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Dokument je podpísaný elektronicky.

YT
Zmluva o nájme zariadenia

Dátum: 4. 10. 2019
SN: 0523912286
ID predajcu: ID078GPB02

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len "Podnik")

a

Účastník (Osoba: právnická / fyzická podnikateľ / fyzická nepodnikateľ): Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Centrum účelových zariadení

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
13 ,92101 Piešťany,

Číslo a platnosť OP / pasu:
 

Štátne občianstvo:

Rodné číslo / IČO:
42137004

IČ DPH / DIČ:
SK2022739697

Zastúpený:
Ing. Igor  Huščava

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

Cudzinec – štát:

Číslo a platnosť pasu: Číslo a platnosť preukazu p. na pobyt:

Kontaktné telefónne číslo Účastníka:

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

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú túto Zmluvu o nájme zariadenia (ďalej tiež "Zmluva"), ktorá tvorí  súčasť Zmluvy o poskytovaní
prístupu k TV službe cez internet uzavretej medzi Účastníkom a Podnikom (ďalej len "Zmluva o službe"), ktorej súčasťou sú Všeobecné
podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie TV služieb cez internet a na základe ktorej Podnik poskytuje Účast-
níkovi prostredníctvom Prístupu, ktorého SN (SN je identifikátor vo forme čísla prideleného Podnikom konkrétnemu Prístupu) je uvedené
v záhlaví Zmluvy v kolónke označenej ako SN, službu Orange TV cez internet alebo službu Orange TV Šport cez internet (obidve ďalej
tiež ako "Služba" alebo "Služby"). Ustanoveniami tejto Zmluvy sa upravujú podmienky nájmu zariadenia uvedeného nižšie v texte Zmluvy
prípadne iné vzťahy, ak sú v Zmluve výslovne dohodnuté. Podnik a Účastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany" alebo "zmluvné
strany". Strany sa dohodli, že pojmy používané v Zmluve majú rovnaký význam, aký majú tieto pojmy v zmysle Všeobecných podmienok
spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie TV služieb cez internet (ďalej tiež "Podmienky") prípadne v zmysle tela Zmluvy
o službe (v prípade rozporu má prednosť telo Zmluvy pred Podmienkami), pokiaľ nie je v Zmluve výslovne stanovené inak alebo iný
význam týchto pojmov nevyplýva priamo z jej ustanovení.

Čl. 1 Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda strán o tom, že Podnik poskytne po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy Účastníkovi do nájmu
zariadenie uvedené v kolónke s indexom 1 (ďalej sa zariadenie uvedené nižšie v kolónke v tomto bode označuje tiež ako
"Zariadenie")

1)
Zariadenie ARRIS VIP4302 STB OTT - 2

pričom je Účastník v pozícii nájomcu a Podnik je prenajímateľom Zariadenia, ktorého nájom je predmetom tejto Zmluvy. Predmetom
nájmu podľa tejto Zmluvy je maximálne jeden kus Zariadenia.

2. Strany sa dohodli, že výška mesačného nájomného za Zariadenie je:
2)

Mesačné nájomné 3,00 EUR
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3. Podnik týmto prenecháva Zariadenie uvedené v bode 1 tohto článku Účastníkovi, aby ho v zmysle podmienok stanovených v tejto
Zmluve a v zmysle platných právnych predpisov užíval v súlade s technickým a užívateľským určením Zariadenia. Zariadenie je
určené na sprístupňovanie Služby, a to najmä prostredníctvom Prístupu (ďalej tiež "Dotknutý Prístup"), ktorého SN je uvedené
v záhlaví tejto . Podnik prenecháva Zariadenie Účastníkovi do nájmu za odplatu (nájomné) dohodnutú v bode 2 tohto článku. Strany
sa dohodli, že Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú (tým nie je vylúčená dohoda strán zmluvy v inom dokumente (napr. dodatok
k Zmluve) o zmene takto dohodnutej doby nájmu na dobu určitú). Strany sa dohodli, že Účastníkovi vzniká povinnosť platiť
mesačné nájomné okamihom doručenia Zariadenia Účastníkovi. Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby prostredníc-
tvom Dotknutého Prístupu na základe Zmluvy o službe v súlade s právnymi predpismi a / alebo ustanoveniami Zmluvy nemá za
následok zánik povinnosti platiť mesačné nájomné. Účastník je po vzniku povinnosti platiť mesačné nájomné povinný platiť
pravidelne za každé mesačné obdobie (ktoré je zhodné so zúčtovacím obdobím prideleným v zmysle Zmluvy o službe Účastníkovi)
počas platnosti tejto Zmluvy mesačné nájomné dohodnuté v bode 2 tohto článku (ďalej tiež "mesačné nájomné") bez ohľadu na to,
či sú mu prostredníctvom Dotknutého Prístupu poskytované služby podľa Zmluvy o službe, pričom v prípade, že mu vznikne povin-
nosť platiť nájomné len počas časti zúčtovacieho obdobia, Účastník je povinný uhradiť pomernú časť mesačného nájomného zod-
povedajúcu časti zúčtovacieho obdobia, počas ktorej bol povinný platiť nájomné.

