
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

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

Číslo zmluvy: A5460473 ID predajcu: ID400DSPO5

Dátum: 19. 12. 2022

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97270, DIC: 2020 31 05 78, IC DPH: SK
zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu BraUslava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(cfalej len “Podnik“)

a

Účastník (Osoba: právnická / fyzická podnikateľ I fyzická nepodnikatel): Právnická osoba
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Meno, priezvisko, titul! Obchodné meno / Názov:
Obec Bežovce

2020 31 0578,

Trvalý pobyt/ Sídlo / Miesto podnikania (mesto! obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Bežovce, Bežovce 184, 07253, Bežovce

Číslo a platnosť OP! pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / IČO: iČ DPH J DIČ:
00325031 2020740678
Zastúpený:
Hamšík Luděk MVDr.
Rodné číslo: Číslo a platnosf OP! pasu I preukazu p. na pobyt:
64090810238 sp000000 01.01.2099

(ďalej len “Účastník“) (pod skratkou “p. na pobyť‘ sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (ďalej en “Dodatok“; cit.
zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako “Zmluva“), ktorým upravujú pod
mienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania elektronických komunikačných služieb a mých služieb posky
tovaných na základe Zmluvy (“služby“), pripadne mé osobitné podmienky využivania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na
ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastnik sa spoločne ďalej označujú ako “strany“)

Či. 1. Predmetom tohto Dodatku je

1.1 dohoda sLrán na aktivácii účastnickeho programu resp. zmene účastnickeho programu na účastnicky program (pokiaľ je
v kolánke nižšie v tomto bode uvedené “+±++±“, pripadneje uvedená kolónka prázdna, zostáva účastnicky program nezmenený;
uvedenie predmetného symbolu alebo prázdne miesto V ktorejkol‘vek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou
kolánkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokial‘ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolánke nie je
uvedené inak)
Go Biznis 22 eur 1)

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefénne čisloje uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte
Podniku, ktqrá počas platnosti tohto Dodatku nahradi (najmä z důvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku regis
(rovanú na učastnika, ktorej telefónne čislo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (d‘alej len ‘SIM karta“).

1.2 dohoda strán O predaji zariadenia (d‘alej len “MY‘) (zmluvné strany sa dohodli, že pokial‘je v kolónke “Výrobné číslo MT uvedené
“±++±±“, tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kápy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)

[I~ MT Xiaomi Redmi ioc green 2)

~ výrobné číslo MT «MEl) 868660066234549 3)

159,00 EUR

Účastníkovi z majetku Podniku so zl‘avou z jeho spotrebitel‘skej ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zI‘avy z jeho spotrebiteľskej
ceny) s DPH (d‘alej tiež “Kúpna cena“) .

77,90 EUR 4)

Účastník síje vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebitel‘ská) cena MT bez zl‘avy z jeho spotrebítel‘skej ceny s DPH, za ktorú
Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokiaf sa so záujemcom O kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto
Dodatku, je

Číslo účastníka: 0156818858 1/8
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Účastník si je vederný, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie V tornto bode en z toho dóvodu, že sa zaviazal
uživať služby poskytované mu prostrednictvorn SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3
tohto Dodatku.
Účastník tiež bene na vedomie, že zmluvné strany sa dohodli, že na výšku Kúpnej ceny rná resp. mčže mať vplyv aj fakt, či
Učastník súčasne s uzatvorenim tohto Dodatku uzatvoril aj další, resp. d‘alšie (maximálne však štyri) dodatky k Zmluve, predme
torn kterých však nie je kúpa koncového telekornunikačného zariadenia (tj. ide o dodatky k Zmluve s dohodnutou dobou viaza
nosti a poskytovaním pripadných plnení a zvýhodnení (dale) ‚aj ako “Dodatok bez MT“ resp. v množnorn čísle “Dodatky bez
MT“)). Uzatvorenie tohto I týchto Dodatku/ov bez MT zvyšuje Učastníkovi sumu, o ktorú sa Učastníkovi znižuje Kúpna cena MT
podIa tohto Dodatku, a to v závislosti od výšky rnesačného poplatku, dohodnutého pre jednotlivé Dodatky bez MT.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatky bez MT. ktorých uzatvorenie rná vplyv na výpočet Kúpnej ceny MT, sú definované nižšie
v Dodatku, v kolónke “Referenčné číslo — Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatky bez MT‘.

1.3 dohoda strán o torn, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
Akciové mobilně telefány pre doterajšich zákaznikov 6)

poskytne (resp. neposkytne viď nižšie) Podnik Účastníkovi aj d‘alšie výhody a v pripade, že Podnik tieto ďalšie výhody Účast
níkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv
a povinností strán spojených s poskytnutím ďalšich výhod sú uvedené v dokumente
Bonusy ponuky “Ponuka NMD“ zo dna 23.10.2020 7)

ktorý ako Priloha Č. 1 tohto Dodatku tvori jeho neoddeliteYnú súčasť. Strany sa dohodli, že súČasťou Prílohy Č. 1 mčže byť aj
úprava mých práv a povinnosti strán vrátane práv a povinnosti upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán O

a) aktivácfl služby

b) O deaktivácii služby

c) o vol‘be zvýhodneného čísla (resp. viacerých zvýhodnených čísel), ak sa Strany dohodli na aktivácii (bonusovej) služby
Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sieti Orange

