
?

Dodatok k Zmluve o poskytovaníverejných sluŽieb
Číslo zmluvy: A67í0188 lD predajcu: osoo4DsAos

Dátum: 26. 10.2021
ldent. kód dodatku: 'ĺ3859371

SlM karta s prideleným tel. číslom
Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 0B Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ 20 20 31 05 78, lČ opn: sK 20 20 31 05 78,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka číslo 1142lB
(d'alej len "Podnik")

a

Učastník právn ická ĺ ýzická pod ni katel' l ýzická nepodn ikatel') : Právn ická osoba

(dalej len "Účastník") (pod skratkot] ''p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobý cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzatvára1ú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaníverejných sluŽieb (d'alej len
''Dodatok''; cit' zmluva o poskýovaní verejných sluŽieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa d'alej označuje ako
"Zmluva''), ktoým upravujÚ podmienky kúpy zariadenia uvedeného niŽšie v texte Dodatku a tieŽ využívania
elektronických komunikačných sluŽieb a iných sluŽieb poskýovaných na základe Zmluvy (''SluŽby"), prípadne
iné osobitné podmienky využívania SluŽieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktoý text Dodatku odkazuje,
výslovne dohodnuté' (Podnik a Učastník sa spoločne d'alej označujú ako ''strany'')

čI. 1. Predmetom tohto Dodatku je

1.1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky
program (pokial' je v kolónke niŽšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezme-
nený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkolVek kolónke v Dodatku znamená, Že stav určovaný
danou kolónkou zostáva nezmenený oprotĺ stavu pred podpisom Dodatku, pokial' priamo v texte vzťahu-
júcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

VPNO6

na SlM karte Podniku registrovanej na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto
Dodatku, resp. na tej SlM karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu
straty, krádeŽe, výmeny a pod.) SlM kartu Podniku registrovanú na Účastníka, ktorej telefónne číslo je
uvedené v záhlavi tohto Dodatku (d'alej len ''SlM karta'').

1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (d'alej len ''MT'') (zmluvné strany sa dohodli, Že pokial' je v kolónke
"Výrobné číslo MT'' uvedené ''+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a Že predmet kúpy teda MT je jasne
a jednoznačne určený svojim typom)

Typ MT Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite

Číslo účastn íka: 02264347 28
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Meno, priezvisko, titul/ obchodné meno / Názov:
Kance!ária Rady pre rozpočtovú zodpovednost'nezisková, nepodnikatel'ská organizácia zriadenäzo
zákona

Trvalý pobý / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
BratisIava 1, lmricha Karvaša'l, 81107, Bratislava í
Číslo a platnosť oP / pasu Štátne občianstvo:

SR
Rodné číslo / lČo:
42263051

lČ opu l olČ:
2023552652

Zastúpený:
Viktor NovysedIák

Rodné číslo:
000000/0000

Číslo a platnosť oP / pasu / preukazu p. na pobý:
E4000000 16.06.2026

'\l. 
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čl.z.právaa povinnosti Podniku a Účastníka
2.1 Učastník je povinnýzaplatit'Podniku kúpnu cenu MTvovýške uvedenejvČl. ĺ bode'1 .2ako aj Poplatok

vo uýške uvedenej v Čl. ĺ bode 'ĺ.5. Učastník je povinný žaplatit' Kúpnu cenu a Poplatok na základe fak-
túry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktÚre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktÚry, ak sa
zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny V splátkach. V prípade, Že Podnik o to Učastníka
požiada, je tento povinný zaplatit'celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predaj-
nom mieste, na ktorom s Podnĺkom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí,
ak sa zmluvné strany nedohodlĺ na splácaní Kúpnej ceny V splátkach.

2.2 Strany sa dohodlĺ, Že Učastník je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto
článku, mať na SlM karte aktivované a uživať sluŽby (resp. sluŽbu) definované v ustanoveniach písmen
a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podla písmen a) a b) tohto bodu majú povahu alternatívnych povin-
ností teda platí, že pokial' sú na SlM karte aktivované sluŽby (sluŽba) uvedené v písmene a) Učastník nie
je povinný zároveň plniť v súvislostiso SlM kartou svqzáväzok podla písmena b)a naopak (tj' ak má na
SlM karte aktivovanú sluŽbu resp. aktivované sluŽby uvedené v pĺsmene b) tohto bodu, nie je povinný
plnĺť svoj záväzok podl'a písmena a) tohto bodu).
a) Učastník sa zaväzqe, Že v prípade, ak nebude mať na SlM karte aktivovaný niektoý z účastníckych

programov ldeálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, počas doby viazaňosti, ako p t'ato
stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mat'aktivovaný na SlM karte taký účastnícky program (resp.
taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená
prinajmenšom na sumu

