
Číslo zmluvy: A14610879 Počet SIM kariet na zmluvu: 1 
Názov predajného miesta: Alfacom spol. s r.o. Kód: ID070DSP01 
Meno a priezvisko predajcu: Ficova Daniela Telefón: 918340443 

Poznámka: N_B2B_zlava_MT _ 15052019 

Dátum: 13. 3. 2020 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavretá podľa§ 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi 

spoločnosťou 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 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 
(ďalej len "spoločnosť Orange") 

a 

účastníkom (ďalej len "účastník" alebo "Účastník"): Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov: 
"MôJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Trvalý pobyt I Sídlo I Miesto podnikania (mesto/ obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta): 
P.O.Hviezdoslava 66, Topoľčany 1, 95501 Topoľčany 1 

Fax (aj s predvoľbou): Telefónne číslo (aj s predvoľbou): 
09*****341 -

E-mail: Iná uzatvorená zmluva s Orange Slovensko, a. s.? 
áno 

Číslo a platnosť OP/ pasu: Štátne občianstvo: 
SR 

IČ ÓPH / DIČ*: Rodné číslo/ IČO:  

Spôsob platby: 

štatutárny zástupca: 
Bútorová Viera 

Rodné číslo:  Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na 
pobyt:  18.01.2027 

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie ID kódu / hesiel v SMS/ MMS (Meno, priezvisko, telefón): 

*) IČ DPH vyplní účastník, ak mu IČ DPH bolo pridelené, DIČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené IČ DPH 
a zároveň mu bolo pridelené DIČ. 

Prílohy: 
Dokumenty k nahliadnutiu: 

Predmet zmluvy: 

Telefonné číslo 09*****151 

Číslo SIM karty 8942101 180016640073 

Účastnícky program Go Biznis 20 za 16 eur 

Služby CUP, Roaming, , , Prístup k internetu 

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno) "MôJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Typ telefónu Huawei Y6s blue 

Žiadam o zverejnenie telefónneho 
nie čísla v zozname účastníkov 

Číslo účastníka: 0181177700 1 / 3 
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dislo 0dastnika: 0181 177700
tiiiL ltv(

Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podl'a Zmluvy v podte 1 ks.

Spristupnenie SluZieb Udastnikovi vykond Spolodnost Orange aktivovan[m pridelenej SIM karty./ SIM kariet v Sieti bez zbytodn6ho
odkladu po uzatvoreni Zmluvy a po uhradenl aktivadn6ho poplatku podl'a platn6ho Cennika Udastnikom, spravidla do 24 hodin.
Udastnik uhradi aktivadn! poplatok v cene podl'a Cennika, pokial'medzi Udastnikom a Spolodnostou Orange nie je dohodnut6 inak.

Ceny SluZieb a s0visiacich plneni s0 uveden6 v platnom Cenniku v dleneni podl'a 0dastnickych programov. Samostatne s! uve-
den6 ceny SluZieb podl'a toho, di s0 pou2ivan6 v r6mci predplatenlch minrit alebo inych jednotiek alebo nad ich r6mec. Tarifikdcia
je realizovand v min0tach, sekund5ch alebo v infch jednotk6ch v zmysle informdcii uvedenych v Cenniku. V Cenniku s0 uvedene
aj: 0daje o bezplatnfch sluZb6ch a o sluZbdch, zaklor6 sa nepo2aduje zvl65tna 0hrada, (daj, ako si Uiastnik m62e vyZiadat'infor-
m6cie o aktu6lnych cen6ch sluZieb spolodnosti Orange a pripadnlch zl'avAch z tlichto cien, a vfska servisnfch poplatkov, ak tak6
Orange 0dtuje. Cenu Inlich sluZieb, tj. sluZieb poskytovanlch tretimi stranami prostrednictvom spolodnosti Orange, urdujri tretie
strany vo svojich cennikoch. Zvlihodnen6 ceny alebo in6 benefity poskytovan6 na z6klade dodatku uzatvoren6ho k zmluve o posky-
tovani verejnych sluZieb s0 uveden6 v takomto dodatku.

SpOsob faktu16cie:

tr Elektronickd forma

Podrobnosti tlikaj0ce sa elektronickej formy fakt0ry (napr. e-mailov6 adresa pre doru6ovanie faktriry) stl uveden6 v osobitnom
dokumente. S0hlasim s poskytovanim elektronickej fakt[ry v zmysle Podmienok poskytovania sluZby elektronickd fakt{ra
zverejnenfch na www.orange.sk.

M Papierov6 forma

Z06tovacie obdobie prirad'uje spolodnosf Orange ka2d6mu Udastnikovi, pridom jeho diZka nepresiahne tridsatjeden za sebou id0-
cich kalend5rnych dni. Z0dtovacie obdobie priraden6 Udastnikovi zadne plyn0t' od d6tumu vykonania prv6ho odpodtu poskytova-
nlch SluZieb a skondi sa uplynutim 0dastnikovi pridelen6ho zrjdtovacieho obdobia. Z0dtovacie obdobie priraden6 konkr6tnemu
Udastnikovi Spolodnost'ou Orange plati po cel6 obdobie platnosti Zmluvy, ibaZe spolodnosf Orange jednostranne stanovi inak.
Spolodnosf Orange po skondeni zridtovacieho obdobia priraden6ho U6astnikovi (v pripade, ak vykon6 vyrldtovanie podas z0dtova-
cieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyridtovanie, ktor6 sa vykon6 inokedy ako po skondeni zfrdtova-
cieho obdobia) vyhotovi vytidtovaci doklad alebo faktrjru, ak povinnost'vyhotovlt'fakt0ru vypllva z prislu5nlch pr6vnych predpisov,
(d'alej vy0dtovaci doklad a.faK0ra spolu len ako "fakt0ra"), ktorou vy0dtuje ceny poskytnutlch Slu2ieb podas zridtovacieho obdobia
vr6tane s0m zaplatenfch Udastnikom ako z6bezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnut6 sluZby. Spolodnosf Orangeje opr6v-
nen6 okrem alebo namiesto pravidelneho vyridtovania cien kedykolVek podas z0dtovacieho obdobia vykonat' vy0dtovanie dasti ceny
alebo aj celej ceny Slu2by alebo Inlch sluZieb poskytnutfch Udastnikovi alebo nim poZadovanfch.alebo vykonat'kedykolVek podas
ztidtovacieho obdobia vyUdtovanie preddavku na cenu SluZby alebo Inlch sluZieb poskytnutlch Udastnikovi alebo nim po2adova-
n!ch. Cenu sluZby Roaming, ktor0 z technickfch pridin nebolo mo2n6 vy06tovat po skondeni z0dtovacieho obdobia priraden6ho
Udastnikovi, vytidtuje Spolodnosf Orange dodatodne, spravidla do troch mesiacov od posledn6ho dia z0dtovacieho obdobia prira-
den6ho Udastnikovi, v ktorom sluZba Roaming bola poskytnut6. Udastnik a spoloinost'Orange sa m62u dohodnrit na dorudovani
elektronickej formy fakt0ry a elektronickej forme dorudovania fakt0ry, pridom tdto dohoda nemusl mat'plsomn0 formu. V pripade, 2e
sa Udastnik a spolodnost' Orange dohodli na dorudovani.elektronickej formy faktriry a elektronickej forme doru6ovania fakt(ry, sa
elektronick6 fakt0ra pova2uje za predloZen0 a doruden0 Udastnikovi, ak bola odoslan6 na (i) na poslednri emailov0 adresu urdenri
Udastnikom pre dorudovanie elektronickej faktriry a ak tak6 nie je z akfchkol'vek dOvodov k dispozicii, (ii) na posledn0 zn6mu emai-
lovf adresu ozndmen0 spolodnosti Orange Udastnikom alebo (iii) formou internetovej.linky cez SMS, MMS alebo inlm elektronic-
kfm spOsobom na telef6nne 6islo Udastnika, po zadanl ktorej na internete bude Udastnikovi spristupnen6 fakt0ra. E-mailovd
adresa a telef6nne dislo sa popri adrese na dorudovanie pisomnosti stanovenej v Zmluve povaZuje za adresu pre zasielanie fakt0r
a plsomnosti v zmysle V5eobecnfch podmienok. V pripade, 2e sa tak spolodnost'Orange dohodne s tretou osobou, ktora poskytuje
U6astnfkovi svoje sluZby alebo tovary, je spolodnost Orange opr6vnen6 na svojej faktire 0dtovat' tieZ cenu, ktor0 je Udastnik
povinnf platif tak6muto tretiemu subjektu, pridom v takom pripade je Udastnik povinnli platit'dotknut0 cenu tretej osobe prostrednic-
tvom spolodnosti Orange a vyUdtovanie tejto ceny na fakt0re vystavenej spolodnost'ou Orange a dorudenej Udastnikovi sa povaZuje
za oznamenie tejto skutodnosti Udastnikovi.

$Polodnost' Orange je opr6vnen6 v pripadoch, ked' to umoZiuje zakon, pre mobilnli telef6n alebo in6 Zariadenie, ktor6 od nej
Udastnik ziska (k0pou, n6jmom, vlpoZidkou alebo na zAklade in6ho pr6vneho titulu) technicky obmedzit'mo2nost' jeho vyuZivania
v inej. sieti, ako je Siet' spolodnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na siet / SIM-lock) podas doby stanovenej v Pokynoch
spolodnosti Orange. Udastnik je oprdrvnen! po2iadat' o odblokovanie Zariadenia pre pouZitie v inej sieti, ako je Siet' spolodnosti
Orange aZ po uplynuti stanovenej doby, a to prostrednictvom predajnej siete spolodnosti Orange. Udastnik prehlasuje, 2e sa obo-
zndmil s hore uvedenlimi skutodnos{ami, a s ich vedomfm- kupuje Zariadenie do svojho vlastnictva alebo nadobrida Zariadenie do
svojej dispozidnej sf6ry na z6klade in6ho prdvneho titulu. Udastnikovi nevznikajf z hore uvedenlch dOvodov Ziadne prdvne n6roky
vodi spolodnosti Orange, najmd mu nevznike: (a) prdvo reklamovaf vySSie uveden6 skutodnosti na zak0penom tovare (b) pravo
poZadovat' z hore uvedenfch d6vodov zl'avu z k(pnej ceny, ndjomn6ho alebo inej odplaty za Zariadenie, (c), prdvo z hore uve-
denlch d6vodov odstripif od kripnej, n6jomnej alebo inej prislu5nej zmluvy tfkaj(cej sa Zariadenia (poZadovaf vr6tenie celej k0pnej
ceny zaplatenq za Zariadenie), alebo ak6kolVek in6 pr6vne n6roky. Udastnik zerovei berie na vedomie, 2e v pripade, ak bude
Zariadenie odblokovan6 Udastnikom pred uplynutim doby jeho blokovania podl'a tohto dl6nku a mimo predajnej siete spolodnosti
Orange, povaZuje sa tak6to konanie za neodborn! z6sah do Zariadenia v rozpore s tfmto dl6nkom, ktor6ho n6sledkom m62e byt'
vznik vady naZariadeni, za ktorf spolodnost'Orange nebude niest'2iadnu zodpovednost'.