10) ‘aj

d) o poskytnutí zvýhodnenia (pokiaf je nasledujúca kolčnka vyplnená symbolom “+±+++“ Účastník neziska žiadne zo zvýhod- 9
není uvedených v Prilohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kl‘účových slov resp. slovných spojení stanovených v pri- ~
slušných ustanoveniach Prilohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je a
týmto dotknuté)

‚ 11)

1.5 dohoda strán, že Učastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administrativny poplatok za
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich 5 kúpou koncového telekornunikačného zariadenia alebo mého
zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zfavou (ďalej len “Poplatek“) vo výške s DPH
8,00 FUR 12)

Čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka I
2.1 Účastník je povinný zaplatíť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v Či. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok ve výške uvedenej .~

v Cl. 1 bode 1.5. Učastnik je povinný zaplatíť KOpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej °

vo faktúre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácani Kúpnej ceny v splátkach.
V prípade, že Podnik o to Učastníka požiada, je tento povinný zaplatíť celú Kúpnu cenu MT S DPH a / alebo Poplatek v hotovosti
na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak sa zmluvné ~
strany nedohodli na splácaní KOpne) ceny v splátkach. .

2.2 Strany sa dohodli, že Účastník je povinný počas doby viazanosti, akoje táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM karle
aktivovaně a užívať služby (resp. službu) definované v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom závázky podia pismen
a) a b) tohto bodu rnajú povahu alternativnych povinností teda platí, že pokial‘ sú na SIM karte aktivované služby (služba) uve
deně v pismene a) Učastník nie je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj závázok podľa pismena b) a naopak
(tj. ak má na SIM karle aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v pismene b) tohto bodu, nie je povinný plniť svoj
závázok podfa písmena a) tohto bodu).
a) Účastník sa zaväzuje, že v pripade, ak nebude mat‘ na SIM karle aktivovaný niektorý z účastnickych programov Go Safe

Yoxo, Go Safe Basic, Go Safe Optimal, Go Safe Extra, Go Safe Premium, Go Safe Exclusive, Go Safe Data Basic, Go Safe
Data Optimal (d‘alej aj ako “účastnicke programy Go Safe“, v pripade, že bude do aktuálnej ponuky zaradený d‘alši účastnícky
program v názve ktorého je slovo Go, považuje sa tiež za jeden z účastníckych programov Go Safe), alebo účastnickych pro
gramov Go Biznis 3€, Go Biznis 12€, Go Biznis 18€, Go Biznis 22€, Go Biznis 27€, Go Biznis 33€, Go Biznis 37€, Go
Biznis 43€, Go Biznis 50€, Go Biznis 60€, Go Biznis 70€, Go Biznis 100€ (d‘alej aj ako “účastnícke programy Biznis“)
počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIM karle taký účastnicky
program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmen
šom na sumu

22,00 EUR 13)
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(v pripade, že jev kolánke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnicky program alebo typ účastníckeho programu, Účastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnicky program resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na
SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v pripade, že výška mesačného poplatku uvedeného účastnic
keho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokial‘ je v kolánke uvedený len konkrétny účastnicky program
alebo viacero účastnickych programov alebo typ alebo viac typov účastnickych programov bez sumy, Účastník je povinný
mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených účastnickych programov abbo účastnicky program uvedeného typu,
a to bez ohl‘adu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mat‘ na SIM karte aktivovaný (ani
nepožiada o zmenu účastnickeho programu na) účastnicky program s nižším mesačným poplatkom, ako je výška mesač
ného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa bene do úvahy výška mesačného poplatku po uplaŤ-
není zliav, ktoré mu na základe akejkol‘vek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastnickeho programu podia
prvej vety tohto písmena na SIM karte alebo aspoň žiadost O aktiváciu takéhoto účastnickeho programu na SIM karte (v čI. 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 zavézuje, že v pripade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov Go Safe, alebo
účastníckych programov Biznis bude mat‘ počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú
na SIM katie takú kombináciu aktivovaného účastnickeho programu, a dopinkové služby Prenos minút, 100 minút do všet
kých sietí V SR a EU, Nekonečné volania v Orangei, Nekonečný balik SMS / MMS, V Európe ako doma PLUS, Svet dáta,
Prednostná starostlivosť, Exkluzivna starostlivosť, Balík starostlivosti základ, Balík starostlivosti plus, služby Zdiel‘am svoje
dáta, Balík 100 správ, 200 MB v mobile, I 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, Biznis internet v mobile 5 GB, Biznis internet v mobile 10 GB, Max Roaming,
Nekonečné volania na čislo v SR, Nekonečné dáta, Nekonečné správy, Medzinárodně hovory Európa 120 minút, Medzíná
rodné hovory Európa 300 minút, Medzinárodné hovory Európa 600 minút, Medzinárodné hovory Eurápa 1200 minút, Prenos
dát v mobile, Základné dáta, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnicke programy, služby,
balíky, dopinkově služby (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

EUR 14)

