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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Císlo zmluvy: A2834346 ID predajcu: ID190GPB11

Dátum: 22. 7. 2015

Ident. kód dodatku:
SIM karta s prideleným tel. císlom:

8487900
0918461966

Orange Slovensko, a.s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 35697270, DIC: 20 20 31 0578, IC DPH: SK 202031 0578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka císlo 1142/B
(dalej len "Podnik")
a
Úcastník (Osoba: právnická / fyzická podnikatel' / fyzická nepodnikatel'): Právnická osoba

Meno,priezvisko,titul/Obchodné meno/ Názov:
Obec Nižný Krucov
Trvalýpobyt/ Sídlo/ Miestopodnikania(mesto/ obec,ulica,popisnécíslo,PSC,pošta):
Vranov nad Topl'ou 1, Nižný Krucov ..,09301, Vranov nad Topl'ou 1, Vranov nad Topl'ou

-ro
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o
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o

Císlo a platnost OP / pasu:

Štátne obcianstvo:
SR

Rodné císlo / ICO:
00332615

IC DPH / DIC:

.~

Císlo a platnost OP / pasu / preukazu p. na pobyt:
EJ419135 05.03.2024

ll")

Zastúpený:
Hermanovská
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ll")

Vladimíra

Rodné císlo:
765330/9664
(dalej len "Úcastník")

N
'<t
<D

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

.

N

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (dalej len
"Dodatok"; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa dalej oznacuje ako
"Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania
elektronických komunikacných služieb a ~ných 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 Úcastník sa spolocne d'alej oznacujú ako "strany")
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CI.1. Predmetom tohto Dodatku je
1.1

~

o

_

dohoda strán na aktivácii úcastníckehoprogramuresp. zmene úcastníckehoprogramuna úcastnícky

~

program (pokial'je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva úcastnícky program nezme-

-5

nený; uvedenie predmetnéhosymbolu v ktorejkol'vekkolónke v Dodatku znamená,že stav urcovaný

(:)

danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokial' priamo v texte vztahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)
I

1)

PanterPro65 eur

na SIM karte Podniku registrovanej na Úcastníka, ktorej telefónne císlo je uvedené v záhlaví tohto
Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá pocas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu
straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Úcastníka, ktorej telefónne císlo je
uvedené v záhlaví tohto Dodatku (dalej len "SIM karta").

1.2 dohoda stran o predaji zariadenia (dalej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokial' je v kolónke
"Výrobné císlo MT" uvedené "+++++", tento údaj sa nebude uvádzat a že predmet kúpy teda MT je jasne
a jednoznacne urcený svojim typom)
2)
Huawei P8 Lite white
I Typ MT

Výrobné císlo MT (IMEl)

866630025919348

3)

1111111111111111111111111111
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Úcastníkoviz majetkuPodnikuso zl'avouz jeho spotrebitel'skejceny za kúpnucenu (po uplatnenízl'avy
z jeho spotrebitel'skejceny)s DPH (dalejtiež "Kúpnacena")
1 ,OOEUR

4)

Úcastník si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebitel'ská) cena MT bez zlavy z jeho spotrebitelskej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokial' sa so záujemcom o kúpu MT
nedohodne na podmienkach uvedených v tomto Dodatku, je
5)
'260,00 EUR
Úcastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho
dôvodu, že sa zaviazal užívat služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení
tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku.

1.3 dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
6)

Akciové mobilné telefóny pre doterajších zákazníkov

poskytne (resp. neposkytne vid nižšie) Podnik Úcastníkovi aj dalšie výhody a v prípade, že Podnik tieto
dalšie výhody Úcastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práva povinností strán spojených s poskytnutím dalších výhod sú
uvedené v dokumente
Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna 26. 03.2014

1.4

7)

ktorý ako Príloha C. 1 tohto Dodatku tvorí jeho neoddelitel'nú súcast. V prípade, že je v predchádzajúcej
vete uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Úcastníkovi
v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne dalšie výhody a zároven, že súcastou Dodatku nie je
Príloha C. 1 s obsahom podla tohto bodu. Strany sa dohodli, že súcastou Prílohy C. 1 môže byt aj úprava
iných práva povinností strán vrátane práva povinností upravených v tele Dodatku.
dohoda strán o
a) aktivácii služby

e
:f!

§
.~
:2
E
ij
~

Bonusová služba: Exkluzívna starostlivost

- Zalozna

sim karta: 130044611323

8)

~
N

b) o deaktiváciislužby

~

deaktivacia: Náhradný telefón

9)

c) o volbe zvýhodneného císla (resp. viacerých zvýhodnených' císel), ak sa Strany dohodli na aktivácii
(bonusovej) služby Nekonecné volania na vybrané tel. císlo v sieti Orange, alebo o volbe Rodinných

TC (podla ich definície v Cenníku služieb), ak sa Strany dohodli na aktivácii bonusovej služby
Nekonecno v rodine

~
N

~
~
-:ä

1;

Q)

10)

"+++++"

d) o aktivácii Mesacného predplatného vo výške
+++++

.