Čl. 2 Práva a povinnosti Podniku a Účastníka

1. Účastník je povinný platiť raz do mesiaca (za zúčtovacie obdobie) mesačné nájomné vo výške podľa tejto Zmluvy na základe vyúč-
tovania alebo faktúry vystavenej Podnikom (ďalej faktúra aj vyúčtovanie len ako "faktúra") a v lehote uvedenej vo faktúre, inak do
15 dní odo dňa vystavenia faktúry (súčasťou faktúry môže byť tiež vyúčtovanie cien iných služieb a plnení poskytovaných na
základe Zmluvy o službe a ďalších plnení). V prípade, že Podnik o to Účastníka požiada, je tento povinný zaplatiť mesačné
nájomné za prvé zúčtovacie obdobie alebo za prvé dve zúčtovacie obdobia nájmu v hotovosti na Obchodnom mieste, na ktorom
s Podnikom Účastník uzatvorí túto Zmluvu, a to vo forme preddavku. Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete obdobne platí
pre prípad, že Podnik požiada Účastníka o zaplatenie niektorej časti ceny za iné plnenia poskytované na základe Zmluvy o službe
v hotovosti na Obchodnom mieste vo forme preddavku. Strany sa dohodli, že pre účely nájmu podľa tejto Zmluvy platia v rozsahu,
v ktorom je to aplikovateľné, ustanovenia Podmienok, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, aj pre vzťahy týkajúce sa nájmu, a to
najmä ale nielen) v časti týkajúcej sa vyúčtovania, splatnosti, úhrady mesačného nájomného a s nimi súvisiacimi vzťahmi.

2. Strany sa dohodli, že vzhľadom na to, že Zariadenie Podnik poskytol Účastníkovi do nájmu v súvislosti s dohodou strán o poskyto-
vaní Služby na základe Zmluvy o službe Účastníkovi prostredníctvom Dotknutého Prístupu počas platnosti Zmluvy o službe, je
Účastník oprávnený užívať Zariadenie výhradne za účelom sprístupňovania Služby poskytovanej mu Podnikom na základe Zmluvy
o službe. Účastník sa zaväzuje umožniť Podniku na jeho žiadosť prístup k Zariadeniu za účelom kontroly, či sa Zariadenie užíva
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a / alebo platných právnych predpisov.

3. Strany sa dohodli, že Účastník nie je oprávnený dať Zariadenie do podnájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku.
Účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku ani inak právne nakladať so Zariadením, najmä nie
je oprávnený dať ho do zálohu alebo dať ho odplatne alebo bezodplatne do užívania tretej osobe. Účastník nie je oprávnený bez
predchádzajúceho súhlasu Podniku vyviezť Zariadenie za hranice Slovenskej republiky. Účastník nie je oprávnený ani umožniť
tretej osobe nakladať so Zariadením spôsobom, ktorý je zakázaný Účastníkovi v predchádzajúcej vete. Účastník je oprávnený
umožniť bezodplatné užívanie Zariadenia tretej osobe v prípade, že táto osoba je jeho blízkou osobou v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka v platnom znení. Účastník sa zaväzuje, že bude chrániť Zariadenie pred odcudzením, stratou, zničením alebo
poškodením a zodpovedá za to, že Zariadenie bude po skončení nájmu podľa tohto Dodatku vrátené Podniku v stave, v akom bolo
Účastníkovi odovzdané so zmenami zodpovedajúcimi bežnému opotrebeniu za čas užívania Účastníkom.