Povinnosť Účastníka podľa tohto písmena je splnená aj v pripade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných
poplatkov podia predchádzajúcej vety, nebude pozostávať Zo všetkých balíkov, služieb alebo mých plneni vymenovaných
v predchádzajúcej vete. Pri pineni záväzku podia tohto bodu sa bene do úvahy výška mesačných poplatkov za Mesačné
predplatné, účastnícke programy, sluLby balíky resp. dopinkové služby po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia prímerane aj pre právne vzťahy
podfa tohto písmena, pokiaf v tomto pismene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podlä prvej vety tohto pís
mena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SIM karte (v či. 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 podmíenkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Podnik je oprávnený zaradiť medzi dopinkové 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 mé dopinkové 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 podia Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podni- ~

kom prostredníctvom SIM karty, po celů túto dobu bude bez prerušenia tíeto Služby využívať, a to v súlade s jeho závézkami ‘~‘

a zároveň nedoručí Podniku výpoved‘, odstúpenie od zmlu‘y alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo
Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov
stanovených zákonom č. 452/2021 Z. z. v platnom znení alebo z důvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy mým plat-
ným právnym predpisom;

b) nepožiada O vypojenie z prevádzky, alebo O dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokial‘ mu takáto povinnost‘ nevyplýva zo Zmluvy, ‘~

pričom v takom pripade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovat v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, E
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nedá svojím konanim žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe ~
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpit od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenia alebo porušenia 8
povinností zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a 1 aiebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedzit alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SIM katie aktivovaný taký účastnicky program (resp. taký variant účastníckeho programu) a!ebo takú kombi
náciu v bode 2.2 písmene b) uvedených služieb (resp. mých produktov), že nedůjde k porušeniu záväzku Učastníka uvede
ného v bode 2.2 tohto článku;

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a mé svoje peňažné závšzky voči Podniku a súčasne bude včas a niadne uhrá
dzat Podniku mé platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostrednictvom Podniku tretej osobe.

2.4 V pripade telefánnych čísel, ktoré boli v rámci pnenositel‘ností čísla prenesené k Podniku od mého podniku (ďaiej len “prenesené
čisla“) sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SiM karty s prene
seným člslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v důsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktivna; doba viazanosti tak
začne piynút až prvou aktiváciou SIM karty po ukončeni prenosu čísla, V pripade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
režimu predaja na diai‘ku, sa do doby vmazaností nezapočitava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba yiazanosti tak začne plynút až po uplynutí 14 dni nasiedujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku, V týchto pnipadoch je
však Učastník povinný plniť si povinnosti uvedené v či. 2,3 a), c) a e) po celú dobu pred začatim vmazanosti (odo dňa nadobudnu
tia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby vmazanosti), ako aj po celú dobu vmazanosti.

I! II~II~I~ ľI~fI [I I~II~IIIIIl~íIlI~l
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2.5 Účastník si je vedomý, že MTje mu predávaný za KOpnu cenu uvedená v čI. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná rozdielu
medzi spotrebiteFskou (trhovou) cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zľavou Zo spotrebiteľskej ceny, len z toho
dčvodu, že sa Učastník zaviazal uživaf služby poskytované mu prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po
dobu dohodnutá v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto závázku (konkrétne závázkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3
alebo 2.4) vzhľadom na výšku zľavy zo spotrebitel‘skej ceny MT, ako aj na pripadný obsah Prilohy č. 1 Dodatku (pokiaľ je súčas
ťou Dodatku takáto priloha), by spósobilo, že Podniku vznikla škoda (minírnálne v rozsahu zľavy Zo spotrebiteľskej ceny MT).
V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradiU nižšie v tomto
bode uvedená zmluvnú pokutu v pripade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čI. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za

Služby alebo povinnost‘ uhradíť včas a riadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažný závázok voči Podniku, avšak
Učastnikje povinný ho uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

alebo
b) ak Účastnik počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku porušĺ svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťahu

s Podnikom podia Zmluvy v zneni tohto Dodatku a Po celO dobu viazanosti užívať bez prerušenia Služby prostredníctvom
SIM karty alebo Učastník poruší svoju povínnosť nedoručíť Podniku výpoved‘, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého
účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a I alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dčvodov stanove
ných zákonom č. 45212021 Z. z. v platnom zneni alebo z dóvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených mým platným práv
nym predpisom),

je Účastník povinný uhradíť Podniku zmluvnú pokutu rovnajúcu sa súčtu sumy Avo výške

81,1OEUR 16)

a sumy B, ktorš bude vypočítaná ako suma DPH (v prĺslušnej výške podľa platných právnych predpisov v čase vystavenia zmluv
nej pokuty spoločnosťou Orange Učastnikovi) zo sumy A. Suma B bude spoločnosťou Orangev príslušnej výške podIa predchá-
dzajúcej vety pripočitaná k sume A v čase ‚~‘stavenia zmluvnej pokuty spoločnosťou Orange Učastníkovi. Casť zmluvnej pokuty %
v sume A je vo výške poskytnutej zl‘avy z bežnej maloobchodnej ceny zariadenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajácich ustanoveniach tohto bodu vo svojej ~
výške platnej pre prvý mesiac doby viazanosti (ktorá je uvedená na začiatku textu v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu), je :~
nižšia, ako šesťnásobok sumy, uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku, Podniku vznikne v pripade, že Učastník ~
poruší svoju zmluvnú povínnosť podIa písmena a) alebo b) tohto bodu, voči Učastníkovi právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo
výške rovnajúcej sa šesťnásobku sumy uvedenej v článku 2v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Učastník je túto zmluvnú pokutu ~
Podniku povinný zaplatiť, pričom v takom pripade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolčnke tvoriacej súčasť tohto
bodu. V pripade ak počas platnosti tohto dodatku dčjde k
a) uzatvoreniu dohody o prevode práv a povinnosti z pčvodného účastníka na nového účastníka, ktorý nie je právnickou osobou ~

alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie,
b) zmene právnej formy účastníka z právnickej osoby, alebo fyzickej osoby oprávnenej na podníkanie na fyzická osobu,
je Účastník, resp. nový účastník, povinný uhradíť Podniku zmluvnú pokutu vo výške sumy A, príčom výška zmluvnej pokuty sa
bude postupne podta nižšie uvedených pravidiel znižovať v závislosti od toho kolko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto
Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty sa vypočíta tak, že sa rozdiel medzí počtom
mesiacov, na ktorý bola podia ustanoveni tohto Dodatku stanovená doba viazanosti a počtom celých mesiacov, ktorý uplynul od
uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti, s ktorým je spojený vznik práva na túto zmluvnú pokutu, ~É‘
vynásobí čislom, ktoré má v čitateli výšku zmluvnej pokuty, ako je táto uvedená v predchádzajúcej vete a v menovateli číslo rov
najúce sa počtu celých mesiacov, na ktorý bola podIa ustanovení tohto Dodatku stanovená doba viazanosti. Výsledná suma ~j

zmluvnej pokuty získaná podIa pravidiel uvedených v predchádzajúcich dvoch vetách sa zaokráhl‘uje na celé eurocenty nadol.
Takto vypočítanú zrnluvnú pokutu je Účastník povinný uhradiť aj v prípade, ak do doby rozhodnutia O uplatnenom nároku na ~‚

zmluvnú pokutu dájde zániku oprávnenia fyzickej osoby na podnikanie.
Právo na zmluvnú pokutu podIa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu poru- ~
šenia povinnosti Učastnikom, pričom toto právo nieje podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe- E
nim od Zmluvy alebo prerušenim či obmedzenim poskytovania Služieb v pripade porušenia povinnosti podia bodu 2.3 pis- .~

mena c) tohto článku). Vznikom nároku na náhradu škody nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody spčsobenej rovnakým a
porušenim povinnosti Učastnlka. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dni odo
dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi.

2.6 Účastník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dójde na základe jeho žiadosti alebo z dóvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM karty a v dósledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podIa
Zmluvy, že doba Po ktorú nebude z týchto dóvodov používať tieto Služby sa mu nezapočita do doby viazanosti. Táto skutočnosť
nezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial‘ mu táto povinnosf v zmysle Zmluvy
vznikne, ani povinnosti plniť svoje závázky dohodnutě v pismenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2.7 Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmá (i) predať Cičast
nikovi MT za dohodnutá Kápnu cenu a previesť na Učastníka vlastnicke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Učast
ník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za Kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať
Učastníkovi Služby podIa Zmluvy a tohto Dodatku.

2.8 Tento odstavec sa neuplatňuje.

2.9 V pripade porušenia niektorej z povinnosti Účastníka vyplývajúcich z ustanoveni uvedených v bode 2.3 tohto článku, počas doby
viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa ‚i~ške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode
2.5 tohto článku.
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Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zrnluvnš
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učast
níkovi.

2.10 Referenčně číslo — Paušál pre blízkeho:
17)

2.11 Strany se dohodli, že Účastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti službu
Prestávka, ktorá spočíva v torn, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karto aktivovaná, (d‘alej v tomto
bode tiež “Doba poskytovania“) nie je povinný plníť svoju povinnosť mat‘ na SIM karte aktivovaný taký účastnicky program (resp.
taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 pismene b) uvedených služieb (resp. mých produktov), že
nedöjde k porušeniu závšzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku, pričom sa súčasne o Dobu poskytovania predlži
doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dotknuté ostatné povinnosti Učastníka
podlä tohto Dodatku ani podia mých ustanovení Zmluvy alebo mých zmlúv stanovujúci~h práva a povinnosti medzi Učastnlkom
a Podnikom. Doba poskytovania mčže byť maximálne 6 celých zúčtovacích období a Učastník si ju mčže aktivovať len na celé
zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacich obdobi. Službu Prestávka mčže Učastník využivať aj viac krát počas doby
viazanosti, avšak súčet Dób poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zůčtovacích obdobi. Počas Doby poskytovania mčže byť
na SIM karte aktivovaný akýkolvek aktuálne ponúkaný účastnicky program, ktorého podmienky uživania sú v pripade SIM karty
splnené. Službu Prestávka je možné aktivovat‘ len v pripade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z účastnickych programov
Go Safe alebo účastnickych programov Biznis (d‘alej v tomto bode tiež ako “Vybrané programy“). Službu Prestávka možno na
SIM karte aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tr[ celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM katie je
minimálne tn celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený — nie
však povinný — aktivovať službu Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prí
pade, že bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM katie aktivovaný účastnicky program resp. kombinácia služieb, ktoré
sú v rozpore s ustanovením bodu 2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM kartu ten účastnicky program resp. tú
kombináciu služieb, ktorá bole na SIM katie aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj
deaktivácia služby Prestávka prebehne k pivému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho Po doručeni žiadosti O aktiváciu resp.
deaktiváciu služby Prestávka. V pripade, že sa Podnik a Učastník vopred dohodnú na presnej dižke Doby poskytovania, služba
Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktoiý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka tiež ked uplynie šies(e
celé zúčtovacie obdobie využívania tejto služby počas doby viazanosti. co

.co
2.12 Tento odstavec sa neuplatňuje.

2.13 Rozhodnou SIM kartou podia príslušných ustanovení Prilohy č. 1 tohto Dodatku je SIM karta, ktorej bob priradené nasledovné
telefónne číslo:

Ia)

2.14 Fixným pripojenim podIa prislušných ustanovení prílohy č. I tohto Dodatku je pripojenie, ktorému bob priradené nasledovné SN:
19)

2.15 SAT pripojenlm podIa prislušných ustanovení prílohy č. 1 tohto Dodatku je pripojenie, ktorému bob priradené nasledovně SN:
~“+++±±“

Tento odstavec sa neuplatňuje.

