pr1pfsanla celej sumy 
zmluvnej pokuty na Podnl'kom uriSený účet). Zmluvné s~ sa dohodli, ža v prfpade, fe obsahom 
Pr11ohy ~ 1 je poskytnutie zlavy alebo Iného zvýhodnenia Účastnfkavi, okamihom porulenla povinnosti 
Účastnfka 1akým spOsobom, fe Podniku~ nemu vznikne prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty padre 
ustanoveni tohto Dodatku, zaniknú vtetky práva Účastnfka na poskytovanie týchto zliav a/alebo Iných 
zvýhodnenl, pokiar nie je v ustanoveniach Prllohy e. 1 výslovne uvedené niečo Iné. 

3.6 Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po 
jednom pre útastnlka a Podnik. 

3.7 Strany sa dohodli. 2e v prfpade ak Podnik pozastavl poskytovanie Slufleb podfa Zmluvy a tohto Dodatku, 
pripadne ak Podnlc odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dOvodov na strane úe&stnlka a následne 
Podnik na 21adoaf Účastnlka zrulr Cll!lnky odstQpenla od Zmluvy a tohto Dodatku prfpadne začne znova 
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poskytovať pozastavené SILaby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak. ako 
keby k pozastaveniu poskytovania Sluf.feb prfpadne k odatíÁpenlu od Zmluvy a tohto Dodatku nebolo 
dollo. 

3.8 Účastnlk vyhlasuje, fa pred uzavratrm tohto Dodatku bol podrobne oboznémen~ s právami, ktoré z netto 
vyplývaJO ako aj ao Watkýml podrnlankaml a l alebo povlnnost'aml, ktoré sa podra neho zavlazat splnlt, 
a sOčasna, ža bol v plnom rozsahu upo,mrnanj na pr181ulné dôsledky, ak tieto podmienky a l alebo 
povinnosti nasplnf alebo porulr. 

3.9 Strany sa dohodU, že v prfpade, .te Úfastnlk z akjchkorvek d6vodov strati prévo na uffvania ťíl*tnfo.. 
kaho programu (resp. jaho variantu), ktorý mé na SIM karte aktivovan9 a zároveň včas nepožiada o aktJ. 
véclu Iného ťíčaatnklkeho programu, ja Podnik oprévnen9 aktivoval' mu na SIM karte Iey aeastntcky prog
ram, ktolý apfňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Qeastnlk požiada o aldivécfu ln6ho 
Očastnfckeho programu pred zmenou podfa pradchédzajťicej vety, nepovažuje sa tento úkon za 
vykonan9 včas, poklaf nebude z technick9ch, admlnistratrvnych alebo ln9dl dOvodov Podnk schopn9 
vykonať pof.adovanťi zmenu vzhfadom na krá1ko8f času medzt cloručenfm fladosti a okamihom, v ktorom 
mé dOjal' k zmena ú*'nfckeho programu v desledku straty préva na poskytovanie dotknutého účastnfe> 
keho programu. 

3.10 Účastnfk svojfm podpisom berie na vedomie, & v súvislosti s pfiatlm nového zákona č. 351/2011 Z. z. 
boli k 1. 1. 2012 vydané nové Vieobac::né podmienky poskytovania verejn~ elekfronických korm..,ika6-
ných slufleb prostrednfctvom verejnej mobilneJ siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. 

3.11 Strany sa dohodli, ža Podnk mé niBie v tomto bode uvedené právo a Účastnfk potvrdzuje avojlrn podpi
som, fa sa s touto skutočnost'ou oboznámi a berte ju na vedomie. Podnik je oprávnen9 pre kafdé 
zariadenie, ktorého predaJ je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využil' na uffvanle verejleJ 
telefónnej slulby, technicky obmadzft možnosť využtvanJa tohto zariadenia počas doby vfazanoeU podra 
tptrto Dodatku {poklaf je v Dodatku stanoven9ch viac dOb vlazanosU tak počas celej doby, počas ktorej ja 
Učastnfk zavlazsn9 podfa tohto Dodatku u.!lvaf alu2by v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a l alebo 
~rukt\1re) v Inej siati, ako Ja verejné telefónna siet' Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na siet' l SIM-Iock). 
Učastnfk vyhlasuje, fe sa oboznémll ao ak.utoenoat'aml uveden9J1ll v tomto bode a s Ich vedomlm kupuje 
tovar do svojho vlastntctva. Vzhfadom na uvedené nevznlkajO Účaatnfkovl z vyAiie v tomto bode uve
dených dOvodov 21adne právna néroky voči Podniku, najmä mu navznlké: (a) právo reldamovat' vyAIIe 
uvedené skutočnosti na zatwpenom tovare (b) právo pofadovaf z hore uveden9dl dOvodov zravu 
z kOpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvaden9ch dOvodov odstúplf od IWpne) zmluvy (po&dovat vrát&
nle celej IWpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékcfvek Iné právne néroky. 

