Číslo zmluvy: A822 1228 Počet SIM karíet na zmluvu: 4
Mer,o a priezvisko predajcu: Vidinská Jana2 Telefón:
Názov predajného miesta: KERAMON Trade, s.r.o.
Dátum: 17. 12. 2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podľa ~ 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi
spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B (d‘alej len “spoločnosť Orange“)
a účastníkom (ďalej len “účastník“ alebo ‘Účastník“): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul! Obchodně meno I Názov:

Obecný úrad Muránska DIhá Lúka
Trvalý pobyti Sídlo I Miesto podnikania (mesto! obec, ulica, popisné číslo,

Muránska DIhá Lúka

PSČ,

pošta):

Muránska Dlhá Lúka, 05001 Revúca I

-‚

Telefónne číslo (aj s predvoľbou):

Fax (aj a predvol‘bou):

E-mail:

Máte uzatvorenú inú zmluvu so spoločnost‘ou Orange Slovensko, a. s.?

Číslo a platnost‘ OP I pasu:

Štátne obČianstvo:

Rodné číslo / IČO:

ič DPH I DIČ*:

áno
SR
00328545
Spósob platby:

Inkaso
Štatutárny zástupca:

Ing. Nosko Marek
Rodné číslo:

Číslo a platnost‘ OP I pasu I preuk. povol, na pobyt:

000000/0000

SF000000 30.11.2022

Kontaktná osoba pre komunlkáciu a pre zasielanie ID kódu ! hesiel v SMS alebo MMS (Meno, priezvisko, telefón):

Ing. Marek Nosko
~) iČ DPH vyplní účastník,

ak mu

iČ

DPH bulo prídelené, DIČ vyplnĺ účastník, ak mu nebolo pridelené

iČ

DPH a zároveň mu bob pridelené DIČ.

Prilohy:
Dokumenty k nahlíadnutiu:
Predniet zmluvy:
Telefonné číslo

Číslo SIM karty
Účastnícky program

Kengura 30 s osobitnym roam. balikom

Služby

CLIP, Prístup k internetu

Pridelená SIM
Typ

‚

karta (Priezvisko I meno)

telefónu

Žiadam o nezverejnenie telefónneho
v zozname účastníkov

Číslo

Obecný úrad Muránska
Huawei Ascend Y530

čísla

áno

účastníka: 0022857320

Kód predajného miesta: 1D392DSP06
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Predmet zmluvy:
Telefonné číslo
Číslo SIM karty
Účastnícky program

Kengura 30 s osobitnym roam. balikom

Služby

CLIP,

Prídelená SIM karta (Priezviskol meno)

Obecný úrad Muránska

Typ telefónu

Huawei Ascend Y530

Žiadam o nezverejnenje telefónneho čísla
v zozname účastníkov

n
a o

Prístup k internetu

Predmet zmluvy:
Telefonné číslo
Číslo SIM karty
Účastnicky program

Kengura 30 s osobitnym roam. balikom

Služby

CLIP, Prĺstup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno)

Obecný úrad Muránska

Typ telefónu

Huawei Ascend Y530

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla
v zozname účastníkov

a

‚

.

Predmet zmluvy:
Telefonně číslo
Číslo SIM karty
Účastnícky program

Kengura 30

Služby

CLIP, Prístup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko I meno)

Obecný úrad Muránska

Typ telefánu

Huawei Ascend Y530

Žiadam o nezverejnenie telefónneho čísla
v zozname účastníkov

ano

S

osobitnym roam. balikom

‚

.