25,00 EUR 14)

(v prípade, Že jev.kolÓnke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníc_
keho programu, Učastník neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program
resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na SlM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto
článku ani v prípade, Že výška mesačného poplatku uvedeného účastníckeho programu bude niŽšia
ako suma uvedená v kolónke; pokial' je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program 

'aleboviacero účastníckych programov alebo typ alebo viac typov Účastnĺckych programov bez sumy, Učast-
ník je povinný mat' na SlM karte aktivovaný len niektoý z uvedených účastníckych programov alebo
účastnícky program uvedeného typu, a to bez ohladu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda Že
počas tejto doby nebude mať na SlM karte aktivovaný (ani nepoŽiada o zmenu účastníckeho prog-
ramu na) účastnícky program s niŽším mesačným poplatkom, ako je rnýška mesačného poplatku uve-
dená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy rnýška mesačného poplatku po
uplatnenízliav, ktoré mu na základe akejkolVek právnejskutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účast-
níckeho programu podl'a prvej vety tohto písmena na SlM karte alebo aspoň Žiadosť o aktiváciu také-
hoto účastníckeho programu na SlM karte (v čl. 1 bode 1.'ĺ Dodatku alebo inou formou na to stanove-
nou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj
podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

b) Učastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať na SlM karte aktivovaný niektoý z účastníckych
programov ldeálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, bude mať počas doby viazanosti, ako
je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SlM karte takú kombináciu aktivovaného
Účastníckeho programu, aktivovaného Mesačného predplatného a doplnkov1ich sluŽieb Nekonečné
volania na vybrané tel. číslo v sieti orange, Nekonečno v rodine, Poistenie faktúr, Nekonečné SMS,
Správy do všetkých sietí SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za všetky štandardné balíky
sluŽby Nekonečný internet v mobile, za doplnkové balíky sluŽby Nekonečný internet v mobile Balík
Zákaznícka zóna, Balík orangeChat, orange kniŽnica, mesačného poplatku za doplnkové sluŽby TV
v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa,
Moja Európa+, MÔj Svet, Môj Svet+, Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádza1úce hovory
v EU' Prednostná starostlivost', Exkluzívna starostlivosť, sluŽby Zýchlenie prenosu dát a Zdiel'am
svoje dáta, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy,
sluŽby, balíky, doplnkové sluŽby a za Mesačné predplatné (vrátane DPH)je rovná alebo vyššia ako

25,00 EUR 15)

Povinnosť Učastníka podla tohto písmena je splnená aj v prípade, Že kombinácia sluŽieb, z ktorej sa
ráta súčet mesačných poplatkov podl'a predchádzajúcej vety, nebude pozostávat'zo všetkých balíkov,
sluŽieb alebo iných plnení Vymenovaných v predchádzajÚcej vete. Pri plnení záväzku podl'a tohto
bodu sa berie do úvahy uýška mesačných poplatkov za Mesačné predplatné, účastnícke programy,
sluŽby balíky resp. doplnkové sluŽby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkolVek právnej
skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platĺa primerane aj pre

Číslo účastn ika: 02264347 28
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alebo
b) ak Učastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnost'

zolrval'v zmluvnom vzťahu s Podnikom podla Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viaza-
nosti uŽívat'bez prerušenia SluŽby prostrednícfuom SlM karty alebo Učastník porušĺ svoju povinnosť
nedoručit' Podniku uýpoved', odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie plat-
nosti Zmluvy a i alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súĺade s ustanoveniami článku 2 bodu 2'3 písm. a)tohto Dodatku nepovaŽuje odstúpenie od zmluvy
z dôvodov stanovených zákonom č' 35112011 Z' z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie
od zmluvy stanovených iným platným právnym predpisom),