11)

C
aJ
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e) o poskytnutí zvýhodnenia (pokial'je nasledujúcakolónka vyplnená symbolom "+++++" Ucastník
nezíska žiadne zo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kl'úcových slov resp. slovných spojení stanovených v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pricom
právo na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)

~
C

12)

"+++++"

1.5

~o

dohoda strán, že Úcastník je povinný uhradit Podniku poplatok za aktiváciu SfM karty resp. administratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikacného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto clánku za cenu so zl'avou (dalej len
"Poplatok") vo výške s DPH
13)

'8,00 EUR
CI. 2. Práva a povinnosti Podniku a Úcastníka
2.1

Úcastník je povinný zaplatit Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v Cl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok
vo výške uvedenej v Cl. 1 bode 1.5. Úcastník je povinný zaplatit Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dní odo dna vystavenia faktúry, ak sa
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zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach. V prípade, že Podnik o to Úcastníka
požiada, je tento povinný zaplatit celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Úcastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí,
ak sa zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.
2.2

Strany sa dohodli, že Úcastník je povinný pocas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto
clánku, mat na SIM karte aktivované a užívat služby (resp. službu) definované v ustanoveniach písmen
a) a b) tohto bodu, pricom záväzky podl'a písmen a) a b) tohto bodu majú povahu alternatívnych povinností teda platí, že pokial' sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v písmene a) Úcastník nie
je povinný zároven plnit v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podl'a písmena b) a naopak (tj. ak má na
SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný
plnit svoj záväzok podl'a písmena a) tohto bodu).
a) Úcastník sa zaväzuje, že v prípade, ak nebude mat na SIM karte aktivovaný niektorý z úcastníckych
programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, pocas doby viazanosti, ako je táto
stanovená v bode 2.3 tohto clánku, bude mat aktivovaný na SIM karte taký úcastnícky program (resp.
taký variant úcastníckeho programu), u ktorého je výška mesacného poplatku (s DPH) stanovená
,prinajmenšom na sumu
14)

65,00 EUR

(v prípade; že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny úcastnícky program alebo typ úcastníckeho programu, Úcastník neporuší svoje povinnosti, ak bude mat predmetný úcastnícky program

resp.úcastníckyprogramdanéhotypu aktivovanýna SIMkartepocasdoby uvedenejv bode2.3tohto
clánku ani v prípade, že výška mesacného poplatku uvedeného úcastníckeho programu bude nižšia
ako suma uvedená v kolónke; pokial' je v kolónke uvedený len konkrétny úcastnícky program ,alebo
viacero úcastníckych programov alebo typ alebo viac typov úcastníckych programov bez sumy, Ucastník je povinný mat na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených úcastníckych programov alebo
úcastnícky program uvedeného typu, a to bez ohl'adu na výšku ich mesacných poplatkov) a teda že
pocas tejto doby nebude mat na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu úcastníckeho programu na) úcastnícky program s nižším mesacným poplatkom, ako je výška mesacného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesacného poplatku po
uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkol'vek právnej skutocnosti poskytne Podnik). Aktivácia úcastníckeho programu podl'a prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspon žiadost o aktiváciu takéhoto úcastníckeho programu na SIM karte (v cl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutocná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj
podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. .
b) Úcastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mat na SIM karte aktivovaný niektorý z úcastníckych
programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, bude mat pocas doby viazanosti, ako
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je táto stanovenáv bode 2.3 tohto clánku, aktivovanúna SIM karte takú kombináciuaktivovaného

e
QJ

úcastníckeho programu, aktivovaného Mesacného predplatného a doplnkových služieb Nekonecné
volania na vybrané tel. císlo v sieti Orange, Nekonecno v rodine, Poistenie faktúr, Nekonecné SMS,

~

Správy do všetkých sietí SR 70+, Prenos Mesacnéhopredplatného,za všetky štandardnébalíky

:g

~

služby Nekonecný internet v mobile, za doplnkové balíky služby Nekonecný internet v mobile Balík
Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesacného poplatku za dopln-

~

kové službyTV v mobiles Archívom,HalóSvet, NekonecnéhovoryEurópa,NekonecnéhovorySvet,

;3

Moja Európa, Moja Európa+, Môj Svet, Môj Svet+, Náhradný telefón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ, Prednostná starostlivost, Exkluzívna starostlivost, služby Zrýchlenie prenosu
dát a Zdiel'am svoje dáta, u ktorej výška súctu mesacných poplatkov (vrátane DPH) za tieto úcastnícke programy, služby, balíky, doplnkové služby a za Mesacné predplatné (vrátane DPH) je rovná
alebo vyššia ako
I

15)

65,00 EUR

Povinnost Úcastníka podl'a tohto písmena je splnená aj v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej sa
ráta súcet mesacných poplatkov podl'a predchádzajúcej vety, nebude pozostávat zo všetkých balíkov,
služieb alebo iných plnení vymenovaných v predchádzajúcej vete. Pri plnení záväzku podl'a tohto
bodu sa berie do úvahy výška mesacných poplatkov za Mesacné predplatné, úcastnícke programy,
služby balíky resp. doplnkové služby po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkol'vek právnej
skutocnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia primerane aj pre
právne vztahy podl'a tohto písmena, pokial' v tomto písmene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podl'a prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspon žiadost o aktiváciu takéhoto
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úcastníckeho programu na SIM karte (v cl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou
Podnikom) a jeho následná skutocná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.
2.3