4. Účastník nie je oprávnený bez výslovného súhlasu Podniku žiadnym spôsobom zasahovať do Zariadenia, akýmkoľvek spôsobom
ho upravovať ani meniť jeho funkcionality. Účastník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom mechanicky, chemicky alebo inak
zasahovať pod vonkajší kryt Zariadenia, ani inak narušovať alebo ohrozovať hardware Zariadenia (vrátane zásahov ožarovaním,
vystavovaním extrémnym teplotám, vode a iným tekutinám) ani žiadnym spôsobom zasahovať do softwarového vybavenia
Zariadenia. Pokiaľ Zariadenie umožňuje pripojenie príslušenstva, je Účastník oprávnený toto príslušenstvo pripojiť len v prípade, že
táto možnosť je vyslovene umožnená v návode k Zariadeniu a len spôsobom uvedeným v návode. Účastník nie je oprávnený meniť
softwarové vybavenie, pokiaľ je toto súčasťou Zariadenia, a jeho konfiguráciu, ani ho nahrádzať iným vybavením. Účastník je opráv-
nený v Zariadení nastavovať len tie parametre a meniť len tie nastavenia, ktorých zmena a prenastavenie samotným Účastníkom
bez predchádzajúceho súhlasu Podniku vyplýva vyslovene z ustanovení návodu alebo priamo z podstaty veci tvorí súčasť práva
Zariadenie užívať.

5. Účastník je povinný zabezpečiť, aby Zariadenie nebolo počas doby od odovzdania zariadenia Účastníkovi do vrátenia Zariadenia
po ukončení Zmluvy Podniku odcudzené, zničené alebo poškodené a je povinný zabezpečiť, aby nedošlo počas tejto doby k strate
Zariadenia (uvedené platí aj o každej oddeliteľnej časti Zariadenia vrátane príslušenstva). Účastník je povinný Podnik informovať
o krádeži, strate, zničení alebo poškodení Zariadenia alebo jeho časti, a to bez zbytočného odkladu najneskôr však do troch pracov-
ných dní odo dňa, v ktorý sa o takejto udalosti dozvedel. Pokiaľ je uvedená skutočnosť predmetom šetrenia orgánmi činnými v trest-
nom konaní, je Účastník povinný týmto orgánom oznámiť, že vlastníkom Zariadenia je Podnik a doručiť Podniku písomné potvr-
denie o oznámení vyššie uvedenej skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní. Účastník v prípade podľa tohto bodu nemá
právo na bezplatné nahradenie Zariadenia novým Zariadením (Podnik však je oprávnený – nie však povinný – nahradiť zničené,
odcudzené, stratené alebo poškodené Zariadenie novým Zariadením, týmto však nie je dotknuté právo na zmluvnú pokutu za
nevrátenie Zariadenia alebo porušenie povinností podľa tohto bodu ani právo na náhradu za takto vzniknutú škodu).

6. Strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde z akýchkoľvek dôvodov k nahradeniu Zariadenia alebo jeho časti rovnakým druhom
Zariadenia alebo síce iným druhom Zariadenia, ktoré má však rovnakú alebo obdobnú funkciu resp. účel napr. z dôvodu poruchy
Zariadenia, alebo z dôvodu, že Zariadenie nie je úplne spôsobilé ďalej slúžiť na Účel užívania Zariadení alebo sčasti spôsobilé
(napr. v dôsledku technickej zmeny poskytovania Služieb resp. ich časti) slúžiť na Účel užívania Zariadení a strany Zmluvy pri tejto
príležitosti neuzavrú novú zmluvu o nájme (alebo dodatok k Zmluve predmetom, ktorého je zmena predmetu nájmu), predmetom
ktorej by bol nájom nového zariadenia alebo zariadení, ktoré nahradia Zariadenie, platnosť tejto Zmluvy nebude dotknutá a strany
akceptujú pokračovanie nájmu podľa tejto Zmluvy, keď pôvodné Zariadenie bude nahradené novým Zariadením slúžiacim na
obdobný účel, pričom ustanovenia tejto Zmluvy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti zostanú nedotknuté. K nahradeniu
Zariadenia dôjde okamihom podpisu preberacích dokumentov, ktorým sa potvrdí odovzdanie nového zariadenia Účastníkovi.
V prípade podľa predchádzajúcich ustanovení tohto bodu nie je dotknuté právo na zmluvnú pokutu za porušenie niektorej povin-
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nosti týkajúcej sa pôvodného Zariadenia podľa tejto Zmluvy, ak s takým porušením táto Zmluva vznik právna na zmluvnú pokutu
spája, ani právo na náhradu škody spôsobenej porušením niektorej povinnosti podľa tejto Zmluvy (v takom prípade sa predmetné
povinnosti vzťahujú tak na pôvodné ako aj na nové Zariadenie).