Účastník označením položky ‘Súhlas udeľujem“ súhlasí s tým, aby spoločnosť Orange a ňou písomne poverení sprostredkovatelia
spracúvali jeho osobně údaje v rozsahu: pridelené telefónne číslo (príp. SN), meno, priezvisko, titul, adresa, fakturačně adresa,
označenie poskytovaných služieb, údaje o využívaní, spotrebe a fakturácii služieb, vrátane prevádzkových údajov, na marketingové
účely, najmě pre účely vývoja nových služieb, vrátane služieb s pridanou hodnotou a ich uvedenia na trh oko aj pre vypracovanie
individuálnych ponúk nových tovarov a služieb spoločnosti Orange. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvných vzt‘ahov
Účastníka so spoločnost‘ou Orange a obdobie I roku po ukončení posledného zmluvného vztahu. Účastník móže svoj súhlas
kedykoľvek odvolať. Poučenie Učastníka o spracúvaní osobných úciajov, o spósobe odvolania tohto súhlasu, oko aj ďalšie súvisiace
informácie sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk.
D Súhlas udeľujem

~ Súhlas odmietam

I. Potvrdzujem prevzatie SIM kariet podia Zmluvy v počte 4 ks.
2. Spristupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej SIM karty I SIM kariet v Sieti bez
zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a Po uhradení aktivačného poplatku podľa platného Cenníka Učastníkom, spravidla
do 24 hodín. Účastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokiaľ medzi Učastnikom a Spoločnosťou Orange
nie je dohodnuté inak.
3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenníku v členení podľa účastnickych programov. Samostatne
sú uvedené ceny Služieb podia toho, či sú používané v rámci predpiatených minút alebo mých jednotiek alebo nad ich rámec.
Tarifikácia je realizované v minútach, sekundách alebo v mých jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenníku. V Cenníku
sú uvedené aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Učastnĺk máže
vyžiadať informácíe o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orange a prípadných zľavách z týchto cien, a výška servisných
poplatkov, ak také Orange účtuje. Cenu lných služieb, tj. služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti
Orange, určujú tretie strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny alebo mé benefity poskytované na základe dodatku
uzatvoreného k zmluve o poskytovaní verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku.