T6to Zmluva sa uzatv6ra na dobu neur6it0, pokial'v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Udastnikom a Podnikom nie je dohoo-
nut6 inak. V pripade, ak Ucastnik uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktoryi tvorijej neoddelitei'nrjr sucast', tento m6Ze obsahovat'mini-
m6lne podmienky pouZivania SluZby (napr. dobu viazanosti, povinnosf po cel0 dobu platnosti dodatku k Zmluve mat' aktivovani
urdihj' konkr6tny variant 06astnickeho programu alebo 0dastnicky program s mesadnlm poplatkom, ktonj' neklesne pod urdit0 vf5ku,
atd'.).

Neoddelitel'nou s0dast'ou zmluvy o poskytovani verejnych sluZieb s0 V6eobecn6 podmienky poskytovania verejnfch elektronicklch
komunikadnlich sluZieb prostrednlctvom verejnej mobilnej siete spolodnosti Orange Slovensko, a. s. (d'alej len "V5eobecnd poc-
mienky"), Cennik slu2ieb (d'alej len "Cennik"). Aktu6lne V5eobecn6 podmienky a Cennik sri zverejnen6 na wvw.orange.sk. Zmluva
je vyhotoven6 dvojmo, jedno vyhotovenie pre 0castnika a jedno pre spolodnost Orange Slovensko, a. s.
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9. Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012 Účast
níka informuje, že od 1. 7. 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež "APR"), ktorý so spoloč
nosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal poskytovať
zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Účastník mal právo na poskytovanie uve
dených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou Orange,. a na
území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR") medzi Učast
níkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM karte Účastníka, skutočnosť, že
Účastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej SIM karte, Účastník uzavrel s APR
Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Účastník služby poskytované mu príslušnou SIM kartou využíva
v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť � APR
bezplatne a v ktoromkoľvek momente, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učast
níkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá
Zmluva AR. V prípade, ak Účastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej
poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prípade, že Účastník prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR
roamin�ové služby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym
APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvoliť si alter
natívneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované alternatívnymi poskytova
teľmi roamingu.

10. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu infor
máciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.

11. 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.O., 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
byt' 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.

D Súhlasím s dohodou 0 Nesúhlasím s dohodou 

12. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovaním niektorej z roamingových dopln
kových služieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektíve
v tých členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektorá z aktivovaných doplnkových roamingových služieb, využívať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Účastník môže kedykoľvek požiadať
o prechod na regulované roamingové ceny. znatkové prad@Jlwi 

Alfaoom. IPOl .. § 1.@, 

Podpis a pečiatka účastníka 

Číslo účastníka: 0181177700 3/3 

Daniela Ficova 

spoločnosť Orange Slovensko, a. s. 
dátum, pečiatka, podpis 
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 
Číslo zmluvy: A14610879 ID predajcu: ID070DSP01 

Dátum: 13. 3. 2020 
Ident. kód dodatku: 
SIM karta s prideleným tel. číslom: 

12606329 
0908228151 

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 1, 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: 
"MôJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Trvalý pobyt/ Sídlo/ Miesto podnikania (mesto/ obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta): 
Topoľčany 1, P.O.Hviezdoslava 66, 95501, Topoľčany 1 

Číslo a platnosť OP/ pasu: Štátne občianstvo: 
SR 

IČ DPH/ DIČ: Rodné číslo / 
IČO: 

Zastúpený: 
Bútorová Viera 

. Rodné číslo:  Číslo a platnosť OP / pasu I preukazu p. na 
pobyt:  18.01.2027 

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

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len "Dodatok"; cit. zmluva 
o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako "Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy
zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na
základe Zmluvy ("Služby"), prípadne iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text
Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany")

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je 
1.1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program (pokiaľ je 

v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v kto
rejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom 
Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak) 

1 11) Go Biznis 20 za 16 eur . 
na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte 
Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku regis
trovanú na Účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta"). 

1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ 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) 

1 12) Typ MT Huawei Y6s blue . 
I Výrobné číslo MT (IMEI) 861890046640688 1

3

) 
Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z jeho spotrebiteľskej 
ceny) s DPH (ďalej tiež "Kúpna cena") 

109,00 EUR 4) 

Účastník si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiteľská) cena MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH, za ktorú 
Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokiaľ sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto 
Dodatku, je 
169,00 EUR 5) 

Číslo účastníka: 0181177700 1 / 9 
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1.3

Udastnik si je vedomy, 2e MT je mu preddvanli za K0pnu cenu uveden[ vyi5ie v tomto bode len z toho d6vodu, 2e sa zaviazal
uZivat' sluZby poskytovan6 mu prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanovenl tohto Dodatku po dobu dohodnutri v bode 2.3
tohto Dodatku.

dohoda str6n o tom, Ze v r6mci osobitnej ponukovej akcie Podniku

B2B - retencia - now so zariadenim

poskytne (resp. neposkytne vid' niZ5ie) Podnik Udastnikovi aj d'alSie rnihody a v pripade, Ze Podnik tieto d'alSie vyhody Ucast-
nikovi poskytne, tieZ dohoda o pr6vach a povinnostiach str6n spojenlch s poskytnutfm tychto vyhod. PodrobnejSia 0prava prdv
a povinnosti str6n spojenlch s poskytnutim d'al5ich vyhod s0 uveden6 v dokumente

Bonusy ponuky "24 mesacna ponuka XU" zo dna 25J0.2019

Roaming, Pristup k internetu

b) o deaktivdcii sluZby

kto4i ako Priloha d. 1 tohto Dodatku tvori jeho neoddelitel'nf s0dast'. V pripade, Ze je v predchadzllcq vete uveden6 kolonka
vyplnen6 symbolom "+++++" strany sa dohodli, Ze Podnik neposkytne Udastnikovi v rdmci tejto osobitnej ponukovej akcie Ziadne
d'alSie vyhody azlrovei,2e sLidasfou Dodatku nie je Priloha d. I s obsahom podl'a tohto bodu. Strany sa dohodli, 2e s0dastou
Prilohy d. 1 m62e byt'aj lprava inlich prdv a povinnosti str6n vr6tane prSv a povinnosti upravenlch v tele Dodatku.

1.4 dohoda strirn o

a) aktivdcii sluZby

"+++++"

o vol'be zvlhodnen6ho disla (resp. viacenj'ch zvfhodnenli,ch disel),
Nekonedn6 volania na vybran6 tel. 6islo v sieti Orange

ak sa Strany dohodli na aktiv6cii (bonusovej) sluZby

"+++++"

d) o poskytnuti zvfhodnenia (pokial' je nasledujfica kol6nka vyplnenS symbolom "+++++" U6astnik nezlska Ziadne zo z4ihod-
neni uvedenfch v Prilohe Dodatku, ktor6 s( podmienen6 uvedenim kl'ridovfch slov resp. slovnSTch spojeni stanovenych v pri-
slu5nfch ustanoveniach Prilohy Dodatku, pridom pr6vo na ostatn6 zvyhodnenia takouto podmienkou nepodmienen6 nie je
tlmto dotknut6)

"+++++"

dohoda str6n, Ze Udastnik je povinn! uhradit Podniku poplatok za aktiv6ciu SIM karty resp. administrativny poplatok za
vykonanie nevyhnutnych zmien v syst6moch Podniku s(visiacich s kirpou koncov6ho telekomunikadn6ho zariadenia alebo in6ho
zariadenia uveden6ho v bode 1.2 tohto dl6nku za cenu so zl'avou (d'alej len "Poplatok") vo v!5ke s DPH

8,OO EUR

el. 2. Prava a povinnosti Podniku a 06astnika

Udsstnik je povinn! zaplatit'Podniku kripnu cenu MT vo v1iSke uvedenej v Cl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo v11'5ke uvedenej
v Cl. 1 bode '1 .5. Udastnik je povinn! zaplatit'K[pnu cenu a Poplatok na zdklade fakt0ry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej
vo fakt0re, inak do 15 dnf.odo dia vystavenia faktfry, ak sa zmluvn6 strany nedohodli na spl6cani Kfpnej ceny v spl6tkach.
V pripade, 2e Podnik o to Udastnika poZiada, je tento povinn! zaplatit'cel0 K0pnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti
na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Udastnik uzatvorl tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to plati, ak sa zmluvn6
strany nedohodli na spl6cani Kipnej ceny v spl6tkach.

Strany sa dohodli, Ze U6astnik je povinn! po6as doby viazanosti, ako je t6to stanoven6 v bode 2.3 tohto dl6nku, maf na SIM karte
aktivovan6 a uZivaf sluZby (resp. sluZbu) definovan6 v ustanoveniach pismen a) a b) tohto bodu, pridom zlvdzky podl'a pismen
a) a b) tohto bodu maj( povahu alternativnych povinnosti teda plati, 2e pokial' s0 na SIM karte aktivovan6 sluZby (sluZba) uve-
den6 v pismene a) Udastnik nie je povinnf zercven plnit v stivislosti so SIM kartou svoj zlvdzok podl'a plsmena b) a naopak
(tj. ak m6 na SIM karte aktivovani sluZbu resp. aktivovan6 sluZby uveden6 v pismene b) tohto bodu, nie je povinny plnit' svoj
zAvdzok podl'a pismena a) tohto bodu).

a) Udastnik sa zavdzuje, 2e v pripade, ak nebude mat' na SIM karte aktivovanli niektoryi z 0dastnickych programov Go 5 €, Go
10 €, Go 20 €, Go 30 €, Go 40 €, Go 65 €, lSlC pau56l, Go Data 15 €, Go Data 20 €, Go Data 30 € (d'alej aj ako "0dastnicke
programy Go", v prlpade, 2e bude do aktudlnej ponuky zaradeny d'alSi ildastnicky program v n6zve ktor6ho je slovo Go alebo
lSlC, povaZuje sa lieLza jeden z ridastnickych programov Go), alebo niektonj'z Lidastnickych programov Go Biznis 5 €,
Go Biznis 10 €, Go Biznis 20 €, Go Biznis 30 €, Go Biznis 35 €, Go Biznis 40 €, Go Biznis 45 €, Go Biznis 55 €. Go Biznis
70 €, Go Biznis 100 € a Go Biznis 150 € (d'alej aj ako "0dastnicke programy Biznis") podas doby viazanosti, ako je t6to
stanovend v bode 2.3 tohto dl6nku, bude mat'aktivovan! na SIM karte tak! ridastnicky program (resp. takf variant tidastnic-
keho programu), u ktor6ho je vlSka mesa6n6ho poplatku (s DPH) stanoven6 prinajmenSom na sumu

2O,OO EUR 13)