Tento odstavec sa neuplatňuje.

Tento odstavec sa neuplatňuje.

Referenčné čislo — Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatky bez MT:
Referenčné číslo — Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 1:

I“±±±+±“
Referenčně číslo — Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 2:

I“+++±±“
Referenčně číslo — Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 3:

I“++±±±“
Referenčné číslo.- Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 4:
I.,+++++“

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančně závšzky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by bolí po
lehote ich splatnosti. V pripade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Učastníkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci nie
ktorej ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého by bol predaj zaríadenia za cenu so zl‘avou alebo poskytnutie mého zvýhodne
nia Učastnikovi a závšzok Učastníka plniť podmienky poskytnutia zl‘avy a dalšie povinnosti Učastníka uvedené v predmetnom
dodatku prostrednictvom SIM karty (d‘alej tiež “Predchádzajúci dodatok“) a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktorý
se uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v pripade,
ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu alebo Twin, v takom
prípade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.
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3.2 Strany sa dohodli, že Podnik zabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastnikoví, ktorý je povinný splnenie tejto
povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Učastnika).

3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť V deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany d‘alej nedohodli na odloženi
účinnosti níektorých ustanoveni. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čI. 2 Dodatku.
V pripade prenesených čisel, ako aj v pripade, ak Učastník uzatvoríl Dodatok v rámci režimu predaja na diaFku, sa Dodatok uzat
vára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti definovanej osobítne pre tieto pripady
v čI. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnosť tých ustanoveni Dodatku,
ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnosti telefánneho
čísla — Prijimajúci podnik. Ak Učastnik uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja na diarku, všetky ustanovenia Dodatku,
ktoré špecíflkujú osobitné zvýhodnenía poskytované Učastníkovi, najmá ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotli
vých osobitných zvýhodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby 14 dní po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím m5že
dójsť 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 diaiku, neoddeliteľnou sůčas
ťou Dodatku sú aj podmienky predaja na dial‘ku a Učastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial‘ 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 meni doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že platnost‘ 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 pripade, že Učastník poruší svoje povinnosti
takým spčsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podIa ustanovení tohto Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy
zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, že obsahom Prilohy č. 1 je poskytnutie
zl‘avy alebo mého zvýhodnenia Učastníkovi, okamihom porušenía povinnosti Učastníka takým spúsobom, že Podniku voči nemu
vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podia ustanoveni tohto Dodatku, zanikni) všetky práva Učastníka na poskytovanie ‚~

týchto zliav a / alebo mých zvýhodneni, pokiaľ nie jev ustanoveniach Prilohy č. 1 výslovne uvedené niečo mé.
3.6 Tento Dodatok je neoddeliteinou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopísoch, Po jednom pre Účastníka ~‘

a Podnik.

3.7 Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dóvodov na strane Učastníka a následne Podnik na žiadosť Učastníka zruši účinky odstúpe- ~o
nia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.8 Účastník vyhlasuje, že pred uzavretim tohto Dodatku bol podrobne oboznámený 5 právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet- ~
kými podmienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podia neho zavíazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozomený ~
na prislusne dosledky ak treto podmienky aJ alebo povinnosti nesplni alebo porusi

3.0 Strany sa dohodli, ze v pripade, ze Ucastnik z akychkol‘vek dovodov strati pravo na uzivanie ucastnickeho programu (resp. jeho ~
variantu), ktorý má na SIM karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada O aktiváciu mého účastnlckeho programuje Podnik opráv- ~
nený aktivovať mu na SIM karle iný účastnícky program, ktorý splňa podmienky uvedené v či. 2 bode 2.2. Ak Učastník požiada ~
o aktiváciu mého účastnickeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas, .~.‚

pokial‘ nebude z technických, administrativnych alebo mých dóvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhl‘adom na
krátkosť času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom má dójsť k zmene účastníckeho programu v désledku straty práva 2
na poskytovanie dotknutého účastnickeho programu.

3.10 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto
skutočnosťou oboznámil a bene ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto ~
Dodatku a ktoré možno využiť na uživanie verejnej telefónnej služby, technicky obmedziť možnosť využívania tohto zariadenia
počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokíai je v Dodatku stanovených viac dčb viazanosti tak počas celej doby, počas
ktorej je Učastník zaviazaný podia tohto Dodatku uživať služby v ňom stanovené v dohodnutorn rozsahu a I alebo štruktúre) ‚~

v inej sieti, ako je verejná telefónna siet Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť I SIM-lock). Učastník vyhlasuje, že sa obo
známil so skutočnosťami uvedenými v tomto bode a s ich vedomim kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené
nevznikajú Učastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dúvodov žiadne právne nároky voči Podniku, najmá mu nevzniká:
(a) právo rekiamovať vyššie uvedené skutočností na zakúpenom tovare, (b) právo požadovať z hore uvedených dóvodov zl‘avu
z kúpnej ceny tovaru, (c) právo z hore uvedených dóvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny
zaplatenej za tovar), alebo akékol‘vek mé právne nároky.