Číslo účastníka: 0022857320
Kód predajného miesta: D392DSP06
Poznámka: N akcia 12m(I E)251 013
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4. Zúčtovacie obdobie prirad‘uje spoločnosť Orange každému Účastníkovi, pričom jeho dÍžka nepresiahne tridsat]eden za sebou
ĺdúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkovi začne plynút‘ od dátumu vykonania prvého odpočtu
poskytovaných Služieb a skončí sa uplynutím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené
konkrétnemu Učastníkovi Spoločnosťou Orange platí Po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne
stanoví inak. Spoločnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie
počas zúčtovacieho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primerane aj pre toto vyúčtovanie, ktoré sa vykoná inokedy ako
Po skončení zúčtovacieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnost‘ vyhotoviť faktúru vyplýva
z príslušných právnych predpisov, (ďalej vyúčtovací doklad a faktúra spolu len ako “faktúra“), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých
Služieb počas zúčtovacieho obdobia vrátane súm zaplatených Účastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu
za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je oprávnená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykoľvek počas
zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny alebo aj celej ceny Služby alebo lných služieb poskytnutých Učastníkovi
alebo ním požadovaných alebo vykonať kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo
mých služieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním požadovaných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebolo
možné vyúčtovať Po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi, vyúčtuje Spoíočnost‘ Orange dodatočne, spravidla
do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia priradeného Účastníkovi, v ktorom služba Roaming bola
poskytnutá. Učastník a spoločnosť Orange sa můžu dohodnút‘ na doručovaní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme
doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. Spoločnosť Orange je oprávnená v ňou určených
pripadoch aj bez predchádzajúcej dohody predkladať Účastníkovi elektronickú faktúru, pokiaľ Účastník svojím preukázatel‘ným
prejavom vůle neurčí inak. V prípade, že sa Učastník a spoločnost‘ Orange dohodli na doručovaní elektronickej formy faktúry
a elektronickej forme doručovania faktúry, alebo v prípade doručovania elektronickej faktúry Učastníkovi na základe určenia
spoločnosti Orange podIa predchádzajúcej vety, sa elektronická faktúra považuje za predloženú a doručenú Učastníkovi, ak bola
odoslaná na (i) na poslednú emailovú adresu určenú Účastníkom pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie
je z akýchkoľvek důvodov k dispozícii, (ii) na poslednú známu emailovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Učastníkom alebo
(iii) formou internetovej linky cez SMS, MMS alebo mým elektronickým spósobom na telefónne číslo Učastníka, Po zadaní ktorej
na internete bude Učastníkovi sprístupnená faktúra. E-mailová adresa a telefónne číslo sa popri adrese na doručovanie
písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle Všeobecných podmienok.
V prípade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s tret‘ou osobou, ktorá poskytuje Učastníkovi svoje služby alebo tovary,
je spoločnosť Orange oprávnená na svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je Učastník povinný platit‘ takémuto tretiemu subjektu,
pričom v takom prípade je Učastník povinný platíť dotknutú cenu tretej osobe prostredníctvom spoločnosti Orange a vyúčtovanie
tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Účastníkovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti
Účastníkovi.
5. Spoločnosť Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuje zákon, pre mobilný telefón alebo mé Zariadenie, ktoré od nej
Účastník získa (kúpou, nájmom, výpožičkou alebo na základe mého právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho
využívania v inej sieti, ako je Sieťspoločnosti Orange (tzv. blokovanie Zariadenia na sieť / SIM-lock) počas doby stanovenej
v Pokynoch spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sletí, ako je Slet‘
spoločnosti Orange až po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej slete spoločnosti Orange. Učastník
prehlasuje, že sa oboznámil s hore uvedenými skutočnost‘ami, a s ich vedomim kupuje Zariadenie do svojho víastníctva alebo
nadobúda Zariadenie do svojej dispozičnej sféry na základe mého právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených
důvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najmá mu nevzniká: (a) právo reklamovat‘ vyššie uvedené skutočnosti
na zakúpenom tovare (b) právo požadovat‘ z hore uvedených dóvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo inej odplaty
za Zariadenie, (c), právo z hore uvedených důvodov odstúpiť ad kúpnej, nájomnej alebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej
sa Zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo akékoľvek mé právne nároky. Učastník
zároveň berle na vedomie, že v prípade, ak bude Zariadenie odblokované Účastníkom pred uplynutím doby jeho blokovania
podIa tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia
v rozpore s týmto článkom, ktorého následkom může byť vznik vady na Zariadeni, za ktorú spoločnosť Orange nebude fiest‘
žiadnu zodpovednosť.
6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľv dodatku k nej alebo v inej dohade medzi Účastníkom a Podnikom nie
je dohodnuté inak. V prípade, ak Učastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, tento může
obsahovat‘ minimálne podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnosť Po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve
mať aktivovaný určitý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnicky program s mesačným poplatkom, ktorý
neklesne pod určitú výšku, atď.).
7. V prípade, ak vyjadril Účastník svoj súhlas označením položky “Súhlasím s dohodou uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom
tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzt‘ahov
existujúcich, ako aj za zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to Zn. všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy
a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, 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 obrátiť
sa s návrhom na začatie konania na prislušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany Sa dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka
ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvat‘ aj Po ukončení platnosti Zmíuvy alebo dodatku k nej.
l~ Súhíasím s dohodou

D Nesúhlasím s dohodou

8. Neoddelitel‘nou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Cenník
služieb a Príloha k zmluve a poskytovaní verejných služieb s názvům “Súhlasy“. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno
vyhotovenie pre účastníka a jedno prs spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

Číslo účastníka: 0022857320
Kód predajného miesta: iD392DSPO6
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9. Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č. 53112012
Účastníka informuje, že od 1. 7. 2014 byv prípade, ak by existoval alternatívny poskytovatel‘ roamingu (ďalej tiež “APR“), ktorý
so spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal
poskytovať zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastník mal právo
na poskytovanie uvedených roamingových služíeb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená
spoločnosťou Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (d‘alej tiež
“Zmluva o AR“) medzi Učastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločností Orange na príslušnej SIM
karte Učastníka, skutočnosť, že Účastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej
SIM karte, Učastník uzavrel S APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Účastnĺk služby
poskytované mu príslušnou SIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v prípade
podIa prvej vety tohto bodu oprávnený prejst‘ k APR bezplatne a v ktoromkoľvek momente, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené
podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Učastníkům a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní
nasledujúcich Po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V pripade, ak Účastníkovi prestane byť poskytovaná
služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prípade,
že Účastník prenesie číslo, v súvislosti $ ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor
nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym APR. Účastník svojim podpisům tohto zmluvného
dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvolit‘ si alternatívneho poskytovateľa roamingu a teda
o možnosti zvolit‘ si oddelené roamingové služby poskytované alternatívnymi poskytovateľmi roamingu.
10. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súČasne potvrdzuje, že pred volbou 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 účastník na stránke www.orange.sk.