7. Podnik je povinný udržiavať na svoje náklady Zariadenie v prevádzkyschopnom stave, avšak len v prípade, že porucha alebo iná
vada, ktorá bráni dohodnutému spôsobu užívania Zariadenia, nevznikla v dôsledku porušenia povinnosti Účastníka alebo
v dôsledku akéhokoľvek konania alebo opomenutia zo strany Účastníka, ktoré je v rozpore s riadnym užívaním Zariadenia v súlade
s návodom, inými pokynmi Podniku alebo výrobcu Zariadenia alebo s bežným spôsobom užívania tohto typu zariadení. Za týmto
účelom je Účastník povinný poskytnúť Podniku všetku potrebnú súčinnosť vrátane umožnenia prístupu do priestorov, v ktorých je
Zariadenie užívané, a to aj v prípade, že nedošlo k žiadnej poruche alebo potrebe inej opravy (napr. za účelom predchádzania
poruchám). Ak vada vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Účastníka alebo v dôsledku nesprávneho užívania Zariadenia Účast-
níkom alebo osobou, ktorá užívala Zariadenie na základe súhlasu Účastníka alebo v dôsledku porušenia povinnosti Účastníka, je
Účastník povinný uhradiť Podniku náklady na odstránenie vady, ak odstránenie vady zabezpečí Podnik. Podnik nie je povinný
zabezpečiť odstránenie vady, ktorá vznikla dôsledku skutočností podľa predchádzajúcej vety, pričom v takom prípade, ako aj
v prípade, ak odstránenie vady zabezpečuje Podnik v dôsledku skutočností podľa predchádzajúcej vety, existencia vady ani jej
odstraňovanie nie je dôvodom pre zánik alebo dočasné prerušenie povinnosti platiť za Zariadenie mesačné nájomné. Pokiaľ sa
prejaví na Zariadení vada, je Účastník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Podniku. Podnik je oprávnený
odstrániť jednoduchšie odstrániteľnú vadu aj tým spôsobom, že popíše na diaľku (telefonické volanie, mail alebo iný vhodný
spôsob) potrebné kroky vedúce k odstráneniu vady Účastníkovi, ktorý je povinný v rámci svojej povinnosti poskytovať potrebnú
súčinnosť tieto kroky vykonať.

8. Strany sa dohodli, že Podnik je oprávnený kedykoľvek meniť nastavenia, konfiguráciu ako aj celé alebo časť softwarového vybave-
nia Zariadenia, pokiaľ je to technicky možné, najmä za účelom predchádzania poruchám Zariadenia alebo poskytovania Služby,
upgrade Služby alebo Zariadenia alebo zabráneniu zneužívania Zariadenia alebo Služby či už Účastníkom alebo treťou osobou,
a to aj bez súhlasu Účastníka buď na diaľku prostredníctvom siete alebo priamo zásahom v priestoroch, v ktorých Účastník
Zariadenie užíva, alebo iným spôsobom. Podnik je oprávnený kedykoľvek vykonať tiež iné zmeny na Zariadení, pokiaľ nemajú za
následok nemožnosť dohodnutého spôsobu užívania Zariadenia. Účastník je povinný umožniť Podniku na jeho žiadosť prístup
k Zariadeniu a je povinný poskytnúť Podniku všetku potrebnú súčinnosť za účelom vykonania zmien podľa tohto bodu.

9. Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy, najmä odovzdať Účastníkovi Zariadenie
v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, a to v stave spôsobilom na užívanie na Účel užívania Zariadenia.

10. Účastník je povinný dodržiavať všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z ostatných ustanovení Zmluvy o službe
(tj. ustanovení Zmluvy o službe mimo tejto Zmluvy) hlavne z ustanovení Podmienok, najmä povinnosť platiť včas a riadne cenu za
poskytnutú alebo požadovanú Službu, ako aj ostatné peňažné záväzky voči Podniku, povinnosť neužívať Službu v rozpore
s ustanoveniami Zmluvy o službe, nezneužívať Službu a pod.