3.11 Bez ohľadu na ostatně ustanovenia tohto Dodatku piati, že v pripade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo
vania zmlúv podIa 5 Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a dopineni niektorých zákonov
v zneni neskoršich predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v súlade 5 usta
noveniami 5 47a Občianskeho zákonnika, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti níektorých jeho ustanoveni.
Týmto ustanovením nie sů dotknuté odkladacie alebo rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.12 V prípade, ak je Účastníkovi doručovaná zásielka kuriérom na nim uvedenú adresu alebo je doručovaná kuriérom na predajné
miesto (predajňu) spoločnosti Orange, ak si Učastník pri uzatvárani zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
spoločnosti Orange objednal doručenie zásielky na predajné miesto spoločnosti Orange (tj. osobný odber), je spoločnosť Orange
oprávnená účtovať Učastníkovi poplatok za doručenie zásielky podia platného Cennika.

3.13 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 pripade, že sa tento z akéhokol‘vek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Marlin Kulhánek, Ph.D.,
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7046, a v pripade, že sa tento
z akéhokol‘vek zákonného dúvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapisaný v zozname advokátov
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vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva na adresu
sĺdla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapisané v zozname SAK. Odmena za roz
hodcovské konanie je splatná podanim žaloby a činí 5 ~ z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus prislušná
DPH). Rozhodcovské konanie móže byť výlučne pisomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odóvodnenie, rozhodca však mčže
v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvně strany sa zároveň dohodli na torn, že rozhodca múže Po začatí rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie V súlade s ust. ~ 22a zák. Č. 24412002 Z. z. O rozhodcovskom konaní.

D Súhlasim s dohodou ~ Nesúhlasím s dohodou

3.14 Ak sa Strany dohodli na aktívácii služby Poistenie faktúr, Účastník vyhlasuje, že sa ob&námil S prislušnými poistnýrni podmien
kami poistítelóv MetLífe Europe, d. a. c., pobočka poist‘ovnez mého členského štátu, IČO 472 57 105 a MetLife Europe Insu
rance, d. a. c., pobočka poisťovne z mého členského štátu, CO: 472 51091, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku
na www.orange.sk/poistenie a súhlasi s nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdrav&ňé problémy (predovšetkým netrpím žiad
nou chronickou chorobou alebo akoukolvek inou chorobou, ktorá móže viesť k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem
lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepobe
rám starobný dčchodok, predčasný starobný dčchodok, výsluhový dóchodok alebo výsluhový prispevok, ak sa taký dčchodok
alebo príspevok podfa prislušných právnych predpisov poskytuje, alebo v pripade, že výsluhový dčchodok alebo výsluhový pns
pevok poberám, som súčasne 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. Zároveň, ak soni
fyzická osoba nepodnikateľ, prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatefa na dobu neurčitú 5 najmenej 30 hodi
novým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávatel‘ov za tých
stých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo výpovednej dobe a nie som si ani
vedomý, že by nd hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná výpoveď. V pripade, že nesplňam podmienku poistenia zamest
nanosti na dobu neurčitú 5 najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, .~

alebo u dvoch zamestnávatel‘ov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem ~
v plnom rozsahu poistený pre pripad straty života z dóvodu choroby alebo úrazu, pre pripad Uplnej trvalej invalidity z dóvodu ~
choroby alebo úrazu a pre prípad Uplnej dočasnej invalidity. Pripoistenie pra pripad nedobrovol‘nej straty zamestnania vznikne ~
najskór dňom kedy splním uvedené podmienky zamestnanosti. co

3.15 Spoločnost‘ Orange týmto účastníka informuje, že kvalita služieb poskytovaných v roamingu je objektívne závislá predovšetkým ~
na dostupnosti technológií, pokrytia, územnom členení konkrétneho členského štátu Eurápskej únie alebo krajiny Európskeho E
hospodárskeho priestoru (EEA), pričom tieto faktory mčžu mať vplyv na rýchlosť, latencíu (oneskorenie) a dostupnosť roamingo- a
vých služieb v navštivenom členskom štáte Európskej únie alebo krajíne Eurápskeho hospodárskeho priestoru (EFA). Konkrétne ~
informácie je možné nájsť na https://www.orange.skJprevas/sluzby/roaming.

3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že obdržal úplné informácie O roamingových službách, a to
predovšetkým informácie O roamingových poplatkoch, O podmienkach a kvalite roamingovej služby, ako aj o druhoch služíeb, ~
ktoré múžu podlíehať zvýšeným poplatkom počas roamingu, príčom podrobné informácie sú uvedené v platnom Cenniku. Aktu- a
álne informácie o všetkých platných roamingovýčh poplatkoch sú uvedené na stránke www.orange.sk.

3.17 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 príestoru (EEA). respektive ~
v tých členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektorá z aktivovaných dopInkových roamingových služieb, využivať ~
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využivanie roamin~ových služieb v krajinách Eurúp
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) za rovnaké ceny ako v SR. Učastník máže kedykol‘,ek požia- ~
dať O prechod na regulované roamingové ceny.

3.18 Tento odstavec se neuplatňuje.

3.19 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že mu pred podpisom tohto zmluvného dokumentu boli na trvanlivom
nosiči Podnikom poskytnuté jasné a zrozumitelné informácie podfa ~ 84 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komuní- .°

káciách v platnom zneni a zhrnutie zmluvy podle ~ 84 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom ~
zneni a zároveň účastník potvrdzuje, že mu bob umožnené oboznámenie sa s uvedenými ínformáciami. Poskytnuté informácie ~
a zhrnutie zmluvy sa stávajú neoddelitel‘nou súčasťou tohto zmluvného dokumentu.