/

!

.

Podpis a pečiatka účastníka

Číslo účastníka: 0022857320
Kód predajného miesta: 1D392DSP06
Poznámka: N_akcia_12m(IE) 251013
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Jana Vidinská
spoločnosť Orange Slovensko, a. s.
dátum, pečiatka, podpis

A8221228

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb
ID predajcu ID392DSPO6

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IC DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapĺsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len “Podnik“) a
Účastník (fyzická osoba nepodnikatel‘ I právnická osoba I fyzická osoba podnikatel‘): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno / Názov:

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka
Trvalý pobyt/Sídlo! Miesto podnikania (mesto ‚obec, ulica, popisné číslo, Psč, pošta):

Muránska DIhá Lúka, Muránska DIhá Lúka

-‚

05001, Revúca I

Číslo a platnost‘ OP I pasu:

Štátne občianstvo:

SR
Rodné číslo I

iČo:

00328545

.

.

IC DPH / DIC:

Zastúpený:

Ing. Nosko Marek
Rodné číslo:

Číslo a platnost‘ OP / pasu I preuk. povol, na pobyt:

000000/0000

SP000000 30.11.2022

(pod skratkou “P na pobyt‘ sa rozumie Povolenie na pobyt cudzinca)
(ďalej len “Účastník“)
uzatvárajú túto Dohodu o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejných služieb (ďalei len “Dohoda“; Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb, ktorých uzavretie je predmetom Dohody a ktorých identifikačné kódy sú uvedené v článku 2 tejto Dohody, se označujú tiež ako “Dodatky“).

1.1

1.2

Číslo

Či. i Uzavretie Dodatkov a Definicie
Účastník a Podnik (ďalej tiež “zmluvné strany“) sa za účelom uzavretia viacerých Dodatkov, predmetom ktorých je úprava podmienok kúpy koncového
telekomunikačného zariadenia (ďalej tiež “MT“) a prípadne (ak to vyplýva z textu jednotlivých Dodatkov) tiež úprava osobitných podmienok využivania
elektronických kornunikačných služieb poskytovaných Podnikom, dohodli na hromadnom uzavretí Dodatkov formou podpisu tejto Dohody. Zmluvné strany as
dohodli na torn, že podpisom tejto Dohody sa považujú za podpisané aj Dodatky, ktorých identifikačné kódy (ďalej tiež “IKD“) sú uvedené v tejto Dohode, a teda že
podpis tejto Dohody Sa zároveň bude považovat‘ za podpis každého jedného Dodatku, ktorého IKD je Uvedený V článku 2 tejto Dohody.
Zrnluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Dohody majú v nej používané pojmy nasledujúci význam:
a)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zmluva uzavretá medzi Podnikom a Účastníkům, ku ktorej sa uzavierajú jednotlivé Dodatky a predmetom ktorej je
najmá poskytovanie verejnej telefónnej služby. v pripade, že sa Dodatky uzavierajú k viacerým zmiuvám o poskytovaní verejných alužieb a róznymi čislami,
rozumie sa pod pojmom “Zmluva o poskytovaní verejných služieb“ vždy tá zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa konkrétny Dodatok izaviera,
ako táto skutočnosť vyplýva z údajov Uvadaných článku 2 tejto Dohody.

b)