(v pripade, 2e je v kol6nke okrem sumy uveden! aj konkr6tny ridastnicky program alebo typ ridastnickeho programu, Udastnik
neporu5l svoje povinnosti, ak bude maf predmetnyi ridastnicky program resp. 0dastnlcky program dan6ho typu aktivovany na
SIM karte podas doby uvedenej v bode 2.3 tohto dl5nku ani v prlpade, Ze vlSka mesadn6ho poplatku uvedeneho 0dastnic-
keho programu bude niZ5ia ako suma uveden6 v kol6nke; pokial' je v kol6nke uveden! len konkr6tny (dastnicky program
alebo viacero 06astnickych programov alebo typ alebo viac typov ridastnickych programov bez sumy, Udastnik je povinn!
mat na SIM karte aktivovan! len niektonj'z uvedenlich 0dastnickych programov alebo 06astnicky program uveden6ho typu,
a to bez ohl'adu na ui5ku ich mesadnych poplatkov) a teda 2e podas tejto doby nebude mat' na SIM karte aktivovany (ani
nepoZiada o zmenu Udastnickeho programu na) 0dastnicky program s ni2Sim mesainfm poplatkom, ako je vlSka mesad-
n6ho poplatku uvedena vySSie v tejto vete (pri plneni tohto zdvdzku sa berie do 0vahy 4?5ka mesadn6ho poplatku po uplat-
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není zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastníckeho programu podľa 
prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 
bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou plat
nosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. 

b) Účastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov Go, alebo
účastníckych programov Biznis bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú
na SIM karte takú kombináciu aktivovaného účastníckeho programu, a doplnkových služieb Prenos minút, Nekonečné volania
na zvýhodnené číslo, 100 minút do všetkých sietí v SR a EU, Nekonečné volania v Orangei, Nekonečný balík SMS/MMS,
mesačného poplatku za doplnkové služby TV v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné medzinárodné hovory Európa,
Nekonečné medzinárodné hovory Svet, V Európe ako doma PLUS, Môj Svet+, Náhradný telefón, Svet dáta, Prednostná sta
rostlivosť, Exkluzívna starostlivosť, Balík starostlivosti, Balík starostlivosti plus, služby Zdieľam svoje dáta, Balík extra volaní
a dát, Balík 100 správ, 200 MB v mobile, 1 GB v mobile, 2 GB v mobile, Biznis Internet v mobile 200 MB, Biznis Internet
v mobile 1 GB, Biznis Internet v mobile 2 GB, Max Roaming, Ahoj Dáta 50 MB, Európa Dáta 100 MB, Európa Dáta 200 MB,
Svet Dáta 100 MB, Svet Dáta 500 MB, Prichádzajúce hovory Svet 100, Prichádzajúce hovory Svet 250, Prichádzajúce hovory
Svet 500, Odchádzajúce hovory EÚ 100, Odchádzajúce hovory EÚ 250, Európa Dáta 1 OOO MB, Nekonečné volania na číslo
v SR, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy, služby, balíky, doplnkové
služby (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

20,00 EUR 14) 

Povinnosť Účastníka podľa tohto písmena je splnená aj v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných 
poplatkov podľa predchádzajúcej vety, nebude pozostávať zo všetkých balíkov, služieb alebo iných plnení vymenovaných 
v predchádzajúcej vete. Pri plnení záväzku podľa tohto bodu sa berie do úvahy výška mesačných poplatkov za Mesačné 
predplatné, účastnícke programy, služby balíky resp. doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek 
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy 
podľa tohto písmena, pokiaľ v tomto písmene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podľa prvej vety tohto pís
mena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku 
alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku 
a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Podnik je oprávnený zaradiť medzi doplnkové služby, 
balíky uvedené v prvej vete písmena b), ktorých výška mesačného poplatku sa zarátava do súčtu mesačných poplatkov uve
deného v tomto písmene b), aj iné doplnkové služby a balíky. 

2.3 Účastník sa zaväzuje, že po dobu 

24 15) 

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti") 
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podni

kom prostredníctvom SIM karty, po celú' túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a to v súlade s jeho záväzkami
a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a I alebo
Dodatku pred uplynutím cjoby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov
stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným plat
ným právnym predpisom;

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

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia
povinností zo strany Účastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu) ale�o takú kombi
náciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov). že nedôjde k porušeniu záväzku Učastníka uve
deného v bode 2.2 tohto článku;

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá
dzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku,
avšak Účastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.

2.4 V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené 
čísla") sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s prene
seným číslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak 
začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončení prenosu čísla. V prípade, ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci 
režimu predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; 
doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je 
však Účastník povinný plniť si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a e) po celú dobu pred začatím viazanosti (odo dňa nadobudnu
tia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. 

2.5 Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná rozdielu 
medzi spotrebiteľskou (trhovou) cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zľavou zo spotrebiteľskej ceny, len z toho 
dôvodu, že sa Účastník zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po 
dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3 
alebo 2.4) vzhľadom na výšku zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku (pokiaľ je súčas-
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tou Dodatku tak6to priloha), by sp6sobilo, 2e Podniku vznikla Skoda (minim.dlne v rozsahu zl'aw zo spotrebitel'skej ceny MT).
V nadvdznosti na ustanovenia predch6dzaj0cej vety sa Strany dohodli,2e Udastnik je povinnyi'Podniku uhradit'nil5ie ytomtb
bode uvedenil zmluvn[ pokutu v pripade poru5enia niZ5ie v tomto bode uvedenlch povinnosti nisledovne:
a) ak U-dastnik podas doby viazanosti uvedenej v dl. 2 bode 2.3 Dodatku poru5i svoju povinnosf vdas a riadne uhradit'cenu za

SluZby alebo povinnost' uhradit vdas a riadne inf svoj pefiaZnli zlvdzok voii Podniku alebo povinnost' uhradif vdas a riadne
Podniku in0 platbu, ktoru je povinny platit'Podniku (ai6 aj v piipaOe, ak sa nejednS o penaZn! zdvdzokvodi podniku, avSak
Udastnik je povinn! ho uhradit' Podniku alebo prostrednictvom Podniku),

alebo

b) akUdastnikpodasdobyviazanosti uvedenej v6l6nku 2bode2.3Dodatkuporu5i svojupovinnosf zotrvat'vzmluvnomvzt'ahu
s.Podnikom podl'a-Zmluvy v zneni tohto Dodatku a po cel[ dobu viazanosti uZivat'-bez preru5enia Slu2by prostrednictvom
SIM karty alebo Udastnik poru5isvoju povinnost'nedorudit Podniku vlpoved', odst0penie od zmluvy alebo'inf 0kon, ktor6ho
0delom je ukondenie platnosti Zmluvy a I alebo Dodatku pred uplynutim doby viazanosti (za poru5enie tejto povinnosti sa
v s0lade s ustanoveniami dl6nku 2 bodu 2.3 pism. a) tohto Dodatku nepovaZuje odst0penie od zmluvy z d'6vodov stanove-
nlch z6konom e.35112011 Z. z. v platnom zneni alebo z dOvodov pre odst0penie od zmluvy stanovenych inym platniim prdv-
nym predpisom),

je Udastnik povinnf uhradif Podniku zmluvn0 pokutu vo vfske

60,00 EUR 16)

2.6

2.7

2.8

Zmluvn6 pokuta (resp. v pripade, 2e sa uj'Ska zmluvnej pokuty po6as doby viazanosti postupne zniluje, plati toto ustanovenie pre
zmluvn( pokutu, v jej vlSke, ako je tdto stanovenii pre obdobie prv6ho mesiaca doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi
beZnou maloobchodno! (spotrebitelskou).cenou MT bez zl'avy zjeho spotrebitel'skej ceny s DPH a Kripnou cenou tj. kripnou
cenou s DPH, za ktorLi Podnik predal MT Udastnikovi.
Zmluvne strany sa dohodli, 2e v pripade, ak zmluvn6 pokuta dohodnutd v predch6dzajUcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej
v!_Ske platnej ple prvy mesiac doby viazanosti (ktor5 je uvedend na zadiatku textu v kol6nke tvoriacej s0dasf tohto b.odu),'jd
niZSia, ako Sesfn6sobok sumy, uvedenej v dldnku 2 v bode 2.2 pism. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v pripade, 2e Udastnik
poru5i svoju zmluvni povinnosl' podl'a pismena a) alebo b) tohto bodu, vodi Udastnikovi pr6vo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
ui'Ske rovnajricej sa Sest'n6sobku sumy uvedenej v dl6nku 2 v bode 2.2 pism. b) tohto Dodatku a U6astnik je t0to zmluvnri pokutu
Podniku povinn! zaplatit, pridom v takom pripade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovend v kol6nke tvoriacej srjdast'tohto
bodu. V prip-ade, Ze (i) Podniku vznikne prdvo na zmluvnri pokutu podl'a predch6dzaj0cej vety tohto bodu a z6rovei (ii) v kolonke
tvoriacej s0dast'tohto bodu je stanoven6, 2e qi5ka zmluvnej pokuty sa bude postupne podl'a pravidiel uvedenych v texte obsia-
hnutom v kol6nke zni2oval v zdvislosti od toho kol'ko celyich mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu poru5enia
zmluvnej povinnosti, plati, 2e vlSka zmluvnej pokuty, ako je t6to stanoven6 v predch6dzaj0cej vete, sa bude zni2oval' v zdvislosti
od toho kol'ko celych mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu poru5enia zmluvnej povinnosti, a to podl'a rov-
naklich pravidiel, ako s0 pravidl6 stanoven6 pre zniZovanie vlSky zmluvnej pokuty uveden6 v texte v kol6nke tvoriacej s0dast'
tohto bodu.

Pr6vo na zmluvn0.pokutu podl'a tohto bodu vznikne Podniku samotnym poru5enim povinnosti Odastnika, a to v okamihu poru-
Senia povinnosti Uiastnikom, pridom toto pr6vo nie je podmienen6 vykonanim Ziadneho 0konu zo strany Podniku (napr. odsiripe-
nim od Zmluvy alebo preruSenim di obmedzenim poskytovania SluZieb v pripade poruSenia povinnosti podl'a bod'u 2.3 pismena
c)tohto dl5nku).

Udastnfk s{hlasi 9 t5im, Ze ak podas doby platnosti tohto Dodatku d6jde na zAkladejeho 2iadosti alebo z ddvodov jeho zavinenia
k dodasnej deaktiv6ciijemu pridelenej SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k preru5eniu poskytovaniaSluZieb podl'a
Zmluvy, Ze doba P! ktoni nebude z tlichto d6vodov pouZivat'tieto SluZby sa mu nezapo6ita do doby viazanosti. T6to skutodnost'
nezbavuje Udastnika jeho povinnosti zaplatit Podniku za t0to dobu cenu Slu2ieb, pokial' mu tdto povinnost' v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plnit'svoje zlvdzky dohodnut6 v pismen6ch a) a c) bodu 2.3 tohto dldnku.