O
3.20 Použitie telefčnneho čísla na účely priameho marketingu:

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. týmto v súlade s ~ 116 ods. 13 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znenl neskoršich predpisov informuje účastníka, že pridelené telefónne číslo nie je možné použivaf na účely príameho marke
tingu. Prmamym marketingom sa na účely vyššie uvedeného rozumie akákolvek forma prezentácie tovarov abebo služieb v písom
nej forme abebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostrednictvom verejne dostupnej služby, a teda prideleného tele
fónneho čísla, priamo jednému abebo viacerým Crčastníkom alebo užívatel‘om.
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Týmto ako účastnlk vyhlasujem, že som bol spoloěriosťou Orange Slovensko, a. s. V sůvislosti 5 poskytnutlm telefón$~o čisla na
základe zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb preukázateFne informovaný o skutoČnosti, že piidelenéflefónne číslo
nic je možné používať na účely priameho marketingu. J
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Príloha Č. I Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky “Ponuka NMD“ zo dňa 18. 8.2022 NMD

Či. 1. Úvodné ustanovenia

1. Obsahorn tejto prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie “Ponuka NMD“ poskytuje
Podnik Učastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskyto
vania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnosť, 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 Prilohy Č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legislativne 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 verejne dostupných služieb, ktorej číslo je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok
(dodatok k Zmluve, obsahom ktorého je najmá predaj zariadenia za cenu so zľavou).

Či. 2. Zvýhodnená aktivácia služby CLIP
Strany sa dohodli, že Podnik Účastníkovi na SIM karte aktivuje službu CLIP, pokiaľ už túto službu nemá aktivo
vanú. Zároveň Podnik v prípade podIa predchádzajúcej vety poskytne Učastníkovi 100% zl‘avu z výšky aktivač
ného poplatku za aktiváciu služby CLIP.

Či. 3. Právo používat‘ Prima teIefónne číslo a prenos kreditu
V prípade, ak prostredníctvom S1M karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy Účastníkovi Podnikom poskyto
vaná predplatená služba Prima, platí, že Podnik zabezpečí za cenu administratívneho poplatku, ktorého výška
je uvedená v Dodatku, aby Učastník mohol použivať podľa Zmluvy to telefánne číslo, ktoré mal priradené ako
posledně k SIM karto v čase, keď mu jej prostredníctvom bola Podnikom poskytovaná služba Prima. Zároveň
Podnik umožní Učastníkovi prenos nevyčerpanej hodnoty kreditu pri službe Prima, ktorý má Učastník pred
platený pro užívanie tejto služby prostrédníctvom SIM karty, avšak maximálne do výšky 66,39 €. Uvedená
nevyčerpaná hodnota sa započíta proti cene za služby poskytované Učastníkovi prostredníctvom SIM karty
v zmysle ustanovení Zmluvy.

Či. 4. Služba Balík starostlivosti základ a Balík starostlivosti plus
1 Strany sa dohodli, že v pripade, že Učastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivo

vanú na SIM karte službu Balík starostlivosti základ alebo službu Balík starostlivosti plus a predmetom tohto
Dodatku je tiež záväzok účastníka zotrvat‘ Po dobu 24 mesiacov v užívaní služieb poskytovaných Podnikom
prostredníctvom predmetnej SIM karty, a to v rozsahu a I alebo štruktúre stanovenej v Dodatku (d‘alej aj ako
“Služba“), alebo ak najneskór do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu Služby požiadal a Podnik mu
na SIM karto na základe tejto žíadosti Službu skutočne aktivuje, má Učastník právo na poskytnutie niekto
rého Z nižšie definovaných benefitov, a to:
a) v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť a účinnosť Dodatok, aktivovanú na

SIM karte Službu (alebo ak najneskór do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckeho
programu požiadal a Podnik mu na SIM karte na základe tejto žiadosti túto Službu skutočne aktivuje),
Podnik Učastníkovi poskytne benefit, spočívajúci v torn, že Služba je počas celej doby viazanosti zara
dená do Článku 2. Práva a povinnosti Podniku a Učastníka, bod 2.2 písm. b) prvá veta, Dodatku.
Y prípade, ak dójde kedykol‘vek počas doby viazanosti k deaktívácfl Služby zo SIM karty Učastníka,
Učastník stráca nárok na tento benefit a Služba automaticky prestáva byť zaradená do dánku 2. Práva
a povinnosti Podniku a Učastníka, bod 2.2 písm. b) prvá veta Dodatku. V pripade, že už bola Služba
počas doby viazanosti jeden raz deaktivovaná, Služba už nebude zaradená do dánku 2. Práva a povin
nosti Podniku a Učastníka, bod 2.2 písm. b) prvá veta Dodatku v pripade jej opätovnej aktivácie.

b) v pripade, že Učastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť a účinnosť Dodatok, aktívovanú na
SIM karto Službu (abbo ak najneskör do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckeho
programu požiadal a Podnik mu na SIM karto na základe tejto žíadosti túto Službu skutočne aktivuje),
Podnik Učastníkovi poskytne benefit, spočívajúcí v tom, že Učastník má nárok na predčasnú výmenu
koncového telekomuníkačného zariadenia alebo mého zariadenia Po 21 mesiacoch od okamihu, kedy
nadobudne pla!nosť a účinnosť Dodatok za splnenia podmienky, že Služba bola na predmetnej SIM karte
aktivovaná a Učastníkom užívaná nepretržite počas celých 21 mesiacov od nadobudnutia platnosti
a účinnosti Dodatku.
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Či. 5. Ponuka “1 GB dát v mobile“