11. Účastník je povinný Podniku na svoje náklady a nebezpečenstvo vrátiť Zariadenie, ktoré prevzal od Podniku, a to najneskôr do
15 dní odo dňa, v ktorý zanikne Zmluva. V prípade podľa predchádzajúcej vety tohto bodu je Účastník povinný doručiť Zariadenie
na miesto stanovené Podnikom, inak do ktorejkoľvek prevádzky Podniku alebo jeho obchodného zástupcu, ktorá má charakter
Obchodného miesta Podniku. Účastník je povinný vrátiť Zariadenie v stave, v akom ho prevzal (vrátane príslušenstva a všetkých
oddeliteľných častí, ako aj krabice resp. iného obalu, v ktorom mu bolo Zariadenie odovzdané), s prihliadnutím na opotrebenie spô-
sobené dohodnutým spôsobom užívania Zariadenia a dobu užívania vracaného Zariadenia. V prípade, že Účastník nevráti riadne
(tj. v stave podľa predchádzajúcej vety) alebo včas Zariadenie, ktoré je povinný vrátiť v zmysle tohto bodu, je povinný uhradiť Pod-
niku zmluvnú pokutu vo výške

3)
129,00 EUR

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku voči Účastníkovi aj v prípade, ak tento vráti Zariadenie poškodené, čo
aj len čiastočne nefunkčné, alebo v stave, ktorý nezodpovedá bežnému opotrebovaniu. Ak bude Zariadenie poškodené alebo ak
ktorákoľvek časť Zariadenia, ktorú Účastník prevzal, nebude vrátená, Podnik môže odmietnuť prevziať celé Zariadenie. V takom
prípade sa považuje neprevzaté Zariadenie za nevrátené a Podnik je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu podľa tohto bodu.
Podnik môže rozhodnúť, že preberie poškodené Zariadenie a v takom prípade Účastník bude povinný zaplatiť náhradu škody za
poškodené Zariadenie vo výške oprávnene požadovanej Podnikom (za škodu sa považujú tiež všetky náklady, ktoré Podniku
vzniknú v súvislosti so zabezpečovaním opravy poškodenej časti Zariadenia ako aj náklady na nahradenie Zariadenia resp. jeho
časti novým Zariadením). Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nezaniká povinnosť Účastníka vrátiť Zariadenie, ktoré je
naďalej aj po zaplatení zmluvnej pokuty vo vlastníctve Podniku. Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Podniku vznikne aj
v prípade, ak mu vzniklo tiež právo na inú zmluvnú pokutu podľa Zmluvy vrátane jej dodatkov, v takom prípade má Podnik právo na
zaplatenie oboch resp. všetkých zmluvných pokút. Vznikom práva na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu nie je dotknuté právo Pod-
niku na náhradu škody Účastníkom. V prípade zániku platnosti Zmluvy, nezanikne platnosť ustanovení tohto bodu a tých
ustanovení Zmluvy, na ktoré sa v ustanoveniach tohto bodu odkazuje v rozsahu tohto odkazu, kým Účastník nesplní všetky svoje
povinnosti podľa tohto bodu.

12. V prípade, že Účastník poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v bodoch 2, 3, 4 alebo 5 tohto článku, je povinný Podniku
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa zmluvnej pokute dohodnutej v bode 11 tohto článku. Pokiaľ však vznikne Podniku
v dôsledku toho istého konania (resp. nesplnenia povinnosti konať) právo na uhradenie zmluvnej pokuty podľa bodu 11 tohto článku
a zároveň právo na uhradenie zmluvnej pokuty podľa tohto bodu, uhradením celej zmluvnej pokuty podľa bodu 11 zanikne právo
Podniku na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu, ktorá vznikla v dôsledku toho istého konania resp. nesplnenia povinnosti konať; rov-
nako, ak Účastník uhradí zmluvnú pokutu podľa tohto bodu zanikne právo Podniku na úhradu zmluvnej pokuty podľa bodu 11 tohto
článku, ktorá vznikla v dôsledku toho istého konania resp. nesplnenia povinnosti konať.