Podnik je povinny splnit'si vSetky svo.je povinnosti, ktore pre neho vypllivajLi zoZmluvy a tohto Dodatku, najmii (i) predat'Udast-
nikovi MT za dohodnutri K0pnu cenu a previest'na Udastnika vlastnibke prAvo k MT a odovzdaf mu ho za pr6Opo't<1aOu, Ze Udast-
nik splni vSetky._podmienky potrebn6 pre vznik ndroku na k0pu MT za Kripnu cenu v sillade s tlimto Dodatkom; (ii) poskytovaf
Udastnikovi SluZby podl'a Zmluvy a tohto Dodatku.

V pripade, ak m6 v okamihu uzavierania tohto Dodatku U6astnik v s0vislosti so SIM kartou aktivovani sluZbu NShradnV telefon
a leda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych slu2ieb o aktivdcii sluZby N6hradny telef6n (alebo bodatok
k Zmluve o pripojeni o aktiv6cii slu2by N6hradn! telef6n), v z6hlavi ktor6ho je uveden6 to ist6 telef6nne dislo ako v zahlavi tohto
Dodatku, (d'alej len "Dodatok o NT"), uzavretfm tohto Dodatku zanik6 platnosf Dodatku o NT (a doch6dza k okam2itei deaktiv6cii
slu2by N6hradnii telef6n aktivovanej a uLiu.anq na zdklade Dodatku o NT zo SIM karty). V piipade z5niku Dodatku o NT podl'a
predch6dzajUcej vety, mdZe (ale nemusi) Udastnik v s0vislosti so SIM kartou poZiadat'o novri aktivdciu slu2by N6hradnf teief6n,
prjdg.m 

Y 
takom pripade je_povinn! uzavriet'novy Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluZieb o aktiv6iii slu2by N6hradnyi

telef6n. V pripade z5niku Dodatku o NT podl'a prvej vety tohto bodu bude mit't6to skuto8nost'v z6vislosti od okolnosti'uvedenych
v jednotlivlch pismen6ch tohto bodu za ndsledok vznik niektor6ho z prdvnych stavov uvedenych v nasledovnlich pismen6ch
tohto bodu:

a) Af 9a nejgdn6 o pripad podl'a pismena d) alebo e) tohto bodu a Udastnik u2 na zdklade Dodatku o NT zakipil koncov6
telekomunikadn6 zariadenie alebo in6 zariadenie, je povinn! uhradit v s0vislosti so z6nikom Dodatku o NT sumu vo vlske
zost4vaj0cich neuhradenlich mesadnlch poplatkov za sluZbu NdhradnlT telef6n (vr6tane DPH) do konca pOvodne v Dod-atku
o NT- dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnaj0cej sa s0dinu vlSky mesa6n6ho poplatku za sluZbu N6hradnli telefon
? pgclu mesainlch poplatkov, ktor6 mal v srjrlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradit' do konca doby viazanolti podl'a
Dodatku o NT, av5ak ktor6 v ddsledku z6niku Dodatku o NT dosial'neuhradil).

b) 4k sa.neje{na o pripad podl'a pismena d) alebo e) tohto bodu a Udastnik pred z6nikom Dodatku o NT nezaklpil na zdklade
Dodatku o NT koncov6 telekomunikadn6 zariadenie alebo in6 zariadenie a s0dasne poZiadal o nov0 aktiv6ciu sluZby Nah-
radnf telef6n v s0vislosti so SIM karlou a podpisal prislu5nf novf Dodatok k Zmluve o poskytovani vere.lnfch sluZieb o aktiv6-
cii slu2by Ndhradn! telef6n, v ktor6ho zAhlavi je uveden6 telefonne dislo SIM karty, alebo foZiadal o aktivdciu tak6ho rjdast-
nickeho programu, ktor6ho sridast'ou je slu2ba Ndhradn! telef6n, a tento 0dastnicky progiam mu bude aj skutodne na SIM
karte aktivovany, vznikne mu z6nikom Dodatku o NT pr6vo na zl'avu z ceny Slu2ieb vo rn;St<e rovnaj0cej savl5ke mesadnlich
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poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užívaním služby Náhradný telefón na základe 
Dodatku o NT, pričom Účastníkovi nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náh
radný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viaza
nosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia alebo iného zariadenia za 
cenu so zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení). 

c) Ak sa nejedná o prípad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe
Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie a súčasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náh
radný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii
služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je uvedené telefónne číslo SIM karty, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT
nevznikne právo na zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca
pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomu
nikačného zariadenia alebo iného zariadenia za cenu so zľavou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).

d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný
telefón a Účastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento
účastnícky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne
právo na zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované
mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pôvodne
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný
telefón a Účastník požiadal o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého súčasťou nie je služba Náhradný telefón,
a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil
na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie alebo iné zariadenie, Účastníkovi zánikom platnosti Dodatku
o NT nevznikne právo na zľavu, ako v prípade podľa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca
pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

2.9 V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré sú 
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo 
výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.5 tohto článku. Povinnosťami, s porušením ktorých je spojený 
vznik práva Podniku voči Účastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú: 
a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty

(pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať
v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

b) Povinnosť Účastníka mať počas doby viazanosti na SIM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku) akti
vovaný 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 porušeniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;

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

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol oprávnený
v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Účastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme
dziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

e) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v prípade, že by tak
konal samotný Účastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia
alebo porušenia povinností zo strany Účastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a/ alebo v Zmluve;

f) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v prí
pade, že by tak konal samotný Účastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie
Služieb.

Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvná 
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Účast
níkovi. 

2.1 O Referenčné číslo - Paušál pre blízkeho: 
n+++++" 

17) 

Ak je v kolónke namiesto Referenčného čísla - Paušál pre blízkeho uvedený symbol "+++++", nevzťahujú sa na Účastníka 
žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blízkeho. 

2.11 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti službu 
Prestávka, ktorá spočíva v tom, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karte aktivovaná, (ďalej v tomto 
bode tiež "Doba poskytovania") nie je povinný plniť svoju povinnosť mať na SIM 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 porušeniu záväzku Účastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasne o Dobu poskytovanja predÍži 
doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastníka 
podľa tohto Dodatku ani podľa iných ustanovení Zmluvy alebo iných zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Účastníkom 
a Podnikom. Doba poskytovania môže byt' maximálne 6 celých zúčtovacích období a Účastník si ju môže aktivovať len na celé 
zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích obdohí. Službu Prestávka môže Účastník využívať aj viac krát počas doby 
viazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích období. Počas Doby poskytovania môže byt' 
na SIM karte aktivovaný akýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky program, ktorého podmienky užívania sú v prípade SIM karty 
splnené. Službu Prestávka je možné aktivovať len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z účastníckych programov 
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Go alebo 06astnickych programov Biznis (d'alej v tomto bode tieZ ako "Vybran6 programy"). SluZbu Prest6vka moZno na SIM
kade aktivovat' len za podmienky,2e uZ uplynuli viac ako tri cel6 zridtovacie obdobia od uzaVretia Dodatku a na SIM karte ie mini-
m6lne tri cele z0dtovacie obdobia bez preru5enia aktivovanf niektoryi z Vybranlch programov (Podnik je opr6vneny - nle v5ak
povinn! - aktivovat'sluZbu Prest6vka aj v pripade, Ze nie je niektor6 z podmienok uvedenlch v tejto vete splnen6). V pripade, Ze
bude ku diu deaktiviicie slu2by Prest6vka na SIM karle aktivovan! 0dastnicky program resp. kombin6cia slu2ieb, ktor6 sri v roz-
pore s ustanovenim bodu 2.2 tohto dldnku, Podnik je opr6vneny aktivovaf na SIM kartu ten 0dastnicky program resp. t0 kombi-
n6ciu sluZieb, ktord bola na SIM karle aktivovand v poslednom okamihu pred aktiv6ciou sluZby Prest5vka. AKiv6cia aj deaktiv6-
cia sluZby Prestdvka prebehne k prvemu driu z0dtovacieho obdobia nasleduj[ceho po dorudeni Ziadosti o aktivdciu resp.
deaktiv6ciu sluZby Prestdvka. V pripade, 2e sa Podnik a Udastnik vopred dohodh0 na presnej diZfe Oony poskytovania, sluZba
Prest6vka sa deaktivuje ku diu, v ktoryi uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje sluZbu prest6vt<a iieZ t<eb' uplynie Sieste
cel6 z06tovacie obdobie vyuZivania tejto sluZby podas doby viazanosti.

2.12 Referendn6 dislo - Dardekovdr Prima karta s benefitom Neobmedzen6 volania s blizkvm

+++++

Ak je v kol6nke uveden! symbol "+++++", nevzt'ahuj0 sa na Udastnika Ziadne ustanovenia Dodatku ani jeho priloh tlikajfce sa
Dardekovej Prima karty a benefitom Neobmedzen6 volania s blizkym.

2.13 Rozhodnou SIM kartou podl'a prisluSnlch ustanoveni Prilohy d. 1 tohto Dodatku je SIM karta, ktorej bolo priraden6 nasledovn6
telef6nne 6islo:

"+++++"

Ak je v kol6nke uveden! symbol "+++++" alebo tam nle je uveden6 ni6 alebo niedo ine, ako sa predpoklad6 v prislu5nSi'ch
ustanoveniach Prilohy d. 1 tohto Dodatku, nevzfahuje sa na Udastnika v s0vislosti so SIM kartou, ktorej telef6nne dislo je uve-
den6 v z6hlavi tohto Dodatku, Ziadne zvfhodnenie, ktor6ho podmienky sri uveden6 v Prilohe 6. 1 tohto Dodatku, pridom aspofi
jedna z tlchto podmienok sa tfka Rozhodnej SIM karty.

2.14 Fixnfm pripojenim podl'a prisluinych ustanoveni prilohy 6. 1 tohto Dodatku je pripojenie, ktor6mu bolo priraden6 nasledovnr! SN:

1A\

19)

21)

22)

23)

"+++++" 20)

Ak je v kol6nke uveden! symbol "+++++" alebo tam nie je yveden6 nid alebo niedo ine, ako sa predpoklad6 v prislu5nli'ch
ustanoveniach Prilohy d. '1 tohto Dodatku, nevzfahuje sa na Udastnika v s0vislosti so SIM kartou, ktorej telef6nne dislo je uve-
den6 v zdhlavi tohto Dodatku, Ziadne zvyhodnenie, ktor6ho podmienky sri uveden6 v Prilohe d. 1 tohto Dodatku, pridom aspoi
iednaztfchto podmienok sa tyka Fixn6ho pripojenia.

2.15 SAT pripojenim podl'a prislu5nfch ustanoveni prilohy d. 1 tohto Dodatku je pripojenie, ktor6mu bolo priradene nasledovn6 SN:

"+++++"

Ak je v kol6nke uveden! symbol "+++++"'alebo tam nie je trveden6 nid alebo niedo ine, ako sa predpoklad6 v prisluinlch
ustanoveniach Prilohy d. '1 tohto Dodatku, nevztahuje sa na Udastnika v srivislosti so SIM kartou, ktorej telef6nne dislo je uve-
den6 v z6hlavi tohto Dodatku, 2iadne zvlhodnenie, ktor6ho podmienky s0 uveden6 v Prilohe 6. 1 tohto Dodatku, pridom aspofi
jedna z tychto podmienok sa tfka SAT pripojenia.