Úcastník sa zaväzuje, že po dobu

I

16)

24

mesiacov odo dna uzavretia tohto Dodatku (dalej tiež "doba viazanosti")
a) zotrvá v zmluvnom vztahu s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku ako úcastník Služieb
poskytovaných mu Podnikom prostredníctvom SIM karty, po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto
Služby využívat, a to v súlade s jeho záväzkami a zároven nedorucí Podniku výpoved, odstúpenie od
zmluvy alebo iný úkon, ktorého úcelom je ukoncenie Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby
viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených
zákonom c. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy
iným platným právnym predpisom;
b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o docasnú deaktiváciu SIM karty (pokial' mu takáto povinnost nevyplýva zo Zmluvy, pricom v takom prípade je povinný bez zbytocného odkladu pokracovat
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 Podnikuvzniklo právo odstúpit od Zmluvy alebo právo vypovedat
Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Úcastníka, ku ktorým sa zaviazal
v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe
viazanosti docasne obmedzit alebo prerušit poskytovanie Služieb;
d) bude mat na SIM karte aktivovaný taký úcastnícky program (resp. taký variant úcastníckeho programu) alebo takú kombináciu y bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku Ucastníka uvedeného v bode 2.2 tohto clánku;
e) bude vcas a riadne uhrádzat cenu za Služby a iné svoje penažné záväzky voci Podniku a súcasne
bude vcas a riadne uhrádzat Podniku iné platby, ktoré je povinný platit Podniku, a to aj v prípade, ak
sa nejedná.o penažné záväzky voci Podniku, avšak Ucastník je povinný ich uhradit Podniku alebo
prostredníctvom Podniku tretej osobe.

2.4

V prípade telefónnych císel, ktoré boli v rámci prenositel'nosti císla prenesené k Podniku od iného podniku (d'alej len "prenesené císla") sa do doby viazanosti nezapocítava doba od nadobudnutia platnosti
Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným císlom, ciže doba, po ktorú SIM karta nebude
v dôsledku ešte nedokonceného prenosu císla aktívna; doba viazanosti tak zacne plynút až prvou aktivá-
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ciou SIMkartypo ukonceníprenosucísla.V prípade,ak Úcastníkuzatvoriltento Dodatokv rámcirežimu ~
predaja na dial'ku, sa do doby viazanosti nezapocítava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti tak zacne plynút
až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí plat.
nosti Dodatku. V týchto prípadoch je však Ucastník povinný plnit si povinnosti uvedené v cl. 2.3 a), c) a e)
po celú dobu pred zacatím viazanosti (odo dna nadobudnutia platnosti Dodatku až do zacatia plynutia
doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.

2.5

.

Ucastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v cl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej
výška sa rovná rozdielu medzi spotrebitel'skou (trhovou) cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zl'avou zo spotrebitel'skej ceny, len z toho dôvodu, že sa Úcastník zaviazal užívat služby poskytované
mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku,
pricom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v clánku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4)
vzhl'adom na výšku zl'avy zo spotrebitel'skej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy c. 1 Dodatku
(pokial' je súcastou Dodatku takáto príloha), by spôsobilo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zl'avy zo spotrebitel'skej ceny MT). V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany
dohodli, že Úcastník je povinný Podniku uhradit nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade
porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Úcastník pocas doby viazanosti uvedenej v cl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnost vcas
a riadne uhradit cenu za Služby alebo povinnost uhradit vcas a riadne iný svoj penažný záväzok voci
Podniku alebo povinnost uhradit vcas a riadne Podniku inú platbu, ktorú je povinný platit Podniku (a to
aj v prípade, ak sa nejedná o penažný záväzok voci Podniku, avšak Úcastník je povinný ho uhradit
Podniku alebo prostredníctvom Podniku),
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alebo
b) ak Úcastník pocas doby viazanosti uvedenej v clánku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnost'
zotrvat' v zmluvnom vzt'ahu s Podnikom podl'a Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívat' bez prerušenia Služby prostredníctvom SIM karty alebo Úcastník poruší svoju povinnost'
nedorucit' Podniku výpoved, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého úcelom je ukoncenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami clánku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy
z dôvodov stanovených zákonom c. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie
od zmluvy stanovených iným platným právnym predpisom),
je Úcastník povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu vo výške
17)
'259,00 EUR
Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa výška zmluvnej pokuty pocas doby viazanosti postupne znižuje,
platí toto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca
doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebitel'skou) cenou MT bez
zl'avy z jeho spotrebitel'skej ceny s DPH a Kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal
MT Ucastníkovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na zaciatku
textu v kolónke tvoriacej súcast tohto bodu), je nižšia, ako šestnásobok sumy, uvedenej v clánku 2

v bode2.2 písm.b) tohto Dodatku,Podnikuvznikn~v prípade,že Úcastníkporuší svojuzmluvnúpovin-