Čl. 3 Identifikačné údaje pre realizáciu obchodného prípadu a splnomocnenie
(v prípade, že Zariadenie nebolo Účastníkovi odovzdané pri podpise Zmluvy)

1. Adresa miesta doručenia Zariadenia:
4)

Vysoké Tatry, Nový Smokovec, 61, 05960
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2. Telefónny kontakt dohodnutý za účelom kontaktovania Účastníka pri doručovaní Zariadenia, ktorého nájom je predmetom tejto
Zmluvy:

5)
0905350120

Čl. 4 Ustanovenia o doručení a právnych dôsledkoch nedoručenia Zariadenia

1. Podnik je oprávnený, nie však povinný, odovzdať Zariadenie Účastníkovi okamžite po podpise Zmluvy, čo je Účastník povinný
potvrdiť svojim podpisom preberacích dokumentov. V prípade, že Zariadenie Účastníkovi Podnik neodovzdal na Obchodnom
mieste Podniku okamžite po podpise Zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety, Podnik sa za podmienky poskytnutia všetkej potrebnej
súčinnosti zo strany Účastníka zaväzuje zabezpečiť doručenie Zariadenia Účastníkovi na miesto doručenia, ktorým je adresa
miesta doručenia Zariadenia uvedená v bode 1. článku 3 Zmluvy (ďalej sa adresa, na ktorú je Podnik povinný zabezpečiť doručenie
Zariadenie, označuje ako "miesto doručenia"). Podnik sa zaväzuje zabezpečiť doručenie Zariadenia na miesto doručenia v lehote
tridsiatich pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorý nadobudne platnosť táto Zmluva (v prípade, že sa tak Účastník s osobou
zabezpečujúcou doručenie Zariadenie dohodne, je možné doručenie Zariadenia uskutočniť aj po uplynutí tejto lehoty, avšak takáto
dohoda, pokiaľ nedôjde k samotnému riadnemu doručeniu a prevzatiu Zariadenia vrátane riadneho podpisu preberacích dokumen-
tov na to oprávnenou osobou, nemá vplyv na vznik zánik a zmenu práv a povinností strán, ktoré sú uvedené nižšie v tomto bode
prípadne ďalších bodoch, ktorých obsah sa týka práv a povinností priamo alebo nepriamo spojených s doručovaním Zariadenia
alebo s následkami nedoručenia Zariadenia). Účastník je povinný poskytnúť Podniku ako aj iným osobám vykonávajúcim úkony
v rámci procesu doručovania Zariadenia Účastníkovi všetku súčinnosť potrebnú na riadne doručenie Zariadenia (najmä ale nielen
neodmietne prevziať riadne dodané Zariadenie, podpíše v prípade riadneho doručenia Zariadenia preberacie dokumenty, nebude
vypájať mimo nočných hodín bez relevantného dôvodu z prevádzky telefónnu stanicu, ktorej číslo je uvedené v článku 3 bode
2. Zmluvy, nebude sa vyhýbať prichádzajúcim volaniam na predmetnú telefónnu stanicu tj. bude vykonávať všetky úkony potrebné
na nadviazanie spojenia v prípade prichádzajúceho hovoru na uvedenú telefónnu stanicu, zabezpečí prítomnosť Účastníka alebo
ním splnomocnenej osoby v mieste doručenia, ak sa dohodne termín doručenia Zariadenia s Podnikom alebo iným subjektom,
ktorý za Podnik Účastníkovi doručuje Zariadenie, prostredníctvom telefonického volania na telefónne číslo uvedené v článku 3 bode
2. Zmluvy alebo iným spôsobom).

2. Ak sa nepodarí doručiť Zariadenie Účastníkovi do tridsiatich pracovných dní od uplynutia dňa, v ktorý bola uzavretá táto Zmluva,
(lehota v dĺžke tridsať pracovných dní na doručenie Zariadenia Podnikom na miesto doručenia sa ďalej označuje tiež ako "Lehota
na dodanie"), zaniká povinnosť Podniku doručiť Zariadenie na miesto doručenia podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku
(Podnik je však aj naďalej oprávnený (nie však povinný) doručiť Zariadenie na miesto doručenia sám alebo prostredníctvom inej
osoby) a zároveň zanikne platnosť tejto Zmluvy. V prípade, ak Podnik doručí Zariadenie Účastníkovi po uplynutí Lehoty na dodanie
a Účastník ho prevezme (a riadne podpíše preberacie dokumenty), zanikne účinnosť predchádzajúcich ustanovení tohto bodu
a platnosť a účinnosť Zmluvy bude nedotknutá (rozväzovacia podmienka účinnosti predchádzajúcich ustanovení tohto bodu).