216 V pripade, ak sil obsahom Prilohy d. 1 tohto Dodatku ustanovenia o ponuke s n6zvom "Ponuka Love HF" a sfdasne je za pred-
pokladu splnenia v5etklch podmlenok zr4?hodnenia s nezvom "Love - MultiSlM", z ktoryich jedna odkazuje na tento bod, vzt'ahu-
j0cich sa na ziskanie osobitnej zl'avy z ceny zariadenia moZn6 ziskaf t0to osobitn0 zl'avu z ceny zariadenia, Udastnik m62e v pri-
pade splnenia vSetklch tlichto podmienok ziskat' jednorazovi zl'avu vo vf5ke

"+++++"

pridom v pripade, 2e je vo vySSie v tomto bode uvedenej kol6nke uveden6 dokolVek in6 ako sumy 100,00 €, 50,00 € alebo
150,00 €, Udastnik neziskava predmetn0 zl'avuz ceny zariadenia, a to aj v pripade 2e by splnil v5etky ostatn6 podmienky pred-
metnej zl'avy uveden6 v ustanoveniach Prilohe d. 1 Dodatku.

2.17 V pripade, ak s0 obsahom Prilohy d. 1 tohto Dodatku ustanovenia o ponuke s n6zvom "Ponuka Love HF" a s0dasne je za pred-
pokladu splnenia v5etklch podmienok zvlhodnenia s n6zvom "Love - MultiSlM", z ktorych jedna odkazuje na tento bod, vzt'ahu-
jtlcich sa na ziskanie osobitnej zl'avy z ceny zariadenia mo2n6 ziskat't0to osobitn0 zl'avu z ceny zariadenia, Udastnik m02e v pri-
pade splnenia v5etklch tfchto podmienok ziskaf jednorazov0 zl'avu vo vySke

"+++++"

pridom v pripade, 2e je vo vySSie v tomto bode uvedenej kol6nke uveden6 dokolVek in6 ako sumy '100,00 €, 50,00 € alebo
150,00 €, Udastnik neziskava predmetn0 zl'avu z ceny zariadenia, a to aj v pripade Ze by splnil vSetky ostatn6 podmienky pred-
metnej zl'avy uveden6 v ustanoveniach Prilohe d. 1 Dodatku.

2.18 V pripade, ak s[ obsahom Prilohy d. 1 tohto Dodatku ustanovenia o ponuke s n6zvom "Ponuka Love HF" a sddasne je za pred-
pokladu splnenia v6etkfch podmienok zt4ihodnenia s n6zvom "Love - MultiSlM", z ktoryTch jedna odkazuje na tento bod, vzt'ahu-
jticich sa na ziskanie osobitn6ho zv;i5enia objemu d6tovfch prenosov poskytovanlch v r6mci vybranfch 0dastnickych progra-
mov, moZn6 ziskat osobitn6 anj'Senie objemu d6tovlich prenosov poskytovanlch v riimci vybranych 0dastnickych programov,
Udastnik a Podnik sa dohodli, 2e v pripade splnenia v5etkfch tlTchto podmienok Podnik poskytne Udastnikovi predmetn6 zrnihod-
nenie na SIM karte, ktorej bolo priraden6 nasledovn6 telefonne 6islo (SN)

"+++++" 'A\

Ak je v kol6nke uveden! symbol "+++++" alebo tam nie je gveden6 nid alebo nie6o ine, ako sa predpoklad6 v prisluinych
ustanoveniach Prilohy 6. 1 tohto Dodatku, nevzt'ahuje sa na U6astnika v srlvislosti so SIM kartou, ktorej telef6nne dislo je uve-
den6 v kol6nke v rdrmci tohto bodu Ziadne zvfhodnenie, ktor6ho podmienky s0 uveden6 v Prilohe 6. 1 tohto Dodatku.

dislo 0dastnika: 01 81 177700
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Čl. 3. Záverečné ustanovenia 

3.1 Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po 
lehote ich splatnosti. Účastník potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so 
SIM kartou bol medzi Účastníkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podnik!,J, obsahom ktorého 
by bol predaj zariadenia za cenu so zľavou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Učastníkovi a záväzok Učastníka plniť pod
mienky poskytnutia zľavy a ďalšie povinnosti Účastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty (ďalej tiež 
"Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že 
Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku 
poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Predchá
dzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok. 

3.2 Strany sa dohodli, že Podnik zabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi, ktorý je povinný splnenie tejto 
povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Účastníka). 

3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odložení 
účinnosti niektorých ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť 
a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Účastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu 
určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Účastník uzatvoril 
Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do 
uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je až do momentu aktivá
cie SIM karty odložená účinnosť tých ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM 
karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnosti telefónneho čísla - Prijímajúci podnik. Ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rámci 
režimu predaja na diaľku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastníkovi, najmä 
ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby 
14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím môže dôjsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných 
zvýhodnení. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok 
v rámci režimu predaja na diaľku, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku a Účastník podpisom 
Dodatku vyjadruje s nimi súhlas. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiaľ táto 
nebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom 
okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti 
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohto 
článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Účastník poruší svoje povinnosti 
takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zanikne 
platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmlwvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy 
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že obsahom Prílohy č. 1 je poskytnutie 
zľavy alebo iného zvýhodnenia Účastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Účastníka takým spôsobom, že Podniku voči nemu 
vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Účastníka na poskytovanie 
týchto zliav a/ alebo iných zvýhodnení, pokiaľ nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné. 

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

3.7 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik 
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Účastníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpe
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova 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. 

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

3.9 Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník z akýchkoľvek dôvodov stratí právo na užívanie účastníckeho programu (resp. jeho 
variantu), ktorý má na SIM karte aktivovaný a zároveň včas nepoži?da o aktiváciu iného účastníckeho programu.je Podnik opráv
nený aktivovať mu na SIM karte iný účastnícky program, ktorý splňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastník požiada 
o aktiváciu iného účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokiaľ nebude z technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhľadom na
krátkosť času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsť k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastníckeho programu.

3.1 O Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto 
skutočnosťou 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 obmedziť možnosť využívania tohto zariadenia 
počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokiaľ je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej doby, počas 
ktorej je Účastník zaviazaný podľa tohto Dodatku užívať služby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktúre) 
v inej sieti, ako je verejná telefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť/ SIM-lock). Účastník vyhlasuje, že sa obo
známil so skutočnosťami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené 
nevznikajú Účastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených 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 zľavu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny
zaplatenej za tovar), alebo akékoľvek iné právne nároky.
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3.11 Bez ohl'adu na ostatn6 ustanovenia tohto Doclatku plati, Ze v pripade, ak sa na tento Dodatok vzt'ahuje reZim povinn6ho zverejrio_
vania zml0v podl'a $ 5a zdkona i. 21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektonj'ch z6konov
v znenI neskor5ich predpisov, tento Dodatok nadobudne 06innosf dfiom nasleduj0cim po dni jeho zverejnenia v srjlade s usta-
noveniami $ 47a Obdianskeho z6konnika, ak sa zmluvn6 strany nedohodli na odloZeni ridinhosti niektonich jeho ustanoveni.
Tlmto ustanovenim nie s0 dotknut6 odkladacie alebo rozvdzovacie podmienky, ak s0 dohodnut6 v tomto Dodatkl.

3.12 Zmluvne strany sa dohodli, 2e v5etky spory z tejto zmluvy, alebo s fiou srlvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konani pdn Mgr.
Andrej Gundel, advok6t zapisany v zozname advokdtov vedenom Slovenskou advok6tskou komorou poO O. reg. ZOa),
a v prlpade, Ze sa tento z ak6hokolVek z6konn6ho ddvodu rozhodcom nestane, tak p6n JUDr. Bc. Martin Kulhdne[, pn.O,,
advok6t zapisany v zozname advok6tov vedenom Slovenskou advokdtskou komorou pod 6. reg. 7045, a v pripade, Ze sa tento
z ak6hokol'vek zdkonn6ho dOvodu rozhodcom nestane, tak pdn JUDr. Marcel M66ai, advok6tlapfsan! v zozname advok6tov
vedenom Slovenskou advok6tskou komorou pod d. reg. 6536. Zmluvn6 strany sa tieZ dohodli, 2eialoba sa pod6va na adresu
sidla rozhodcu, ktonim je sidlo jeho advok6tskej kanceldrie ku dfiu podania 2aloby zapisan6 v zozname SAK. Odmena za roz-
hodcovsk6 konanie je splatn6 podanlm Zaloby a dini 5 % z hodnoty predmetu sporu, minim6lne v5ak 16;50 € (plus prislu$n6
DPH). Rozhodcovsk6 konanie mdZe byt rniludne pisomn6 a rozhodnutie nemusi obsahovat'od6vodnenie, rozhodca vsak m6Ze
v pripade potreby 0stne pojedn6vanie nariadit. Zmluvn6 strany rnj'slovne Ziadaj0 o doruiovanie na poStov0 alebo e-mailov6
adresy uveden6 v tejto zmluve. Zmluvn6 strany sa zdrovefi dohodli na tom, 2e rozhodca m02e po zadati rozhodcovsk6ho konanra
nariadit'predbeZn6 opatrenie v sOlade s ust. $ 22 azAk. a.24412002Z.. z. o rozhodcovskom konani.