3.12 Bez ohradu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku ptatf, že v prfpade, ak sa na tento Dodatok vzfahuje 
re.!lm povinného zverejňovania zmhN podra § 5a zékona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prfstupe k lnfor
méclém a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znenf neskorifch predpisov, tento Dodalok nado
budne llčlnnosr dnom nasled~cin po dni jeho zverejnenia v súlade a ustanoveniami § 47a Obllian
skeho zékcmfka, ak sa :z.rnknmé strany nedohodli na odloänf účinnosti niektorých jeho ustanoveni. 
Týmto ustanovenfm nie aú dotknuté odkladacie a1ebo rozvlzovade podmienky, ak sO dohodnuté v tomto 
Dodatku. 

3.13 Zmluvné strany sa dohodB, !e vletky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcov
al<om konanf pén Mgr. Andrej Gundel, advokát zapraan9 v zozname advokátov vedenom Slovenskou 
advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prfpede, že sa tento z akéhokol'vek zákonného dOvodu roz
hodcom nestane, tak pén JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát zaprsan~ v zozn~me ad'IOI<áúw 
vedenom Slovenskou advoké1skou komorou pod č. reg. 7045, a v prfpade, f.e sa tento z akéhokol'vek 
zákonného dOVodu mzhodcom nestane, tak pén JUDr. Marcel Méčal, advokét zaplaan9 v zozname 
advokátov vedenom Slovenskou advokétskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodl, 
fe žaloba sa podéva na adresu sfdla rozhodcu, ktorým je sfdlo jeho advokátskej kancelérie ku dňu 
podania žaloby zapraan6 v zozname SAK. Odmena za rozhodcovské konanie je splatné podanfm faloby 
a člnf 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne viak 16,50 E (plus prfsluiné DPH). Rozhodcovské 
konanie mMe byt V9kJčne pfsomné a rozhodnuue nemusi obsahovar odôvodnenie, rozhodca vlak mMe 
v prfpade potreby Ostne pojednévanie nariadif. Zmluvné strany výstavne :!iadajú o dorul5ovanie na poš
tovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zéroveti dohodli na tom, že roz
hodca mMe po začati rozhodcovského konania narfadlf predbefné opatrenie v aC.ade s ust § 22 a zék. 
a. 24412002 z. z. o rozhodcovskom konanf. 

D Stlhlasrm s dohodou il Nesúhlastm s dohodou 
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3.14 Ak sa Strany dohodn na akUvádl slufby Poistenie faktOr, Účaatnlk vyhlaa4!e, že sa oboznémll s prtskJI. 
nými ~stnými podmienkami poistlterov Metl.Jfe Europe Limited, poboeka polat'ovne z Iného elenského 
ltátu, 100 47 2fJ7 106 a Mellife Europe Insurance Limited, pobočka polat'ovne z Iného l:tenského itétu, 
IČO: 47 201 091, ktoré sO dostupné na Internetovej stánka Podniku na ww.v.orange.sklpolanle 
a súhlasf s nimi. Zéroveň Úeastnlk prehlaauje nasledovné: 
Týmto prehlas~am. fa mém viac ako 18 rokov a menej ako 66 rokov, nemém zdravotné problémy 
(p~ netrptm fiadnou chronickou chorobou alebo akoukol'vek Inou chorobou, k1oré mMe vtesr 
k smrti alebo úplnej trvalej Invalidite) a neplénujem lekérsky z6krok alebo operáciu, ktoré by mala za 
núledok prilcen~nosf dlliiu ako 30 po sebe nasledujQclch dnt a nepoberám starobný d&hodok, 
predčuey ltarobný d~odok. vjsluhov9 dOchodok alebo V9Siuh0V9 prtspevok, ak sa tal(9 .dOchodck 
alebo prfspevok podra prfsluin9ch plivnych predpisov poskytuje, alebo v prfpade, že vjaluhOYý dOcho
dok alebo výaluhový prfspevok poberám, som saeasne zamestnaný. V priebehu poalednfch .24-roch 
mesiacov aom nebol práceneschopný po dobu dlhllu ako 30 po sebe nasledujúcich dnf a /alebo hosplta
llzovaey po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dni. Zérovaň, ak som fyzické oaoba nepodnlkatal, 
prehlasujem .te som zameatnaný u jedného zamestnAvatera na dobu neurčlbl s najmenej 30 hodtnov9m 
pracovným týfdňom počas posledných 12 po sebe nasladujOclch mesiacov, alebo u dvoch zamea1néva
terov za tých istých podmienok nepreb:flte aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezameatnan~, nie aom vo 
výpovednej dobe a nie som sl ani veclornj, fe by ml hrozila nezamestnanosť a nebola ml dané výpoved'. 
V prfpade, fe nesplňam podmienku polltenla zamestnanosti na dobu neurčlro a najmenej 30 hodlnov9m 
pracovným týfdňom pol5as posledn9Ch 12 po sebe nasleduj0clct1 mesiacov, alebo u dvoch zameetnáva
terov za tých lltých podmienok napretrf.ite aspoň 24 mesiacov, Polatanla vznikne s tým1 fe budem 
v plnom rozsahu poistený pre prlpad straty života z dOvodu choroby alebo úrazu, pre prlpad lJplnej trvalej 
invalidity z dOvodu choroby alebo úrazu a pre prtpad Úplnej dočasnej Invalidity. Prlpo1818nle pre prlpad 
nedobrovornej straty zamestnania vznikne najskOr dflom kedy splnlm uvedené podmienky zamest
nanosti. 