Vzor - pod týrnto pojmům sa rozumie nevyplnené tlačivo Dodatku, ktoré tvorí prilohu tejto Dohody a ktorého text (bez konkrétnych pararnetrov, ktoré as majú
doplníť do nevyplnených kolóriek v tomto tlačive) obsahuje podmienky Dodatkov, ktoré sú rovnaké pra všetky Dodatky uzavierané prostredníctvom tajto
Dohody. Priradenim konkrétnych Pramenných parametrov uvedených pra konkrétne Dodatky v ldentifikáciách, ktoré sú obsiahnuté v článku 2 Dohody, k
zodpovedajúcim prázdnym kolónkam vo Vzore, a to spósoborn uvedeným v tejto Dohode, sa urči obsah konkrétneho Dodatku.

c)

Premenné parametre - sú jednotlivé údaje uvedené v ídentifikáciách, ktoré možno na základe ich slovného označania alebo číselného indexu, ktorý je pri nich
uvedený v príslušnej ldentifikácii, priradiť ku konkrétnej prázdnej kolónke vo Vzore, čím je možné identifikovať obsah jednotlivých Dodatkov. Spojením textu
Vzoru, Pramenných parametrov prislúchajúcich podí‘a prislušného IKD ku konkrétnemu Dodatku, identifikačných údajov Učastníka uvedených v záhlaví tejto
Dohody a pripadne textu príslušnej Prilohy ~. I Dodatku je možné získať kompletný obsah Dodatku, ako bol v zmysle tejto Dohody dohodnutý zmiuvnými
stranami. Pramenný parameter rnóže pozostávať len z jedného údaja (napr. názov účastnickeho programu, o aktiváciu ktorého na základe Dodatku účastník
žiada), ale aj z viacerých údajov (napriklad vymenovanie viacerých účastníckych programov, ktoré si Učastník je oprávnený v zmysle Dodatku na SIM karte
aktivovať počas jeho platnosti). Premenné parametre konkrétneho Dodatku sO vo svojom súhrne jedinečné, aj keď niektoré jednotlivé Pramenné parametre
(alebo aj ich váčšina) viacerých Dodatkov móžu byt‘ rovnaké.

d)

ldentifikácia - je súhrn Pramenných parametrov zhromaždených do jednej tabuľky, ktoré prislúchajú k tým Dodatkom, ktorých KD je uvedené v identifikácii
(pokiaľ jev identifikácii len jeden IKD, vzťahujú sa všetky Prernenné parametre ldentitíkácie len k jednérnu Dodatku). Každému z Pramenných parametrov v
ldentifikácfl je priradené konkrétne slovné označenie alebo konkrétny číselný index, ra základe ktorých je možné spárovať konkrétny Pramenný parameter a
konkrétnu prázdnu kolónku vo Vzore. Obsah kolóniek v uzavretom Dodatku tvoria tie Premenné parametre, ktoré možno v zmysle predchádzajúcej vety
spárovať a rovnako označenými kolónkarni vo Vzore. Premenné parametre zahrnuté do identifikácie sú zhromaždené do tabuľky spósobom, ktorý umožňuje
jednoznačne identifikovat‘, ktorý Pramenný parameter Ivon obsah ktorého konkrétneho Dodatku. V hornej časti tabulky tvoriacej ldentifikáciu sú uvedené tie
Premenné parametre, ktoré sa pri jednotlivých Dodatkoch, ktorých IKD sú uvedené v ldentifikácii, odlišujú (napr. KD, telefónne číslo SIM karty, ktoré má každý
Dodatok odlišné Od ostatných Dodatkov) alebo ktoré as rnóžu, ale nemusia, odlišovat‘ (napr. č. Zmluvy o poskytovaní verejných siužieb). Pramenné parametre,
uvedené v hornej časti ldentifikácie, sú vždy zoraderé takým spósobom, že na prvom mieste je IKD identilikujúce Dodatok a za nim sú uvedené ďalšie
Pramenné parametre tohto typu pnislúchajúce k tomuto Dodatku (Za nimi nasieduje ďalšie IKD identitikujúce ďalši Dodatok, pokial‘ sú v ldentifikácii Prernenné
paramtre viacerých Dodatkov). V dolnej časti tabulky tvoriacej identifikáciu sú uvedené tie Premenné parametre, ktoré sú rovnaké ii všetkých Dodatkov,
kterých IKD je uvedené v ldentifikácii, a pralo každý jeden takýto Pramenný parameter (ktorý je uvedený v identifikácii len jeden krát, ale tvori súčasť každého
Dodatku, ktorého IKD je uvedené v ldentifikácii) možno prostrednictvom jeho slovného označenia alebo číselného indexu spárovať s pnislušnou rovnako
označenou kolónkou v každom Dodatku, ktorého KD je uvedené v predmetnej ldentifikácii.