2.6

.~
~

~

nost podl'a písmena a) alebo b) tohto bodu, voci Ucastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokl;lty vo
výške rovnajúcej sa šestnásobku sumy uvedenej v clánku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Ucastník je túto zmluvnú pokutu Podniku povinný zaplatit, pricom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súcast tohto bodu. V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na
zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcej vety tohto bodu a zároven (ii) v kolónke tvoriacej súcast tohto
bodu je stanovené, že výška zmluvnej pokuty sa bude postupne podl'a pravidiel uvedených v texte obsia-

]

hnutom v kolónke znižovat v závislosti od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo od uzavretiatohto

.~

Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, platí, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto
stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znižovat v závislosti od toho kol'ko celých mesiacov uplynulo
od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, a to podl'a rovnakých pravidiel,

~
~
~

ako sú pravidlá stanovenépre znižovanievýšky zmluvnej pokuty uvedenév texte v kolónketvoriacej

:;;

:g
.~

~
E

súcast tohto bodu.
Právo na zmluvnú pokutu podl'a tohto bodu vznikne Podniku sámotným porušením povinnosti Úcastnika,
a to v okamihu porušenia povinnosti Úcastníkom, pricom toto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením ci obmedzením poskyto-

~

vaniaSlužiebv
prípadeporušeniapqvinnostipodl'abodu2.3 písmenac) tohtoclánku).
,

~
c

Ucastník súhlasí s tým, že ak pocas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo
z dôvodov jeho zavinenia k docasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podl'a Zmluvy, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov

~

~

~

16

~

~

používattieto Službysa mu nezapocítado doby viazanosti.Táto skutocnostnezbavujeUcastníkajeho

~

povinnosti zaplatit Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mu táto povinnost v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plnit svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto clánku.

~
8

2.7

Podnik je povinný splnit si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku,
najmä (i) predat Úcastníkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previest na Úcastníka vlastnícke právo
k MT a odovzdat mu ho za predpokladu, že Úcastník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku
na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovat Úcastníkovi Služby podl'a Zmluvy
a tohto Dodatku.

2.8

V prípade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Úcastník v súvislosti so SIM kartou aktivovanú
službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón (alebo Dodatok k Zmluve o pripojení o aktivácii služby Náhradný telefón),
v záhlaví ktorého je uvedené to isté telefónne císlo ako v záhlaví tohto Dodatku, (dalej len "Dodatok
o NT"), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnost Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii službyNáhradný telefón aktivovanej a užívanej na základe Dodatku o NT zo SIM karty). V prípade zániku
Dodatku o NT podl'a predchádzajúcej vety, môže (ale nemusí) Úcastník v súvislosti so SIM kartou
požiadat o novú aktiváciu služby Náhradný telefón, pricom v takom prípade je povinný uzavriet nový
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón. V prípade zániku

Císlo úcastníka: 0079687539

5/11

APPENOJX :~1>3:W

Dokument je podpísaný elektronicky.

11111111I1111111111111111111

A2834346

OPIS
Dodatku o NT podl'a prvej vety tohto bodu bude mat táto skutocnost v závislosti od okolností uvedených
v jednotlivých písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov uvedených
v nasledovných písmenách tohto bodu:
a) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Úcastník už na základe Dodatku o NT
zakúpil koncové telekomunikacné zariadenie, je povinný uhradit v súvislosti so zánikom Dodatku o NT
sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesacných poplatkov za službu Náhradný telefón
(vrátane DPH) do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa
súcinu výšky mesacného poplatku za službu Náhradný telefón a poctu mesacných poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradit do konca doby viazanosti podl'a Dodatku o NT,
avšak ktoré v dôsledku zániku Dodatku o NT dosial' neuhradil).
b) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Úcastník pred zánikom Dodatku o NT
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikacné zariadenie a súcasne požiadal o novú
aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podpísal príslušný nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je
uvedené telefónne císlo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého úcastníckeho programu, ktorého
súcastou je služba Náhradný telefón, a tento úcastnícky program mu bude aj skutocne na SIM karte
aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zl'avu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa
výške mesacných poplatkov, ktoré mu boli vyúctované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užívaním služby.Náhradný telefón na základe Dodatku o NT, pricom Úcastníkovi nevznikne povinnost
uhradit zostávajúce nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na
základe Dodatku o NT povinný uhradit' do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti
(zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikacného zariadenia za cenu
so zl'avou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovení).
,
c) Ak sa nejedná o prípad podl'a písmena d) alebo e) tohto bodu a Ucastník pred zánikom Dodatku o NT
nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikacné zariadenie a súcasne nepožiadal
o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpísal nový Dodatok
k Zmluve o poskytovani verejných služieb o aktivácii služby Náhradný telefón, v ktorého záhlaví je
uvedené telefónne císlo SIM karty, Úcastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnost uhradit zostávajúce
nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT
povinný uhradit do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku
o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikacného zariadenia za cenu so zl'avou, ktoré
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muvyplývaloz jeho ustanovení).
~
d) Ak v okamihuuzavretiaDodatkuje n~ SIM karteaktivovanýtáký úcastníckyprogram,ktoréhosúcast'ou je služba Náhradný telefón a Ucastník požiadal o aktiváciu takého úcastníckeho programu,
ktorého súcast'ou je slu,žba Náhradný telefón, a tento úcastnícky program mu bude aj skutocne na
SIM karte aktivovaný, Ucastníkovi 'zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zl'avu, ako
v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost' uhradit' zostávajúce nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný

uhradit'do koncapôvodnev Dodatkuo NT dohodnutejdobyviazanosti.