I S0hlasim s dohodou M Nes0hlasim s dohodou

3.13 Ak sa Strany dohodli na aktivdcii sluZby Poistenie faK0r, Udastnik vyhlasuje, Ze sa obozn6mil s prislu5nlmi poistnlmi podmien-
kami poistitel'ov Metlife Europe Limited, pobodka poisfovne z in6ho 6lensk6ho Stetu, leo 47 257 105 a MbtLife Eurooe Insurance
Limited, pobodka poist'ovne z in6ho dlensk6ho 5t6tu, ICO: 47 257 091 , ktor6 s0 dostupn6 na internetovej stdnke Podniku na
www.orange.sk/poistenie a srlhlasl s nimi. Zdrovei Udastnik prehlasuje nasledovn6:
Tymto prehlasujem, Ze mdm viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemdm zdravotn6 probl6my (predov5etkfm netrpim Ziad-
nou chronickou chorobou alebo akoukolVek inou chorobou, ktor6 m6Ze viest'k smrti alebo 0plnej trvalej invalidiie) a neplanujem
lekdrskyz6krok alebo oper6ciu, ktor6 by malaza n6sledok priiceneschopnost'dlhSiu ako 30 po sebe nasleduj0cich dni anepobe-
r6m starobnli dOchodok, preddasn! starobnf d6chodok, vlsluhovy d6chodok alebo vysluhov! prispevok, ak sa tak! ddchodok
alebo prispevok podl'a prisluSnfch pr6vnych predpisov poskytuje, alebo v pripade, 2e rnj,sluhovli d6chodok alebo r41'siuhovy pris-
pevok poberdm, som s0dasne zamestnanli. V priebehu poslednlch Z{-roch mesiacov som nebol pr6ceneschopn! po dobu dlh$iu
ako 30 po sebe nasleduj0cich dni a / alebo hospitalizovany po dobu viac ako 10 po sebe nasleduj0cich dni. Z6rovei, ak som
fyzick6 osoba nepodnikatel', prehlasujem Ze som zamestnany u jedn6ho zamestndvatel'a na dobu neurditti s najmenej 30 hodi-
novym pracovnjim hiZdfiom podas poslednlch 12 po sebe nasledujricich mesiacov, alebo u dvoch zamestnevatel'ov za tlich
istych podmienok nepretr2ite aspoi 24 mesiacov, nie som teda nezamestnany, nie som vo_vypovednej dobe a nie som si ani
vedomli, Ze by mi hrozila nezamestnanost'a nebola mi dand vfpoved'. V pripade, Ze nespiRim podmienku poistenia zamest-
nanosti na dobu neurditti s najmenej 30 hodinovlm pracovnlm tfZdiom podas poslednlch 12 po sebe nasledujticich mesracov,
alebo u dvoch zamestn6vatel'ov za tych istfch podmienok nepretrZite aspoi 24 mesiacov, Poistenie vznikhe s wm, Ze budem
v plnom rozsahu poistenli pre pripad straty Zivota z d6vodu choroby alebo 0razu, pre pripad Uplnej trvalej invalidity z d6vodu
choroby alebo 0razu a pre pripad Uplnej dodasnej invalidity. Pripoistenie pre pripad nedobrovol'nej straty zamestnahia vznikne
najskOr dhom kedy splnim uveden6 podmienky zamestnanosti.

3.14 Spolodnost Orange tfmto v s0lade s ustanoveniami Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady Europskej lnie t.53112012
Udastnika informuje, Ze od 1. 7. 2014 by v pripade, ak by existoval alternativny poskytovatel' roamingu (d'alej tiirZ 'APR.), ktoryi so
spolodnost'ou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom pristupe k roamingu a zdrrovei by na zdklade iejto zmluvy uZ zbdal
poskytovat' z{kaznikom pristup k regulovanym hlasovlim, SMS a d6tovfm roamingovym sluZb6m, Udastnik mal prdvo-na posky-
t_ovanie uvedenlch roamingovfch sluZieb t17mto APR, a to prostrednictvom SIM karty, ktor6 mu bola pddelen6 spolodnostou
Oralqg, 

_a 
na {zemi dlerrskfch 5t6tov Eur6pskej 0nie dohodnutfch v zmluve o poskytovani roamingu (d'alej tieZ "Zmluva o AR")

medzi Udastnikom a APR. Podmienkou je aktivovan6 sluZba Roaming spolodnosti Orange na prislu5nej SIM karte U6astnika,
skutodnosf, 2e Udastnikovi nebolo spolodhostbu Orange preru5en6 pos-kytovanie sluZby R5amingj na prisli5nej SIM karte, Udist-
nik uzavrel s APR Zmluvu o AR v s0vislosti s prislu$nou SIM kartou a skutodnost', Ze Udastnik sluZby poskytovan6 mu prislusnou
SIM kartou vyu2ivav_sie{ach, ktor6 s0 predmetom zmluvy o AR s APR. Udastnik by bol v pripade podl'a prvej vety tohto bodu
opravnen! prejst'kAPR bezplatne a v ktoromkolVek momente, pokial's0 splnen6 vyS5ie uveden6 podmienky. V prifade uzavre-
tia Zmluvy AR medzi Udastnikom a APR sa uskutodni prechod k APR do troch pracovnlich dni nasleduj0cich io uplynuti dia,
podas ktor6ho bola uzavret6 Zmluva AR. V.pripade, ak Udastnikovi prestane byt'poskytovan6.sluZba Roaming spoiodnostou
Orange (vr6tane preruSenia jej poskytovania), Zmluva AR bez d'al5ieho zanikne. V pripade, Ze Udastnik prenesie dislo, v s0vis-
losti s ktonj'm mu poskytuje APR roamingove. sluZby, k in6mu operiitorovi, tento in! oper6tor nie je povinnf podporovat' roamin-
gov6 sluZby poskytovan6 konkr6tnym APR. Udastnik svojim podpisom tohto zmluvn6ho dokumentu vlslovne poturdzuje, Ze bol
informovan! o moZnosti zvolif si alternatlvneho poskytovatel'a roamingu a teda o moZnosti zvolit'si oddelen6 roamingov6 sluzby
poskytovan6 alternativnymi poskytovatel'mi roam ingu.

3.15 Podpisom tohto zmluvn6ho dokumentu 0dastnik s0dasne potvrdzuje, 2e pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdrZal 0plne inform6cie o platnlch roamingovlch poplatkoch, najmd o hovorovej eurotarife a SMS eurotaiife. V2dy akiu6lnu
inform6ciu o vSetkfch platnlch roamingovlich poplatkoch ziska 0dastnik na str6nke www.orange.sk.

3.16 Podpisom tohto zmluvn6ho dokumentu rldastnik potvrdzuje, Ze bol informovany,2e aktivovanim niektorej z roamingovych dopln-
kovych sluZieb nebude v dlenskych krajindch Eur6pskej !nie a krajin6ch Eur6pskeho hospod6rskeho spolocenstva, iespektive
v tlich dlensklch krajin6ch Eur6pskej 0nie, ktonj'ch sa tfka niektor5 z aktivovanfch doplnkovlch roamingovlich slu2ieb, vyuZivat
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regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Účastník môže kedykoľvek požiadať 
o prechod na regulované roamingové ceny.

Topoľčany, dňa 13. 3. 2020 

Účastník 
dátum, pečiatka, podpis 

Číslo účastníka: 0181177700 9/9 
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Alfacom, spol. s r.o. 

Daniela Ficova 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 
dátum, pečiatka, podpis 
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve 

Bonusy ponuky "Ponuka XU" zo dňa 27. 11. 2019 

Čl. 1. Úvodné ustanovenia 

1. Obsahom tejto prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Ponuka XU" poskytuje Podnik Účastníkovi, ako aj
podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskytovania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutoč
nosť, že názov tejto prílohy (druhý, prípadne každý ďalší riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uvedený v prvej
vete tohto článku, je zhodný s názvom ponukovej akcie a Prílohy č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legislatívne skratky dohodnuté
v tele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

2. Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutočnosť, že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná zmluva o poskytovaní verej
ných služieb, ktorej číslo je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok (dodatok k Zmluve, obsahom ktorého je najmä predaj zariadenia
za cenu so zľavou).

Čl. 2. Zvýhodnená aktivácia služby CLIP 

Strany sa dohodli, že Podnik Účastníkovi na SIM karte aktivuje službu CUP, pokiaľ už túto službu nemá aktivovanú. Zároveň Podnik 
v prípade podľa predchádzajúcej vety poskytne Účastníkovi 100% zľavu z výšky aktivačného poplatku za aktiváciu služby CUP. 

Čl. 3. Právo používať Prima telefónne číslo a prenos kreditu 

V prípade, ak prostredníctvom SIM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy Účastníkovi Podnikom poskytovaná predplatená služba 
Prima, platí, že Podnik zabezpečí za cenu administratívneho poplatku, ktorého výška je uvedená v Dodatku, aby Účastník mohol použí
vať podľa Zmluvy to telefónne číslo, ktoré mal priradené ako posledné k SIM karte v čase, keď mu jej prostredníctvom bola Podnikom 
poskytovaná služba Prima. Zároveň Podnik umožní Účastníkovi prenos nevyčerpanej hodnoty kreditu pri službe Prima, ktorý má Účast
ník predplatený pre užívanie tejto služby prostredníctvom SIM karty, avšak maximálne do výšky 66,39 €. Uvedená nevyčerpaná hodnota 
sa započíta proti cene za služby poskytované Účastníkovi prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení Zmluvy. 

Čl. 4. Zľava z mesačného poplatku 
Biznis paušálov Go Biznis 20 €, Go Biznis 40 € a Go Biznis 70 € 

1. Strany sa dohodli, že Účastník získava uzavretím tohto Dodatku právo na nižšie definovanú zľavu (ďalej tiež "Zľava") z výšky základ
ného mesačného poplatku (tj. Zľava sa netýka mesačných a iných poplatkov doplnkových služieb) podľa Cenníka služieb za užívanie
účastníckeho program Go Biznis 20 €, Go Biznis 40 € a Go Biznis 70 € (ďalej aj ako "Programy"). Zľava bude poskytnutá v takej
výške, že mesačný poplatok po uplatnení Zľavy'bude:
a) v prípade účastníckeho programu Go Biznis 20 € vo výške 16 €,
b) v prípade účastníckeho programu Go Biznis 40 € vo výške 25 €,
c) v prípade účastníckeho programu Go Biznis 70 € vo výške 40 €.
Podmienkou poskytovania Zľavy je skutočnosť, že príslušný Program je aktivovaný na SIM karte. Právo na Zľavu má Účastník len 
v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom SIM karty, a to počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v príslušných 
ustanoveniach Dodatku (Podnik je oprávnený - nie však povinný - poskytovať Zľavu aj po ním určenú dobu po uplynutí doby viaza
nosti teda po zániku Dodatku). V prípade, že Účastníkovi vznikne súbeh práva na Zľavu a práva na inú zľavu z výšky mesačného 
poplatku Programov tieto zľavy sa nekumulujú, ale Účastníkovi zanikne počas doby súbehu právo na nižšiu z oboch zliav. 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade ak Účastník získa Zľavu podľa písmena a) bodu 1. tohto článku, bude Účastníkovi
zároveň navýšený základný objem dát uvedeného účastníckeho programu Go Biznis 20 € o 500 MB.

Čl. 5. Spoločné ustanovenia 

1. Za účastnícke čísla aktívne v sieti Podniku sa považujú pre účely tohto Dodatku aktívne telefónne čísla pridelené Podniku a zároveň
priradené jednotlivým účastníkom verejných telefónnych služieb na základe platnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej
medzi účastníkom a Podnikom, ktoré sú jednotlivými účastníkmi využívané v sieti Podniku, pričom za účastnícke čísla sa nepovažujú
najmä krátke čísla, čísla používané na poskytovanie osobitných služieb uvedené v cenníkoch služieb Podniku, audiotextové čísla
a iné čísla, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní verejných služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy sa počas doby
dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva plynutie doby, po ktorú sa má poskytovať ktorékoľvek zvý
hodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je doba poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dôsledku
dočasného prerušenia poskytovania služieb sa doba platnosti Dodatku predÍži, doba poskytovania zvýhodnenia sa nepredlžuje
a zostáva v dÍžke rovnajúcej sa pôvodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predÍženia v dôsledku prerušenia poskytovania služieb.

3. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, keď zanikne Zmluva aj Dodatok
a tieto budú nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom Služieb, pričom práva a záväzky Účast
níka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezme nový účastník, ktorému bude tiež pridelená SIM karta) právo Účastníka na jednotlivé zvý
hodnenia podľa tejto prílohy neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však môže jednostranne rozhodnúť
o tom, že právo k niektorému zo zvýhodnení podľa tejto prílohy novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto prípade sa poskyto
vanie predmetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prílohy, ak sa Podnik a nový účastník nedohodnú inak.
V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa len jeho
nevyčerpaná časť.

4. Strany sa dohodli, že v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zmene zúčtovacieho obdobia prideleného Účastníkovi (napr.
zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby oprávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodnení
uvedených v tejto prílohe, je Podnik oprávnený skrátiť dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dÍžku iných lehôt súvisiacich
s poskytnutím zvýhodnenia v prospech alebo v neprospech Účastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení.
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5. Skany sa tfmto dohodli, Ze aj po ukondeni platnosti Dodatku nad'alej trvajri tie ustanovenia, z ktorlch znenia, zmyslu alebo povahy je
zrejm6,2e tieto ustanovenia sa vzfahujti na obdobie po ukondeni platnosti Dodatku.
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Dohoda o splátkach 
( ďalej len ako "Dohoda") 

Ident. kód tejto Dohody: A 14610879 ID predajcu: ID070DSP01 

Dátum: 13. 3. 2020 

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 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B 
(ďalej len "Podnik" alebo "Predávajúci") 

a 

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

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno I Názov: 
"MôJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Trvalý pobyt/ Sídlo/ Miesto podnikania (mesto/ obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta): 
P.O.Hviezdoslava 66, 95501 Topoľčany 1 

Číslo a platnosť OP/ pasu: Štátne občianstvo: 
SR 

Rodné číslo / IČO: IČ DPH/ DIČ: 
42118727 

Zastúpený: 
Bútorová Viera 

Rodné číslo: Číslo a platnosť OP/ pasu / preukazu p. na pobyt: 
675820/6433 HF040824 18.01.2027 

Cudzinec - štát: 
SR 

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

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

Kupujúci a Podnik na základe vzájomnej dohody uzatvárajú túto Dohodu o splátkach, ktorá sa považuje za 
dodatok k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorých identifikátory sú uvedená nižšie (táto 
Dohoda o splátkach ďalej ako "Dohoda", dodatok, ku ktorému sa uzatvára tento dodatok, ďalej ako "Dodatok 
na služby"; zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa uzatvoril Dodatok na služby, ďalej ako 
"Zmluva"). Číslo Dodatku na služby: 12606329, číslo Zmluvy: 3505754967. Predmetom Dodatku na služby je 
kúpa zariadenia definovaného nižšie. Predmetom tejto Dohody je úprava podmienok zaplatenia kúpnej ceny za 
uvedené zariadenie v splátkach. 

Čl. 1 Predmetom tejto Dohody je 

1.1 dohoda strán o splátkach kúpnej ceny za zariadenie (zariadením môže byt' najmä koncové telekomuni
kačné zariadenie alebo iná hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí, vrátane kabeláže a inštalačného 
materiálu, pričom ako typ zariadenia je v takom prípade uvedený súhrnný názov takéhoto súboru hnuteľ
ných vecí), ktoré na základe Dodatku na služby predal Podnik Kupujúcemu a ktoré je určené nižšie 
(v prípade, že je nižšie v kolónke s indexom 1 uvedených viac zariadení, bol predmetom predaja podľa 
Dodatku na služby súbor tam uvedených zariadení, pričom, pokiaľ nie je v príslušnom ustanovení 
Dohody uvedené inak, vzťahujú sa ustanovenia, ktoré upravujú práva a povinnosti vo vzťahu 
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k zariadeniu, v takomto prlpade k cel6mu s0boru zariadeni). Zmluvne strany sa dohodli, Ze pokial' je
v kolonke "Vyrobn6 dislo zariadenia" uvedens "+++++", tento (daj sa nebude uvSdzat'a 2e zariadenie je
jasne a jednoznadne urden6 svojim typom).

Typ zariadenia (typy jednotlivyich zariadeni v subore zariadeni)

HuaweiY6s blue

Vyrobn6 dislo zariadenia (lMEl)

861 890046640688

1)

2)

Podnik na z6klade Dodatku na sluZby predal zariadenie Kupuj0cemu z majetku Podniku za k0pnu cenu
s DPH (d'alejtieZ "K0pna cena").

109,00 €

Kupujtici sa v zmysle tejto Dohody zaviizuje zaplatit' prv0 dasf K0pnej ceny s DPH vo vyi5ke (d'alej ako
"Prvd dasf K0pnej ceny")
'1,00 € 4)

bez zbytodneho odkladu po uzatvorenitejto Dohody.
Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze zvy5nrl dast'K0pnej ceny s DPH vo vf5ke (d'alej ako "Zvy5nd 6ast'K0pnej
ceny")

'108,00 €

zaplati Kupujuci v spldtkach nasledovne:
podet spl5tok:

24,40

vy5ka spldtky vrdrtane DPH

4,50 € 7)

Ak je s0din podtu spl6tok (uvedeny v kol6nke 6 v tomto clanku) a v1iSky spldtok (uvedenej v kolonke
7 v tomto cldnku) ni25i ako Zvy5nd dast K0pnej ceny najviac o 0,30 €, rozdiel medzi Zvy6nou dast'ou
Ktpnej ceny a s{dtom spl6tok vy06tovanyich Udastnikovi mOZe byt' Podnikom rjdtovanyi na tarchu Pod-
niku a teda Podnik moZe Udastnikovi poskytn0t' zl'avu zo Zvy5nej dasti K(pnej ceny v zodpovedaj0cej
uiSke.

1.2 V prlpade, Ze je predmetom predaja nie jedno zariadenie ale s0bor viacerych zariadenl je cena jednotli-
vfch zariadeni (v sridte tvoriaca K0pnu cenu) nasledovnd:

Typ zariadenia (typy jednotlivfch zariadeni v sribore zariadeni)

HuaweiY6s blue

Cena zariadenia

109,00 €

Cl. 2 Splitky Zvy5nej 6asti Kf pnej ceny

2.1 Podnik a Udastnik (d'alej tieZ ako "Strany" alebo "strany") sa dohodli, Ze Kupuj0ci je povinny riadne
a vdas zaplatit'celf Kf pnu cenu Podniku. Kupujrjcije povinnyi riadne a vdas zaplatit'Zvy5n0 dast' Kripnej
ceny v mesadnfch spldrtkach v zmysle ustanoveni tejto Dohody. Zvy5ndr dast' K0pnej ceny je rozdelena
do podtu spldtok uvedenych v kol6nke 6 v dl. 1 .1 tejto Dohody, pridom vf5ka jednotlivyTch splatok je uve-
den6 v kol6nke 7 v cl. 1.1 tejto Dohody. Kupuj0ci je povinnli platit' jednotliv6 mesadne spldtky, a to na
zAklade vyzvy zaslanej Podnikom Kupuj0cemu. Podnik bude posielal' vyzvy na zaplatenie jednotlivych
mesadnych spl6tok Kupujucemu po skondeni kaZd6ho cel6ho z0dtovacieho obdobia, ktore mu bude po
uzatvoreni tejto Dohody pridelen6 Podnikom. Z(dtovacie obdobie nepresiahne 31 za sebou nasleduj0-
cich kalend6rnych dni. Kupujricije povinnf platit' jednotliv6 spl6tky v lehote splatnosti, ktor6 je 14 dni od
vystavenia vlzvy na (hradu spl6tky, pokial' nie je vo vyzve uveden6 dlh5ia lehota splatnosti. Strany sa
dohodli, 2e nezaplatenie Prvej 6asti K0pnej ceny alebo ktorejkol'vek spldrtky Zvy5nej dasti Kupnej ceny
Kupujricim riadne a vdas sa povaZuje za podstatn6 poruSenie tejto Dohody.

eislo udastnika: 0181 177700
Sfl.nilr :l"li,Ui.;A ni)ii:l
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2.2 Strany sa dohodli, že pre správne priradenie úhrady ku konkrétnej splátke je potrebné pri platbe zadať 
príslušný variabilný symbol, špecifický symbol prináležiaci ku konkrétnej splátke (pod špecifickým sym
bolom sa rozumie číslo splátky) a presnú sumu splátky (ďalej spolu ako "Identifikátory platby"). Identifiká
tory platby sú uvedené vo výzve na úhradu splátky. V prípade, ak Kupujúci zaplatí cenu na základe výzvy 
bez uvedenia Identifikátorov platby, Podnik má právo započítať zaplatené sumy bez ďalšieho právneho 
úkonu proti všetkým nezaplateným pohľadávkam Podniku voči Kupujúcemu z akýchkoľvek ďalších práv
nych vzťahov vrátane tých, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú už premlčané, a to momentom, kedy 
sa pohľadávky vzájomne stretli; v takom prípade má Podnik právo všetky na jeho účet Kupujúcim poskyt
nuté úhrady alebo ich zvyšok a prípadné preplatky na nich zúčtovať vždy najskôr na najstaršiu faktúru 

/ výzvu na zaplatenie, a to v tomto poradí: 
a) Na cenu služieb (ak Kupujúcemu Podnik poskytol služby na základe iných právnych vzťahov, napr.

zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb) poskytnutých v predchádzajúcich zúčto
vacích obdobiach, s úhradou ktorých je Kupujúci v omeškaní, na cenu zmluvných pokút (ak vzniklo
právo na ich zaplatenie z Dodatku na služby alebo z iných právnych vzťahov medzi Kupujúcim a Pod
nikom) a poplatkov spojených s doručením upomienky;

b) Na úhradu úrokov z omeškania, ako aj na úhradu škody vzniknutej porušením niektorej z povinností
Kupujúceho vyplývajúcej z tejto Dohody ako aj z iných právnych vzťahov medzi Podnikom a Kupujú
cim alebo platných právnych predpisov;

c) Na cenu Iných služieb využitých Kupujúcim na základe iných právnych vzťahov s Podnikom, na
úhradu ktorej vzniklo Podniku voči Kupujúcemu právo;

d) Voči ostatným pohľadávkam spoločnosti s výnimkou pohľadávok uvedených v písmene e );
e) Na cenu splátok Zvyšnej časti Kúpnej ceny stanovenej v zmysle tejto Dohody, a to aj vtedy, ak splat

nosť splátky je stanovená na ten istý deň ako splatnosť ceny Služieb alebo Iných služieb. Pokiaľ
Kupujúci neuvedie Identifikátory platby tak ako je stanovené v prvej vete tohto bodu 2.2, Podnik je
oprávnený úhrady poskytnuté Kupujúcim na jeho účet alebo ich zvyšok a prípadné preplatky na nich
zúčtovať na cenu splátok vždy v poslednom rade, až po zúčtovaní úhrad na cenu položiek uvedených
v písmenách a) až d).