e)

Pniloha č. 1 Dodatku - je prilohou niektorých Dodatkov (u ktorých lyon ich neoddeliteľnú súčast‘), obsahom ktorej sú práva a povinnosti zmluvných strán
spojené s poskytovaním osobitných zvýhodneni, ktoré Podnik poskytuje v rámci niektorých akciových ponúk Učastníkovi. Priloha č. 1 fia je obiigatórnou
časfou všetkých Dodatkov, leda nie každý Dodatok musí obsahovať tOto prílohu, pničom aj i tých Dodatkov, kterých súčast‘ou takáto priloha je, sa obsah tajte
prilohy móže líšiť medzi jednotlivými Dodatkarni podia toho, v rámci ktorej akciovej ponuky Učastník kupuje MT. Priloha č. 1 Dodatku je súčast‘ou len tých

účastníka: 0022857320
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Dodatkov ktorých Premenný parameter udávajúci názov Príiohy Č. 1 Dodatku netvorí symbol H~±1~+“. Texty všetkých Príloh Č. 1 Dodatku, ktorých názvy sú
uvedené v ldentitikáciách V článku 2 Dohody sú súčasťou tejto Dohody a tvoria jej prĺlohu, pričom v prípade, že sa uzaviera viac Dodetkov v rámci tej istej
ponukovej akcie (t. j. Prilohy Č. 1 týchto Dodatkov sú identické), tvorí prílohu Dohody len jeden exemplár Prílohy Č. 1, ktorý platí pre všetky tieto Dodatky.
1.3

Dohoda má viacero častí, ktorá Ivona jej súčasť. Jej štruktúra pozostáva z
a) tela Dohody, klorého súčasťou sú identifikácie jej zmluvných strán a jej články 1 až 3,
b)
c)

Vzoru, ktorý tvorí jej pnilohu a
Príloh Č. 1 Dodatkov, ktoré Ivona fakultativnu Časť Dohody a pokiat v zmysle prislušnej ldentittkácie je Príloha 6. 1 Dodatku súčasťou Dodatku je zároveň
súčasťou tejto Dohody. Skutočnosť, či jedna alebo viacero týchto príloh je alebo nis je súčaťou Dohody, ako aj ich počet závisí Od toho, v rámci ktoných
Osobitných ponukových akcii Učastník zakúpil MT od Podniku, pričom táto informácia vyplýva z ustanoveni článku 2 tela Dohody, ktorého obsahom sú
ldentifikácie obsahujúce Pramenný parameter jednoznačne stanovujúci, či má konkrétny Dodatok Prilohu č. 1 alebo nie, ako aj jej názov.
Kompletný obsah konkrétneho Dodatku sa získa doplnenim prislušných Údajov do nevypínaných častí Vzoru tak, že (i) identifikačné Údaje Účastníka uvedené
v záhlaví tejto Dohody sa spárujÚ (doplnia) a nevyplnenými Identifikačnými údajmi Učastníka vo Vzore (podľa slovného označenia jednotlivých rubrik) (ii)
Premenné parametre z prtslušnej (podia IKD) ldentifikácie podía KD pnislůchajúce ku konkrétnemu Dodatku se spárujÚ S rovnako slovne alebo číselným
indexom označenými kolónkami vo Vzore, (iii) v zmysle Premenného parametra zodpovedajúceho označením kolónke, ktorá v súiade S texlom Vzoru má
obsahovať názov Prilohy Č. 1 Dodatku, sa spósobom uvedeným v bode 1.2 písmene a) tohto článku stanoví, či má Dodatok obsahovať Prílohu č. I a ak áno,
priradi sa Dodatku Priloha č. 1, ktorej názov sa zhoduje a Údajorn uvedeným v dotknutom Premennom parametri.