V prípade porušenia niektorej z povinností Úcastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3
tohto clánku, ktoré sú vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, pocas doby viazanosti je Úcastník
povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej
v bode 2.5 tohto clánku. Povinnostami, s porušením ktorých je spojený vznik práva Podniku voci Úcastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podl'a predchádzajúcej vety, sú:
a) Povinnost Úcastníka pocas doby viazanosti nepožiadat o vypojenie z prevádzky, alebo o docasnú
deaktiváciu SIM karty (pokial' mu takáto povinnost nevyplýva zo Zmluvy, pricom v takom prípade je
povinný bez zbytocného odkladu pokracovat' v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá
nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);
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e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je n~ SIM karte aktivovaný taký úcastnícky program, ktorého súcast'ou je služba Náhradný telefón a Ucastník požiadal o aktiváciu takého úcastníckeho programu,
ktorého súcast'ou nie je služba Náhradný telefón, a tento úcastnícky program mu bude aj skutocne na
SIM karte aktivovaný a Úcastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT
koncové telekomunikacné zariadenie, Úcastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo
na zl'avu, ako v prípade podl'a písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost' uhradit' zostávajúce nevyúctované mesacné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT
povinný uhradit' do konca pôvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.
2.9
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OPIS
b) Povinnost Úcastníka mat pocas doby viazanosti na SIM karte (ktorej telefónne císlo je uvedené
v záhlaví tohto Dodatku) aktivovaný taký úcastnícky program (resp. taký variant úcastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku Úcastníka uvedeného v bode 2.2 tohto clánku;

c) Povinnost Úcastníka nedopustit sa pocas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by
Podniku v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisova / alebo Zmluvy vzniklo právo odstúpit od Zmluvy alebo právo vypovedat Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo
strany Úcastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;
d) Povinnost Úcastníka nedopustit sa pocas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by
Podnik bol oprávnený v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisova / alebo Zmluvy Úcastníkovi pocas doby viazanosti docasne obmedzit alebo prerušit poskytovanie Služieb;
e) Povinnost Úcastníka neumožnit pocas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého
by v prípade, že by tak konal samotný Úcastník, Podniku vzniklo právo odstúpit od Zmluvy alebo
právo vypovedat Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinností zo strany Úcastníka, ku
ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve;
f) Povinnost Úcastníka neumožnit pocas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého
by bol Podnik v prípade, že by tak konal samotný Úcastník, oprávnený v dobe viazanosti docasne

obmedzitaleboprerušit poskytovanieSlužieb.

..

Úcastníkje zároven povinnýuhradit Podnikunáhraduškody, ktorej výška presahujevýšku dohodnutej

zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta je splatná
. v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote
14 dní odo dna dorucenia výzvy Podniku Ucastníkovi.

2.10 Referencné císlo - Paušál pre blízkeho:

Ak je v kolónke namiesto Referencného císla - Paušál pre blízkeho uvedený symbol n+++++",
nevztahujú sa na Úcastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Paušálu pre blíz-

keho.
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2.11 Strany sa dohodli, že Úcastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovat si pocas
doby viazanosti službu Prestávka, ktorá spocíva v tom, že Úcastník pocas doby, pocas ktorej je služba
Prestávka na SIM karte aktivovaná, (dalej v tomto bode tiež "Doba poskytovania") nie je povinný plnit
svoju povinnost mat na SIM karte aktivovaný taký úcastnícky program (resp. taký variant úcastníckeho
programu) alebo takú kombiná.ciu v bode 2.2 písmene b) uvestených služieb (resp. iných produktov), že
nedôjde k porušeniu záväzku Ucastníka uvedeného v bode 2.2 tohto clánku, pricom sa súcasne o Dobu
poskytovania predíži doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka

nie sú dotknutéostatné povinnostiÚcastníkapodl'atohto Dodatkuani podl'ainých ustanoveníZmluvy
alebo iných zmlúv stanovujúcich pr~va a povinnosti medzi Úcastníkom a Podnikom. Doba poskytovania
môže byt maximálne 6 celých zúctovacích období a Úcastník si ju môže aktivovat len na celé zúctovacie
obdobie resp. viac celých zúctovacích období. Službu Prestávka môže Úcastník využívat aj viac krát
pocas doby viazanosti, avšak súcet Dôb poskytovania nesmie prekrocit šest celých zúctovacích období.
Pocas Doby poskytovania môže byt' na SIM karte aktivovaný akýkol'vek aktuálne ponúkaný úcastnícky
program, ktorého podmienky užívania sú v prípade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné aktivovat len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z úcastníckych programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter (dalej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"). Službu Prestávka možno na SIM karte aktivovat len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúctovacie
obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minimálne tri celé zúctovacie obdobia bez prerušenia
programov (Podnik je oprávnený