je Učastník povinný uhradĺť Podniku zmluvnú pokutu vo rnýške

150,00 EUR 17\

Zmluvná pokuta (resp. v prípade' Že sa výška zmluvnej pokuty počas dobyviazanosti postupnezniŽqe,
platí toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, v jej rnýške, ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca
doby vĺazanosti) predstavuje rozdĺel medzi beŽnou maloobchodnou (spotrebitel'skou) cenou MT bez
zl'avyzjeho spotrebitel'skej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal
MT Učastníkovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade' ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanove-
niach tohto bodu vo svojej uýške platnej pre prvy mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku
textu v kolonke tvoriacej súčast' tohto bodu), je niŽšia, ako šesťnásobok sumy, uvedenej v článku 2
v bode 22pism. b)tohto Dodatku, Podniku vznikne v prípade, Že Účastník porušísvoju zmluvnú povin-
nosť podl'a písmena a) alebo b) tohto bodu, voči Učastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
uýške rovnajúcej sa šest'násobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2'2 písm. b) tohto Dodatku a Učast-
ník je túto zmluvnú pokutu Podniku povinný zaplatit', pričom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluv-
nej pokuty stanovená v kolonke tvoriacej súčasť tohto bodu. V prípade, Že (i) Podniku vznikne právo na
zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolonke tvoriacej súčasť tohto
bodu je stanovené, Že uýška zmluvnej pokuty sa bude postupne podl'a pravidiel uvedených v texte obsĺa-
hnutom v kolónke zniŽovat' v závislostĺ od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto
Dodatku do okamĺhu porušenia zmluvnej povinnosti, platí, Že uýška zmluvnej pokuty, ako je táto
stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude zniŽovať v závislosti od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo
od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnostĺ, a to podl'a rovnakých pravidiel,
ako sú pravidlá stanovené pre znižovanie qišky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej
súčast'tohto bodu'
Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Učastníka,
a to v okamihu porušenia povinnosti Účastníkom, pričom toto právo nie je podmienené vykon aním Žiad-
neho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušenĺm či obmedzením poskýo-
vania SluŽieb v prípade porušenia povinnosti podl'a bodu 2.3 písmena c)tohto článku).

2.6 Účastník súhlasí s tým, Že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho Žiadosti alebo
z dÔvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SlM karty a v dôsledku toho k obmedze_
niu alebo k prerušeniu poskytovania SluŽieb podl'a Zmluvy, Že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov
pouŽívať tieto SluŽby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnost' nezbavuje Učastnĺka jeho
povinnostĺ zaplatiť Podniku za túto dobu cenu SluŽieb, pokial' mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plnĺt' svqe záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2'7 Podnik je povinný'splnit'si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zoZmluvy a tohto Dodatku,
najmä (i) predať Učastníkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previest' na Učastníka vlastnícke právo
k MT a odovzdat'mu ho za predpokladu, Že Učastník splní všetky podm'ienky potrebné pre vznik nároku
na kúpu MT za Kúpnu cenu V sÚlade s týmto Dodatkom; (ii) poskýovat'Učastníkovi SluŽby podl'a Zmluvy
a tohto Dodatku.

2.8 V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastník v súvisĺosti so SlM kartou aktivovanú
sluŽbu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskýovaní verejných sluŽieb o aktivá-
cii sluŽby Náhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivácii sluŽby Náhradný telefón)'
v záhlavi ktorého je uvedené to isté telefónne číslo ako v záhlaví tohto Dodatku' (d'alej len ''Dodatok o
NT''), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnost'Dodatku o NT (a dochádza k okamŽĺtej deaktivácii sluŽby
Náhradný telefón aktivovanej a uŽívanej na základe Dodatku o NT zo SlM karty). V prípade zániku
Dodatku o NT podl'a predchádzajúcej vety, môŽe (ale nemusí) Účastník v súvislosti so SlM kartou
poŽiadať o novú aktiváciu sluŽby Náhradný telefón, pričom v takom prípade je povinný uzavriet' nouý
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných sluŽieb o aktivácii sluŽby Náhradný telefón. V prípade zániku

Číslo Účastn íka: 02264347 28
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b) Povinnosť Učastníka mať počas doby viazanosti na SlM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené
v záhlaví tohto Dodatku) aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho prog-
ramu) alebo takÚ kombináciu v bode 2.2 písmene b) uvedených sluŽieb (resp' iných produktov), Že
nedôjde k porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2tohto článku;

c) Povinnost' Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by
Podniku v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstú-
pit' od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo
strany Učastníka, ku ktorej (povinnosti) sazaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

d) Povinnost' Učastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by
Podnik bol oprávnený v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Učast-
níkovi počas doby viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušit'poskytovanie SluŽieb;

e) Povinnost'Účastníka neumoŽniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, nazáklade ktorého
by v prípade, Že by tak konal samotný Učastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo
právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Učastnĺka, ku
ktoým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;

f) Povinnost'Účastníka neumoŽnit'počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, nazáklade ktorého
by bol Podnik v prípade, Že by tak konal samotný Učastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne
obmedziť alebo prerušit' poskytovanie SluŽieb.