1. Strany sa dohodli, že v pripade, ak Účastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivo
vaný na SIM karto niektorý z vybraných účastníckych programov Go Safe I Go Biznis I VPN, a to: Go Safe
Basic, Go Safe Optimal, Go Safe Extra, Go Safe Premium, Go Biznis 18€, Go Biznis 22€, Go Biznis 27€,
Go Biznis 33€, Go Biznis 37€, Go Biznis 43€, Go Biznis 50€, Go Biznis 60€, VPN Optimal, VPN Classic,
VPN Extra alebo VPN Exclusive, resp. iný účastnicky program, o ktorom tak urči Podnik (ďalej aj oko “Pro
gram“), abbo ak najneskór do okamihu podpisu tohto Dodatku O aktiváciu Programu požiadal a Podnik mu
na SIM karte na základe tejto žiadosti Program skutočne aktivuje, Učastník má právo na poskytnutie
Ponuky, spočivajúcej v možnosti aktivácie a následného využívania služby 1 GB v mobile (ďalej len
“Služba“), a to za zníženú cenu 1 € oproti cennikovej cene Služby (4 €) uvedenej V Cenníku služieb na
www.orange.sk v jednotlivých zúčtovacích obdobiach (ďalej len “Ponuka“), a to počas platnosti tohto
Dodatku. Maximálna teoreticky dosiahnutel‘ná rýchbosť sťahovania I odosielania dát v rámci Služby a pod
mienky poskytovania Služby sa spravujú príslušnými ustanoveniami Cennika služieb pro službu “1 GB dát
v mobil&‘ pre účastnicky program Go Safe optimal až Go Safe Premium.

2. Aktivácia uvedenej Ponuky je možná výlučne pri uzatvorení tohto Dodatku, tj. následná aktivácia Služby za
zniženú cenu počas platnosti Dodatku nie je možná. V pripade, že Učastník počas platnosti tohto Dodatku
požiada o deaktiváciu Služby, opátovná aktivácia za zníženú cenu nie je možná. Po skončeni platnosti
Dodatku sa Služba automaticky deaktivuje a Učastník stráca nárok na danú Ponuku. Dáta obsiahnuté v tejto
Službe je možné zdieľať v rámci Služby Zdieľanie dát.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predplatený objem dát balíka je možné využiť na dátové prenosy v rámci
sprístupnených mobilných a pevných sletí v SR a v rámci spristupnených pevných a mobilných sieti štátov
Zóny I dátového roamingu. Učastník je oprávnený aktivovať si počas toho istého zúčtovacieho obdobia aj ~-

viac balíkov Služby súčasne na tej istej SIM karte, pričom spoločnosť Orange Slovensko, a. s., je oprávnená .~

obmedziť maximálny počet balíkov Služby, ktoré je sí účastník oprávnený aktivovat‘ počas toho istého zúčto- ~
vacieho obdobia na tej istej SIM karto súčasne na maximálne 3 balíky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku je možné písomne previesť ~
na mého účastnika iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Podniku, pričom práva a povinnosti so na
nového účastníka prevádzajú len v tom rozsahu, aký bol priznaný póvodnému účastníkovi, a len na obdo- ~
bie, ktoré v čase prevodu ostáva do uplynutia Rozhodnej doby.

Čl. 6. Spoločné ustanovenia
1. Za účastnícke čísla aktivne v sieti Podniku so považujú pre účely tohto Dodatku aktivne telefónne čísla pri- ~

delené Podniku a zároveň priradené jednotlivým účastníkom verejných telefónnych služieb na základe plat- ~
nej zmluvy o poskytovaní verejne dostupných 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 cennikoch služieb Podniku, audiotex-
tové čísla a mé čísla, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní
verejne dostupných služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle príslušných ustano-
vení Zmluvy sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva plynutie
doby, Po ktorú sa má poskytovať ktorékol‘vek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V pripade, ak je doba ~
poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platností Dodatku a v dösledku dočasného prerušenia posky
tovania služieb sa doba platnosti Dodatku predlži, doba poskytovania zvýhodnenia so nepredlžuje a zostáva
v dlžke rovnajúcej sa pövodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predĺženia v dósledku prerušenia poskyto
vania služieb.

3. Strany sa dohodli, že v pripade prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, ked‘
zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budú nahradené mými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým
účastnikom Služieb, pričom práva a záv~zky Učastníka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezme nový účast
ník, ktorému bude tiež prídelená SIM karta) právo Učastníka na jednotlivé zvýhodnenia podľa tejto príbohy
neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však mčže jednostranne rozhodnúť o tom,
že právo k niektorému zo zvýhodnení podia tejto pribohy novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto
prípade sa poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto pribohy, ak so
Podnik a nový účastník nedohodnú inak. V prípade, že sa v súbade s predchádzajúcou vetou prevedie nie
ktoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie so len jeho nevyčerpaná časť.

4. Strany sa dohodli, že v pripade, že z akýchkol‘vek dĎvodov dójde k zmene zúčtovacieho obdobia pri
deleného Učastníkovi (napr. zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) abebo k zmene osoby
oprávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodnení uvedených v tejto pribohe, je Podnik oprávnený skrátiť
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dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dížku mých Iehčt súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia
v prospech alebo v neprospech Učastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodneni.

5. Strany sa týmto dohodli, že aj po ukončení platnosti Dodatku nad‘alej trvajú tie ustanovenia, z ktorých zne
nia, zmyslu alebo povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzťahujú na obdobie Po ukončeni platnosti
Dodatku.
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