-

nie však povinný

-

aktivovat

službu

Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prípade, že
bude ku dnu deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný úcastnícky program resp. kombinácia
služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu 2.2 tohto clánku, Podnik je oprávnený aktivovat na SIM
kartu ten úcastnícky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bola na SIM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne
k prvému dnu zúctovacieho obdobia nasledujúceho po dorucení žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu
služby Prestávka. V prípade, že sa Podnik a Úcastník vopred dohodnú na presnej dížke Doby poskytovania, služba Prestávka sa deaktivuje ku dnu, v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu
Prestávka tiež ked uplynie šieste celé zúctovacie obdobie využívania tejto služby pocas doby viazanosti.

2.12 Referencné císlo - Darceková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
19)

+++++

Císlo úcastníka: 0079687539
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18)

"+++++"

aktivovaný niektorý z Vybraných
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OPIS
Ak je v kolónke uvedený symbol "+++++", nevztahujú sa na Úcastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani
jeho príloh týkajúce sa Darcekovej Prima karty a benefitom Neobmedzené volania s blízkym.
CI. 3. Záverecné ustanovenia
3.1

Úcastník vyhlasuje, že nemá žiadne financné záväzky voci Podniku, ktoré v den, ked bude podpisovat
tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. Úcastník potvrdzuje, že Zmluv~, ku ktorej sa uzatvára
tento Dodatok, je platná. V prípade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Ucastníkom a Podnikom
uzavretý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého by bol predaj
zariadenia za cenu so zl'avou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Úcastníkovi a záväzok Úcastníka
plnit podmienky poskytnutia zl'avy a dalšie povinnosti Úcastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty (dalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný
v den, 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 Predchádzajúci dodatok platný a popri nom je platný aj Dodatok.

3.2

Úcastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v clánku 1 bode 1.2. V prípade,
že ide o prenos císla sa Strany dohodli, že Podnik zabezpecí dodanie MT na stranami dohodnutom
mieste Úcastníkovi, ktorý je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdit svojim podpisom (resp. podpisom
oprávnenej osbby konajúcej za Úcastníka).

3.3

Dodatok nadobudne platnost a úcinnost v den, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany dalej
nedohodli na odložení úcinnosti niektorých ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami

§

Dodatkuv jeden den, nadobudneplatnosta úcinnostv den, v ktoromho podpíšeoprávnenýzástupca

J:

.ro

15

Podniku až po Úcastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú

§

v cl. 2 Dodatku.V prípadeprenesenýchcísel, ako aj v prípade,ak ÚcastníkuzatvorilDodatokv rámci
režimupredajana dial'ku,sa Dodatokuzatvárana dobu urcitúodo dna nadobudnutiaplatnostiDodatku

.~
::2:

~

až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v cl. 2 Dodatku. V prípade prenesených
císel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená úcinnost tých ustanovení Dodatku, ktorých ~
vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositel'- ;§

nostitelefónnehocísla - Prijímajúcipodnik.Ak Úcastníkuzatvoriltento Dodatokv rámci režimupredaja :2

3.4

na dial'ku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Úcastníkovi,
najmä ustanovenia špecifikujúce zaciatók poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú
úcinnost až uplynutím doby 14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, cím môže dôjst k posunu
momentu zaciatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodr:1ení.Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Úcastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja
na dial'ku, neoddelitel'nou súcast'ou Dodatku sú aj podmienky predaja na dial'ku a Úcastník podpisom

~
~
~

Dodatkuvyjadrujes nimisúhlas.

~
e

~

Zmluvnéstranysa dohodli,že okamihomnadobudnutiaplatnostiDodatkusa menídohodnutádobaplatnosti Zmluvy, pokial' táto nebola uzavretá na dobu urcitú, vo svojej casti týkajúcej sa SIM karty na dobu
urcitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pricom okamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti
Zmluvy v casti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurcitú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnost' Zmluvy.

~

;

~
~

~

~

~
~
::!

~

3.5

Zmluvné strany sa dohodli, že platnost Dodatku skoncí pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý 8
v zmysle bodu 3.3 tohto clánku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán.
V prípade, že Úcastník poruší svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voci nemu vznikne právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zanikne platnost' Dodatku okamihom
uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom urcený úcet). Zmluvné strany sa dohodli, že v.prípade, že obsahom
Prílohy c. 1 je poskytnutie zl'avy alebo iného zvýhodnenia Úcastníkovi, okamihom porušenia povinnosti
Úcastníka takým spôsobom, že Podniku voci nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a
ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Úcastníka na poskytovanie týchto zliav a / alebo iných
zvýhodnení, pokial' nie je v ustanoveniach Prílohy c. 1 výslovne uvedené nieco iné.