Učastník je zároveň povinný uhradit' Podniku náhradu škody, ktore1 uýška presahuje rnýšku dohodnutej
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jq zaplatenie, inak v lehote
14 dní odo dňa doručenia vÝzw Podniku Učastníkovi'

2.10 Referenčné čĺslo - Paušál pre blízkeho:

"+++++tt
18)

Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísla - Paušál pre blízkeho uvedený symbol "+++++'',
nevzt'ahujú sa na Učastníka Žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce ša P-aušálu pre blíz-
keho.

2'11 Strany sa dohodli, Že Učastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas
doby viazanosti sluŽbu Prestávka, ktorá spočíva v tom, Že Učastník počas doby, počas ktorejje sluŽba
Prestávka na SlM karte aktivovaná, (dälej v tomto bode tieŽ ''Doba poskýovania'') nie je povinný plnit'
svoju povĺnnosť mat' na SlM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp' taký variant účastníckeho
programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) uvedených sluŽieb (resp. iných produktov)' Že
nedôjde k porušenju záväzku Účastníka uvedeného v bode 2'2tohto článku, pričom sa súčasne o Ďobu
poskýovanĺa predĺŽi doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou sluŽby Prestávka
nie sú dotknute ostatné povinnosti Učastníka podl'a tohto Dodatku ani podl'a iných ustanovení Zmluvy
alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Učastníkom a Podnikom. Doba poskýovania
môŽe byt'maximálne 6 celých zúčtovacích období a Učastník siju môŽe aktivovať len na celé zúčtovacie
obdobie resp' viac celých zúčtovacĺch období. SluŽbu Prestávka môŽe Učastník vyuŽívať aj viac krát
počas doby viazanosti' avšak sÚčet Dôb poskytovania nesmie prekročit'šesť celých zúčtovacĺch období.
Počas Doby poskytovania môŽe bý' na SlM karte aktivovaný akýkolVek aktuálne ponúkaný účastnícky
program, ktorého podmienky uŽívania sú v prípade SlM karty spĺnené. SluŽbu Prestávka je moŽné akti-
vovat'len v prípade,Žena SlM karte bude aktivovaný niektoýz účastníckych programov ldeálnych pau-
šálov Sova, Delfín, Kengura a Panter (d'alej v tomto bode tieŽ ako "Vybrané programy''). SluŽbu Pre-
stávka moŽno na SlM karte aktivovať len za podmienky, Že uŽ uplynuli viac ako tri celé zúčtovacĺe
obdobia od uzavretia Dodatku a na SlM karte je minimálne tri celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia
aktivovaný niektoý zVybraných programov (Podnik je oprávnený _ nie však povinný - aktivovat'sluŽbu
Prestávka aj v prípade, Že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená)' V prípade, Že
bude ku dňu deaktivácie sluŽby Prestávka na SlM karte aktivovaný účastnícky program resp. kombinácia
sluŽieb, ktoré sú V rozpore s ustanovením bodu 2.2hohÍo článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SlM
kartu ten účastnícky program resp. tú kombináciu sluŽieb, ktorá bola na SlM karte aktivovaná v posled-
nom okamihu pred aktiváciou sluŽby Prestávka' Aktivácia aj deaktivácia sluŽby Prestávka prebehne
k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení Žiadosti o aktiváciu resp. deaktĺváciu
sluŽby Prestávka. V prípade, Že sa Podnik a Učastník vopred dohodnú na presnej dízte Doby poskytova-
nia, sluŽba Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktoý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje sluŽbu
Prestávka tieŽ ked'uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie vyuŽívania tejto sluŽby počas doby viazanosti.

2'12 Referenčné číslo - Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
+++++

1e)

]lltIillluililililliltil ilililililillil|t!il
Čĺslo účastn ika 02264347 28 54173611

AŕĹhĺVnŕ:t M

7ĺ11 A67'ĺ 0'l88



poskytovať pozastavené SluŽby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako
keby k pozastaveniu poskytovania SluŽieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku nebolo
došlo.