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe zmluvné strany. Účinnosť nadobudne Zmluva tiež v deň, v ktorý bude
podpísaná obidvomi stranami s výnimkou tých ustanovení, u ktorých neskoršia účinnosť vyplýva z iných ustanovení Zmluvy alebo
zo samotnej podstaty veci.

2. Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči Podniku, ktoré by v deň, keď bude podpisovať túto Zmluvu, boli po
lehote ich splatnosti. Účastník potvrdzuje, že Zmluva o službe, ktorej súčasťou je táto Zmluva, je platná a účinná.

3. Pokiaľ nie je v Zmluve (vrátane dodatkov k nej) dohodnuté inak, Zmluva zanikne na základe výpovede ktorejkoľvek zo strán zmluvy
uplynutím výpovednej lehoty, ktorá uplynie skončením dňa doručenia výpovede Zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluva zanikne
tiež dohodou zmluvných strán k termínu stanovenému v dohode o zániku Zmluvy. Zmluva zanikne tiež odstúpením od nej z dôvo-
dov stanovených platnými právnymi predpismi resp. ustanoveniami Zmluvy vrátane dodatkov k nej, a to uplynutím dňa, v ktorý bolo
odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane. Zmluva zanikne zánikom Zmluvy o službe v rozsahu, v ktorom sa Zmluva o službe
týka poskytovania Služby prostredníctvom Dotknuého Prístupu (v prípade, že predmetom Zmluvy o službe nie je poskytovanie
Služby prostredníctvom iného Prístupu, ako je Dotknutý Prístup, zánikom Zmluvy o službe v celom rozsahu). Zmluva zanikne tiež
v iných prípadoch, v ktorých to vyplýva z ustanovení Zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) alebo platných právnych predpisov.
Zánik Zmluvy nemá za následok zánik tých jej ustanovení, z charakteru ktorých je zrejmé, že ich platnosť má pretrvať aj po zániku
platnosti Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom Zmluvy nie je dotknutá samotná platnosť Zmluvy o službe, a to ani v časti týkajúcej sa Dot-
knutého Prístupu.

5. Strany sa dohodli, že Podnik je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že
a) Účastník nezaplatil splatné mesačné nájomné v celom dohodnutom rozsahu alebo dohodnutým spôsobom ani do troch

mesiacov odo dňa splatnosti, hoci bol na to Podnikom upozornený;
b) Účastník porušil niektorú zo svojich povinností uvedených v čl. 2 bodoch 2, 3, 4, 5, 10, 11 alebo 12;
c) Účastník podstatne porušil inú svoju povinnosť, ako sú povinnosti uvedené v písmenách a) a b) tohto bodu.

6. Táto Zmluva tvorí súčasť Zmluvy o službe. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastníka a Podnik.

7. Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z nej vyplývajú pre Účastníka, ako
aj so všetkými podmienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podľa nej zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozor-
nený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplní alebo poruší.

8. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platí, že v prípade, ak sa na túto Zmluvu vzťahuje režim povinného zverejňovania
zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami
§ 47a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jej ustanovení. Týmto ustanovením
nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tejto Zmluve.
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<Huscava_1>

Igor Huščava
Účastník

dátum, pečiatka, podpis

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.

9. Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služby podľa Zmluvy o službe, prípadne ak Podnik odstúpi od
Zmluvy o službe (a teda aj tejto Zmluvy) z dôvodov na strane Účastníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky
odstúpenia od Zmluvy o službe (a teda aj tejto Zmluvy) prípadne začne znova poskytovať pozastavenú Službu, platia ustanovenia
Zmluvy o službe a tejto Zmluvy v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služby prípadne k odstúpeniu od
Zmluvy o službe (a teda aj tejto Zmluvy) nebolo došlo.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom 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 akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom 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 akéhokoľvek zákon-
ného 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, ktorým je
sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname SAK. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môže
byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môže v prípade potreby ústne pojednávanie
nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné
strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca môže po začatí rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie v súlade
s ust. § 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

¨ Súhlasím s dohodou þ Nesúhlasím s dohodou

Poprad, dňa 4. 10. 2019
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