3.15 Spoloenost' Orenge ~ v súlade s ustanoveniami Nariadenia E.Wplkaho parlamentu a Rady Európ
akej únie č. 53112012 Očastnlka informuje, !a od 1. 7. 2014 by v prfpade, ak by existoval altematfvny 
poskytovater roamingu (ďalej tiaž •APR•), ktorj so spoločnost'ou Orange uzavrel zmluvu o wtrkoobchod
nom prfstupe k roamingu a záowň by na základe tejto zniuvy už meer pDikytovat' zákaznfkom prfab.lp 
k reglbaným hi&IOY9m, SMS a ditovým roamingovým slufbém, Účaetnlk mat prévo na poslc.ytcvanle 
uvedených roamlngavýdlslufieb tjmto APR, a to prcstredntctvom SIM karty, ktorá mu bola prtctaené 
spoločnoat'ou Orange, a na Clzeml členských ltétDv EurópskeJ Onle dohodnutjch v zmluve o poskytovani 
roamlrvJ (ďalej tiež "Zmluva o AR•) medzi úeastnlkom a APR Podmienkou Je aktlvova1é služba 
Roaming spoiOOnostl Orange na prfslulnej SIM karte Účaltnllca, skutočnOit', fs Účaatnlkovl nebolo 
spoločnosf'ou Orw1ge preruiené poskytovanie sl~ Roaming na prfslu~ SIM karte, Účaatnlk uzavrel 
s APR Zmluvu o AR v truvislosti s prfsluinou SIM kartou a skutol!nost', .f8 lJčaatnlk s~ poskytované 
mu prfllulnou SIM kartou vyuffva v slet'ad'l, ktoré Sil predmetom zmluvy o AR s APR. úeastnlk by bol 
v pripada podl'a prvej vety tohto bodu opr6vnen9 prejst k APR bezptatne a v ktoromkol'vek momente, 
poklaf sO splnen6 vyllie uvedené podmienky. V prtpade uz.avretla Zmluvy AR madzi Účastnlk.om a APR 
sa L&wtočnl prechod k APR do troch pracovn9Ch dni nasladuj(lclch po uplynutf dl\a, poeas ktorého bola 
uzavretá Zmluva AR. V prfpade, ak Očastntkovi prestane byt poskytované alufba Roaming apoločnost'ou 
Orange (vrétane preruienla jeJ poskytovania), Zmluva AR bez ďallleho zanikne. V prfpade, !e Úeastnlk 
prenesie Olslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roamlngové slufby, k Inému operátarovl, tanto In~ 
operé1Dr nie ja povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym APR. Účastnlk svojim 
podpisom tohto zmluvného dokumentu výstavne potvrdzuje, fs bol Informovaný o možnoatl zvoll' sl alter
nattvnaho poskytovatara roamingu a teda o možnosti zvollt' al oddelené roamlngové služby poskytované 
altamatrvnyrni poskytovatal'mi roamingu. 
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3.16 Podpisom toh1D zmluvného dokumentu Llčastnfk sl'J6alne potvrdzuje, že pred vdbou eurotartfy alebo 
osobitnej roaningovej tarify obdržal Llpln6 infonnécie o platných roamlngov9ch poplatkoch, najml 
o hovorovej eurotartfe a SMS eurotartra. Vf.dy aktuélnu lnfonnáciu o vletkS'ch platnSd1 roamlngovýdl 
poplatkoch zfska llfastnfk na atrénka \WNI.orange.sk. 

Bratlalava, dt\a 

Podpis a pečlatk6úč&Bfnlka 

etalo Clčastnfka: 11/11 

Martina Gogulkova 
spoločnost Orange Slovensko, a. a. 

pečiatka, podpis 
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