3.6

Tento Dodatók je neoddelitel'nou súcast'ou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po
jednom pre Úcastníka a Podnik.
-

3.7

Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podl'a Zmluvy a tohto Dodatku,
prípadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Úcastníka a následne
Podnik na žiadost' Úcastníka zruší úcinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne zacne znova

1111111111111111111111111111
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poskytovat 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

Úcastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho
vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a / alebo povinnostami, ktoré sa podl'a neho zaviazal splnit,
a súcasne, 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 Úcastník z akýchkol'vek dôvodov stratí právo na užívanie úcastníckeho programu (resp. jeho variantu), ktorý má na SIM karte aktivovaný a zároven vcas nepožiada o aktiváciu iného úcastníckeho programu, je Podnik oprávnený aktivovat mu na SIM karte iný úcastnícky program, ktorý spína podmienky uvedené v cl. 2 bode 2.2. Ak Úcastník požiada o aktiváciu iného
úcastníckeho programu pred zmenou podl'a predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za
vykonaný vcas, pokial' nebude z technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný
vykonat požadovanú zmenu vzhl'adom na krátkost casu medzi dorucením žiadosti a okamihom, v ktorom
má dôjst k zmene úcastníckeho programu v dôsledku straty práva na poskytovanie dotknutého úcastníckeho programu.

3.10 Úcastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona c. 351/2011 Z. z.
boli k 1. 1. 2Q12vydané nové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spolocnosti Orange Slovensko, a. s.
3.11 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Ucastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutocnostou oboznámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé
zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využit na užívanie verejnej
telefónnej služby, technicky obmedzit možnost využívania tohto zariadenia pocas doby viazanosti podl'a
tohto Dodatku (pokial'je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak pocas celej doby, pocas ktorej je
Úcastník zaviazaný podl'a tohto Dodatku užívat služby v nom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo
~truktúre) v inej sieti, ako je verejná telefónna siet Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na siet / SIM-Iock).

.
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~

Ucastníkvyhlasuje,že sa oboznámilso skutocnostamiuvedenýmiv tomto bode a s ich vedomímkupuje ;~
tovar do svojho vlastníctva. Vzhl'adom na uvedené nevznikajú Úcastníkovi z vyššie v tomto bode uve-

~

denýchdôvodovžiadne právnenárokyvoci Podniku,najmä mu nevzniká:(a) právo reklamovatvyššie ~
uvedené skutocnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovat z hore uvedených dôvodov zl'avu

~

z kúpnejcenytovaru,(c), právoz hore uvedenýchdôvodovodstúpitod kúpnejzmluvy(požadovatvráte- ';2

nie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékol'vek iné právne nároky.
~
3.12 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vztahuje
režim povinného zverejnovania zmlúv podl'a § 5a zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnomprístupek infor- -~
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nado- ~
budne úcinnost dnom nasledujúcim- po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Obcian- ~
skeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení úcinnosti niektorých jeho ustanovení.

.

~

~
~

Týmto ustanovenímnie sú dotknutéodkladaciealeborozväzovaciepodmienky,~k sú dohodnutév tomto ~
Dodatku.
~c

.

3.13 V prípade,ak vyjadril Ucastníksvoj súhlas oznacenímpoložky "Súhlasíms dohodou"uvedenejnižšie
v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami
vzniknú zo vzájomných zmluvných vztahov existujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vztahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory
s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnost, výklad a zánik tejto Zmluvy), sa rozhodnú v rozhodcovskom
konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté
právo žalobcu obrátit sa s návrhom na zacatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky
podl'a zákona c. 99/1963 Zb. Obciansky súdny poriadok v znení neskorších"predpisov. Strany sa dohodli,
že ukoncenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvat aj
po ukoncení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.
0" Súhlasím s dohodou
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3.14 Ak sa Strany dohodli na aktivácii služby Poistenie faktúr, Úcastník vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými p~istnými podmienkami poistitel'ov MetLife Europe Limited, pobocka poistovne z iného clenského
š!átu, ICO 47 257 105 a MetLife Europe Insurance Limited, pobocka poistovne z iného clenského štátu,
ICO: 47 257 091, ktoré. sú dostupné na internetovej stánke Podniku na www.orange.sk/poistenie
a súhlasí s nimi. Zároven Ucastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokova menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy
(predovšetkým netrpím žiadnou chronickou chorobou alebo akoukol'vek inou chorobou, ktorá môže viest
k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za
následok práceneschopnost dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepoberám starobný dôchodok,
predcasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo výsluhový príspevok, ak sa taký dôchodok
alebo príspevok podl'a príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo v prípade, že výsluhový dôchodok alebo výsluhový príspevok poberám, som súcasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch
mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároven, ak som fyzická osoba nepodnikatel',
prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatel'a na dobu neurcitú s najmenej 30 hodinovým
pracovným týždnom pocas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávatel'ov za tých istjch podmienok nepretržite aspon 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo
výpovednej dobe a nie som si ani vedomý, že by mi hrozila nezamestnanost a nebola mi daná výpoved.
V prípade, že nespínam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurcitú s najmenej 30 hodínovým
pracovným týždnom pocas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávatel'ov za tých istých podmienok nepretržite aspon 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad straty života z dôv9du choroby alebo úrazu, pre prípad Uplnej trvalej
invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu a pre prípad Uplnej docasnej invalidity. Pripoistenie pre prípad
nedobrovol'nej
straty zamestnania vznikne najskôr dnom kedy splním uvedené podmienky zamest.