Účastník vyhlasuje, Že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho
vyplývajú ako aj so všetkýmĺ podmienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podl'a neho zaviazal splniť,
a súčasne, Že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo
povinnosti nesplní alebo poruší.

Strany sa dohodli, Že v prípade, Že Učastník z akýchkolVek dÔvodov stratí právo na uŽívanie účastníc-
keho programu (resp' jeho variantu), ktoý má na SlM karte aktivovaný azároveň včas nepoŽiada o akti-
váciu iného účastníckeho programu, je Podnik oprávnený aktivovať mu na SlM karte iný účastnícky prog-
ram, ktoý spĺňa podmienký uvedene V el. 2 bode 2.2' Ak Učastník poŽiada ó aktiváciu- iného
účastníckeho programu pred zmenou podl'a predchádzajúcej vety, nepovaŽuje sa tento úkon za
vykonaný včas, pokial' nebude z technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný
vykonať poŽadovanÚ zmenu vzhľadom na krátkosť času medzi doručením Žiadosti a okamihom, v ktorom
má dôjst'k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty práva na poskytovanie dotknutého Účastníc-
keho programu.

Učastník svojím podpisom berie na vedomie, Že v súvislosti s prijatím nového zákona č.351t2o11 Z' z.
boli k 1 .1.2012 vydané nové Všeobecné podmienky poskýovania verejných elektronických komunikač-
ných sluŽieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti orange Slovensko, a. s'

Strany sa dohodli, Že Podnik má niŽšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpi-
som, Že sa s touto skutočnost'ou oboznámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre kaŽdé
zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré moŽno vyuŽiť na uŽívanie verejnej
telefónnej sluŽby, technicky obmedzit'moŽnost'vyuŽĺvania tohto zariadenia počas doby viazanosti podl'a
tohto Dodatku (pokial' je v Dodatku stanovených viac dÔb viazanosti tak počas celej doby, počas ktorej je
Učastník zaviazaný podl'a tohto Dodatku užívať sĺuŽby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo
štruktúre) v inej sieti, ako je verejná telefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť / SlM-lock).
Učastník vyhlasuje, Že sa oboznámil so skutočnost'ami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje
tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené nevznikajú Učastníkovi z vyššie v tomto bode uve-
dených dôvodov Žiadne právne nároky voči Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie
uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo poŽadovať z hore uvedených dôvodov zl'avu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (poŽadovat'vráte-
nie celej kúpnej ceny zaplatenq za tovar), alebo akékolVek iné právne nároky.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, Že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzt'ahuje
reŽim povinného zverejňovania zmlúv podl'a $ 5a zákona č' 21112000 Z' z' o slobodnom prístupe k infor-
máciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpĺsov, tento Dodatok nado-
budne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami $ 47a občian-
skeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloŽení účinnosti niektoých jeho ustanovení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto
Dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcov-
skom konaní pán Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou
advokátskou komorou pod č. reg.7042, a v prípade, Že sa tento z akéhokolVek zákonného dôvodu roz-
hodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D', advokát zapísaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, Že sa tento z akéhokolVek
zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname
advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tieŽ dohodli,
Že žaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ktoým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu
podania Žaloby zapísané v zozname SAK. odmenaza rozhodcovské konanie je splatná podaním Žaloby
a činí 5 o/o z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské
konanie mÔŽe bý'výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môŽe
v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany rnýslovne žiadajÚ o doručovanie na poš-
tovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, Že roz-
hodca môŽe po začati rozhodcovského konania nariadiť predbeŽné opatrenie v súlade s ust. $ 22a zák'
č' 24412002Z. z' o rozhodcovskom konaní.

tr SÚhlasím s dohodou M Nesúhlasím s dohodou
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3.'t6 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, Že pred vol'bou eurotariý alebo
osobitnej roamingovej tarify obdžal úplné informácie o platných roamingorných poplatkoch, najmä
o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. VŽdy aktuálnu informáciu o všetkých platných roamingorných
poplatkoch získa účastník na stránke Www.orange.sk'

Bratislava, dňa 26. 1 0. 2021

Podpi pečiatka účastníka Eva Bleliková
spoločnosť orange Slovensko, a' s

pečiatka, podpis

Číslo účastn íka: 02264347 28
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