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že celá nezaplatená Zvyšná časť Kúpnej ceny sa stáva splatnou, a teda 
Podnik je oprávnený žiadať o zaplatenie celej nezaplatenej časti Zvyšnej časti Kúpnej ceny a Kupujúci je 
povinný celú nezaplatenú časť Zvyšnej časti Kúpnej ceny zaplatiť v prípadoch ak: 
a) Kupujúci bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek splátky Zvyšnej časti Kúpnej ceny po dobu

minimálne troch mesiacov; v takom prípade sa stáva celá nezaplatená časť Zvyšnej časti Kúpnej ceny
splatnou 15 dní odo dňa doručenia upozornenia Kupujúcemu, že Podnik si uplatní právo na zaplatenie
celej nezaplatenej časti Zvyšnej časti Kúpnej ceny, alebo v iný, neskorší dátum, určený v uvedenom
upozornení; alebo

b) zanikne platnosť a účinnosť tejto Dohody odstúpením od nej zo strany Podniku; v takom prípade sa
stáva celá nezaplatená časť Zvyšnej časti Kúpnej ceny splatnou, a to ku dňu zániku platnosti a účin
nosti.

c) Podnik odstúpi od Zmluvy a / alebo Dodatku na služby z dôvodov na strane Účastníka a následne
Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a/ alebo Dodatku na služby, v takom
prípade sa stáva celá nezaplatená časť Zvyšnej časti Kúpnej ceny splatnou ku dňu, kedy bolo odstú
penie doručené Účastníkovi;

d) v zmysle Dodatku na služby vznikne Podniku právo na zmluvnú pokutu z iného dôvodu ako z dôvodu
neuhradenia peňažných záväzkov Účastníka; v takom prípade sa stáva celá nezaplatená časť Zvyš
nej časti Kúpnej ceny splatnou momentom, kedy Podniku vznikne právo na zmluvnú pokutu v zmysle
Dodatku na služby.

2.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia uvedené v tejto Dohode sa zmluvné strany dohodli na tom, že neza
platená Zvyšná časť Kúpnej ceny sa nestáva splatnou pri zániku Dodatku na služby, ak od neho Kupujúci 
odstúpil v zmysle platných právnych predpisov, napr. v zmysle Občianskeho zákonníka z dôvodu vady 
na predanom zariadení alebo z dôvodu odstúpenia Kupujúceho v zákonnej lehote pri kúpe na diaľku. 

2.5 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia uvedené v tejto Dohode platí, že v prípade, ak dôjde k zosplatneniu 
celej nezaplatenej časti Zvyšnej časti Kúpnej ceny podľa čl.2.3 tejto Dohody, je Podnik oprávnený roz
hodnúť, či nezaplatenú časť Zvyšnej Kúpnej ceny vyúčtuje Kupujúcemu naraz, alebo ju rozloží do 
splátok, pričom je na uvážení Podniku, či zachová celkový počet splátok a ich výšku tak, ako to bolo 
pôvodne dohodnuté v tejto Dohode. 
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2.7

2.8

2.9

3.1

3,3

3.4

3.2

Strany sa dohodli, 2e ak nastane skutodnost' v zmysle Dodatku na sluZby, v ddsledku ktorej sa urcitd
doba nezapoditava do doby viazanosti (napr. z d6vodu obmedzenia alebo preru5enia poskytovania
sluZieb) (d'alej aj ako "doba spodivania"), je Podnik opr6vnenli podl'a vlastneho uv6Zenia bud' (i) uctovat'
Udastnikovi spldtky nezaplatenej dasti Zvy5nej dasti K0pnej ceny a posielat' Ucastnikovi vyzvy na
zaplatenie spldtok a Udastnik je povinnyi spl:itky platit' aj podas doby spodivania, alebo (ii) po dobu
spodivania odloZit udtovanie spldtok nezaplatenej casti Zvy5nej casti K0pnej ceny; v takom prlpade
momentom uplynutia doby spodivania je Podnik opr6vneny pokradovat'vo vystavovanf vyziev na platbu
nezaplatenej dasti Zvy5nej dasti K0pnej ceny, prizachovaniWSky spliitok a ich celkov6ho poctu.

Strany ber0 na vedomie skutodnost', 2e ustanovenia o kripnej zmluve su uveden6 v Dodatku na sluZby.
Predmetom a 0delom tejto Dohody je len dohoda o spdsobe zaplatenie Kilpnej ceny vo forme spl6tok.
a) V pripade, ak zanikne platnost' Dodatku na sluZby dohodou, platnost'tejto Dohody nie je dotknut6

a trvd nad'alej, pokial' sa zmluvne strany nedohodn0 inak. V pripade zlniku platnosti Dodatku na
sluZby dohodou ustanovenia o k0pnej zmluve zariadenia uveden6 v Dodatku na sluZby nezanikaju,
ale st6vaj0 sa automaticky s0dastou tejto Dohody, pridom momentom z6niku Dodatku na sluZby pre-
st6va mat t6to Dohoda charakter dodatku k Dodatku na sluZby, a stdva sa samostatnou Dohodou
o k0pnej zmluve a o spldtkach.

b) V prlpade, ak zanikne platnost' Dodatku na sluZby z dovodu odstupenia od neho alebo od Zmluvy
niektorou zo zmluvnlich str6n, momentom z6niku Dodatku na sluZby zanikA aj tdto Dohoda.

V pripade, ak Podniku vznikne v zmysle Dodatku na sluZby pr6vo na zaplatenie zmluvnej pokuty pre
poru5enie zAvAzku Udastnika plnitakfkolVek pefiaZny zitvdzok vrdtane povinnosti platit'spl6tky Zvy5nej
casti KUpnej ceny a v prlpade, ak U6astnik splni tento svoj peiaZny zAvdzok pred splatnost'ou zmluvnej
pokuty, nezbavuje ho to povinnostizmluvn0 pokutu zaplatit'.

Udastnik berie na vedomie, Ze v Dodatku na sluZby sa zaviazal vdas a riadne uhrdrdzat' cenu za SluZby
a in6 svoje pehaZn6 zAvdzky vodi Podniku a s0dasne uhriidzat' Podniku in6 platby, ktor6 je povinnyi platit'
Podniku, a to pod hrozbou sankcie zmluvnej pokuty. Udastnik berie na vedomie,2e Podnit< m6 pr6vo na
zmluvn0 pokutu za podmienok uvedenyich v Dodatku na sluZby v pripade, ak bude Udastnik v ome5kani
s platbou Prvej 6asti K0pnej ceny alebo ktorejkolVek splatky Zvy5nej dasti K[pnej ceny.

dl. 3 Z6veredn6 ustanovenia

V pripade, ak Kupuj0ci uzatvoril t0to Dohodu v r6mci re2imu predaja na dial'ku, neoddelitel'nou sfdast'ou
Dohody s0 aj podmienky sluZby Nakup na dial'ku a Kupuj0ci podpisom Dohody vyjadruje s nimi s0hlas.

Dohoda nadobudne platnost a 0dinnost' v deri, v ktorom ju podpi5u obe jej strany, ak sa strany d'alej
nedohodli na odloZeni fdinnosti niektonich ustanoveni. Ak k jej podpisaniu neddjde obidvomi stranami
v jeden dei, nadobudne platnost'a Odinnost'v deri, v ktorom ju podpi5e oprdvneny zdstupca Podniku a2
po Kupuj0cim.

Tdto Dohoda sa uzatv6ra na dobu urditu, a to na dobu, ktor6 uplynie zaplatenim celej K0pnej ceny Kupu-
j0cim. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze platnost'Dohody skondf pred uplynutim doby, na ktor0 bola uzav-
ret6 v zmysle tohto bodu, na zAklade dohody zmluvnfch str5n, odst0penlm od Dohody ktoroukol'vek
zmluvnou stranou zo zAkonnych dovodov, alebo odst0penim od Dodatku na sluZby tak, ako je uveden6
v tejto Dohode.

Strany sa dohodli, 2e v pripade ak Podnik pozastavi poskytovanie Slu2ieb podl'a Zmluvy a Dodatku na
sluZby, pripadne ak Podnik odst0pi od Zmluvy a Dodatku na sluZby z dOvodov na strane Udastnika
a n6sledne Podnik na Ziadost' Udastnika zru5i udinky odstupenia od Zmluvy a Dodatku na sluZby
prlpadne zadne znova poskytovat pozastaven6 Slu2by, platia ustanovenia Zmluvy, Dodatku na sluZby
a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania SluZieb pripadne k odstrJrpe-
niu od Zmluvy a Dodatku na sluZby nebolo do6lo.

Dohoda sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Kupuj0ceho a Podnik.

Kupujtici vyhlasuje, 2e pred uzavretfm tejto Dohody bol podrobne obozn6menli s pr6vami, ktor6 z neho
vyplfvaj0 ako aj so v5etklmi podmienkami a lalebo povinnost'ami, ktor6 sa podl'a neho zaviazal splnit',
a s0dasne, Ze bol v plnom rozsahu upozornenf na prislu5ne d6sledky, ak tieto podmienky a / alebo
povinnosti nesplni alebo poru5i.

Na vzt'ahy vypliivaj0ce z tejto Dohody, kde je to vzhl'adom na predmet a 0cel Dohody mo2ne, sa prime-
rane vzt'ahujf nasledovne ustanovenia V5eobecnlich podmienok poskytovania verejnfch elektronickfch
komunikadnfch sluZieb prostrednictvom verejnej mobilnej siete spolo6nosti Orange Slovensko, a. s.:
ustanovenia dl. 1 - Uvodn6 ustanovenia a vymedzenie zhkladnych pojmov, 61. 11 - Cena a platobne
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podmienky, čl. 13 - Ochrana a spracovanie osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, čl. 16 -
Oznamovanie, čl. 17 - Príslušné právo a rozhodovanie sporov a čl. 18 - Záverečné ustanovenia, resp. 
príslušné ustanovenia tých všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikač
ných služieb spoločnosti Orange Slovensko, a. s., ktoré sú súčasťou Zmluvy, ku ktorej bol uzavretý 
Dodatok na služby (ďalej len "Všeobecné podmienky"). Ustanovenia príslušných článkov Všeobecných 
podmienok, ktoré sa vzhľadom na svoj charakter vzťahujú výhradne na elektronické komunikačné služby, 
sa na vzťahy vyplývajúce z tejto Dohody neaplikujú. V prípade konfliktu medzi ustanoveniami tejto 
Dohody a Všeobecných podmienok majú prednosť ustanovenia tejto Dohody. 

3.8 Tie časti Všeobecných podmienok, ktoré sa v zmysle tejto Dohody na ňu vzťahujú, tvoria súčasť tejto 
Dohody. Platné Všeobecné podmienky aj cenník, sú zverejnené na www.orange.sk. 

3.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Dohody platí, že v prípade, ak sa na túto Dohodu vzťahuje 
režim povinného zverejňovania zmlúv podľa§ 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, táto Dohoda nado
budne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 4 7 a 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 
Dohode. 

3.1 O Tento odstavec sa neuplatňuje. 

Topoľčany, dňa 13. 3. 2020 

Podpis a pečiatka účastníka 

Číslo účastníka: 0181177700 
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Daniela Ficova 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 
pečiatka, podpis 
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