.

nanostl.

3.15

Spolocnost Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie C. 531/2012 Úcastníka informuje, že od 1.7.2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny
poskytovatel' roamingu (dalej tiež "APR"), ktorý so spolocnostou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároven by na základe tejto zmluvy už zacal poskytovat zákazníkom prístup
k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Úcastník mal právo na poskytovanie
uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená
spolocnostou Orange, a na území clenských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní
roamingu (dalej tiež "Zmluva o AR") medzi Úcastníkor;n a APR. Podmienkou je .aktivovaná služba
Roaming spolocnosti Orange na príslušnej SIM karte Ucastníka, skutocnost, že Ucastníkovi nebolo
spolocnostou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušne1SIM karte, Úcastník uzavrel
s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutocnost, že Ucastník služby poskytované
mu príslušnou SIM kartou využíva 'v sietach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Úcastník by bol
v prípade podl'a prvej vety tohto bodu oprávnený prejst k APR bezplatne a v ktoromkol'vek momente,
pokial' sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Úcastníkom a APR
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sa uskutocníprechodk APR do troch pracovnýchdní nasledujúcichpo uplynutídna, pocasktoréhobola

:g

uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Úcastníkovi prestane byt poskytovaná služba Roaming spolocnostou
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez dalšieho zanikne. V prípade, že Úcastník
prenesie císlo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k inému operátorovi, tento iný
operátor nie je povinný podporovat roamingové služby poskytované konkrétnym APR. Úcastník svojim
podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvolit si alternatívneho poskytovatel'a roamingu a teda o možnosti zvolit si oddelené roamingové služby poskytované
alternatívnymi poskytovatel'mi roamingu.
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3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu úcastník súcasne potvrdzuje, že pred vol'bou eurotarify alebo
osobitnej roamingovej tarify obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä
o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu informáciu o všetkých platných roamingových
poplatkoch získa úcastník na stránke www.orange.sk.
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-Žiadost o zmenu úcastníckeho programu

Dátum:20.12.2015

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8,821 08 Bratislava, ICO: 35697270, DIC: 202031 0578, IC DPH: SK 20 20 31 0578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka císlo 1142/B
Úcastník (zákazník):
Priezviskoa meno 1Obchodné meno

Obec Nižný Krucov

Adresa

Nižný Krucov 09301 Vranov nad Topl'ou 1

Priezvisko a meno podpisujúcej osoby
Rodné císlo IICO alebo IC DPH 1DIC

vid podpis úcastníka
00332615

Císlo OP 1paso
Pridelené císlo 1SN

EJ419135

Císlo SIM karty
Úcastnícke císlo 1CN

0917495226
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Nižný Krucov 09301 Vranov nad Topl'ou 1

Adresa odbemej jednotky
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Ziadamo zmenu úcastníckehoprogramuz Mobilnýinternet2000 MB
na Internetna den

~

.

N

Ucastník svojim podpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená informácia spolocnosti Orange Slovensko, a. s.,

~

ktorou ho táto v súlade s § 42 a ostatnýmiustanoveniamizákona c. 610/2003Z.z. v znení neskoršíchpredpi- ~
sov oboznámila s tým, že k 1.10.2006 dochádza k zmene textu Všeobecných podmienok spolocnosti Orange
Slovensko, a. s. na poskytovanie verejnej služby a zároven k zmene názvu tohto dokumentu na Všeobecné

~

~

podmienkyposkytovaniaverejnýchelektronickýchkomunikacnýchslužieb prostredníctvomverejnejtelefónnej ~
siete spolocnosti Orange Slovensko, a. s. Úcastník dalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu
akceptoval

a že mu bola zároven riadne oznámená

informácia,

že v prípade, ak má zmena uvedeného

doku-

.~
é

mentu charakterpodstatnejzmeny zmluvných podmienok,je Úcastníkoprávnenýodstúpit od zmluvy o pripo-

~

jení, ktorej sa zmena týka, bez sankcií, ak by zmenu, ktorá má charakter podstatnej zmeny zmluvných pod.
eakceDtoval. Okamihom, v ktorý nadobudne úcinnost zmena vyššie uvedených všeobecných

"o
.o

. OO',0 všeobecné

Dodmienky.
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Názov predajného miesta:
ELSIG s.r.o.

Kód predajného miesta:
ID190GPB11

Fax:

lY1enoa priezvisko predajcu, ktorý overil totožnost užívatela:
Sefcíková Anna

Orange SJovensko,
a. s.
Metodova 8. 821 08 BraUsJsva.$k)veoská
Tel.: 0905 905 905. fax: +421258515851,
ltO: 356 97 270. CIt: 20 20 31 OS 78, It

republike
www.orange.sk

DPH: SK 20 20 31 OS 78
zapisaná v Obchodnom registri Okresného sttdu BraU$lava l. oddiel:

Sa. vtožka

cislo 1142/8

1/1

Tel.:
0905412412
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