1.4

V rámci ldentifikácií sú jednotlivé Pramenné parametre buď označené slovne (napr. telefónne číslo SIM karty) alebo číselným indexom zodpovedajúcim rovnakému
číselnému indexu, ktot~m je označená prázdna kolánka vo Vzore. Premenný parameter pnislúchajúci ku konkrétnemu Dodatku v rámci ldentifikácie sa považuje za
vyplnenie kolónky v tomto Dodatku, pričom jednotlivě Pramenné parametre v ldentifikáciách a jednotlivé kolónky vo Vzore sa spárujú na základe slovných označení
a číselných indexov, ktorými sú jednotlivé koiónky a Premenné parametre označeně. V pnipade, že je namiesto Pramenného parametra pri konkrétnom čiselnom
ndexe alebo slovnom označení v ldentifikácii uvedený symbol “++++-i-“ rozumie sa tým, že stav určovaný daným Premenným parametrom zodpovedajúcim kolónke
s rovnakým číselným indexom resp. slovným označením v rámci Vzoru zostáva nezmenený oproti stavu prad podpisom Dodatku (pokiaľ však z textu Vzoru
vzt‘ahujúceho sa k danej kolónke alebo mých ustanovení Dohody vyplýva nejaký iný význam uvedeného symbolu má tento význam prednost‘ pred ustanovením
tejto vety).

1.5

Zmtuvné strany sa dohodli, že podpisoni tejto Dohody Sa uzatvárajú všetky jednotlivé Dodatky, ktorých IKD je uvedený v ldentifikáciách tvoriacich obsah článku 2
tejto Dohody. Obsah každého jedného Dodatku je jednoznačne dohodnutý zmluvnými stranami a je ho možné určiť dopinenim (spósobom podrobne stanoveným v
bodoch 1.2 až 1.4 totdo článku) jednotlivých Pramenných parametrov prislúchajúcich konkrétnym Dodatkom a uvedených v Identifikáciách do prázdnych koióniek
vo Vzore, doplnenim identifikačných údajov Účastníka do Vzoru a pnípadne pripojenim Prilohy Č. 1 pníslušnej ku korikrétnemu Dodatku podia jej názvu k tomuto
Dodatku.

Či.

2 identifikácie

IKD dodatku: 7OQ‘~flCfl
Č.MTGSM:‘
Č. zmluvy o pripojeni: A8221228

KD dodatku: 7QRRnSl
Č.MTGSM:(
‘
Č. zmluvy o pripojeni: A8221228

1) Kengura 30s osobitnym roam. balikom
2) Huawei Ascend Y530
3)864921021693538
4)31,50 EUR
5)110,00 EUR
6)1 E - Akvizičná ponuka (12 mes. viaz.)
7) “++l-++“
8) Prístup k internetu
9) “+++++“
10) “+±+++“
11)++÷++
12) “+++++“
13) 8,00 EUR
14) 30,00 EUR
15) 30,00 EUR
16)12
17) 78,50 EUR
18) nevyplňať
19)+++++

1) Kengura 30s osobitnym roam. balikom
2) Huawei Ascend Y530
3)864921021693413
4)31,50 EUR
5)110,00 EUR
6)1 E - Akvizičná ponuka (12 mes. viaz.)
7) “+++++“
8) Pristup k internetu
9) “+++++“
10) “+++++“
11)±+÷÷+
12) “±++++“
13) 8,00 EUR
14) 30,00 EUR
15) 30,00 EUR
16)12
17) 78,50 ‚EUR
18) nevyplňať
19)+±+++

IKD dodatku:

7ORRflR9

IKD dodatku: 7983063

Č. MT GSM:
.
Č. zmluvy o pnipojenl: A8221 228

Č. MT GSM: 0
Č. zmluvy o pripojeni:

1) Kengura 30 s osobitnym roam. balikom
2) Huawei Ascend Y530
3)869563010577051
4)31,50 EUR
5)110,00 EUR
6)1 E - Akvizičná ponuka (12 mes. viaz.j
7) “+++++“
8) Pnistup k internetu
9) “.f++4-+“
10) “+++++“
11)±+±÷+
12) “++++±‘
13) 8,00 EUR
14) 30,00 EUR
15) 30,00 EUR
16)12
17) 78,50 EUR
18) nevypíňať

1) Kengura 30 a osobitnym roam. balikom
2) Huawei Ascend Y530
3)353059023325656
4)31,50 EUR
5)110,00 EUR
6)1 E - Akvizičná ponuka (12 mes. viaz.)
7) “+++++“
8) Prístup k internetu
9) “+++±+“
10) “++f++“
11)+++÷±
12) “±±+±+“
13) 8,00 EUR
14) 30,00 EUR
15) 30,00 EUR
16)12
17) 78,50 EUR
18) nevyplňať
19)±++÷+

.

A0221228

V zmysle pnislušných poíožiek ídentifikácií je celková kúpna cena všetkých MT, ktoré Sa pnedávajů na základe Dodatkov, ktorých dent, kódy Dodatkov (IKD) sú uvedené
v tomto článku, dohodnutá vo výške 126,00 EUR Sk (vrátane DPH).

Číslo
R

ARPE

účastníka: 0022857320
OPT

Strana
2 /3

II~I~I I ~I IhI ~II~I
A8221228

3.1

Či. 3 Záverečné ustanovenia
Učastník vyhlasuje, že prad uzsvretim tejto Dohody, ktoré je zároveň uzavretírn jednotlivých Dodatkov, ktorých ldentifikácie sO obsahom článku 2 Dohody, bol
podrobna oboznámený so štruktúrou Dohody a vázbami jej jednotlivých súčasti, ako aj s právami, ktoré z Dohody a jednotlivých Dodatkov uzavretých jej
prostredníctvom vyplývajú ako aj so vŠetkými podmienkami a/alebo povinnosťami, ktoré ss podia nich zaviazal splníť, a súčasne, že bol v pinom rozsahu
upozornený na prislušné dósledky, ak podmienky a/alebo povinnosti nesplní alebo poruši.

3.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatky, ktoré holi uzavreté prostredníctvom tejto Dohody, sú samostatné zmluvné akty a ďalšia právna existencia a právny osud
každého z nich bude prebiehať sarnostatne a bez ohľadu na právny osud ostatných Dodatkov uzavretých touto Dohodou (tým fia je dotknuté možnosť spoíočného
zániku viacerých Dodatkov v dčsledku zániku platnosti Zmluvy o poskytovaní Verejných služieb).

3.3

Účastník podpisom tejto Dohody potvrdzuje prevzatie MT uvedených v Identifikáciách.

3.4

Dohoda ako aj každý z Dodstkov, ktorých hromadné uzavretie je obsahom tejto Dohody, nadobudnú platnosť a účinnost‘ v daň, v ktorom Dohodu podpišu obidve
zmluvné strany. Ak k podpísaniu Dohody nedójde obidvomi zmluvnými stranami v jeden daň, nadobudnú Dohoda a jednotlivé Dodatky platnost‘ a účinnosť v deň, v
ktorom Dohodu podpíše oprávnený zástupca zmluvnej strany, ktorá ju podpiše Po torn, čo bole Dohoda predtým podpísaná druhou zmiuvnou stranou (resp. jej
oprávneným zástupcom). Táto Dohoda se uzstvára na dobu určítú, a to na dobu odo dňa jej Uzavretia do okamihu zániku platnosti všetkých Dodatkov, ktorých
uzavretie je predmetom Dohody.

3.5

Táto Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
Rožňava, dňa 17.12.2014

Rožňava, dňa 17.12.2014

znečko á predajňa

stflĺk

ĚI1I

~

‘

Za Orange Slovensko as.:

Číslo účastníka:
R ARPE CNF

0022857320
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: A822 1228 ID predajcu:

Dátum: 17. 12. 2014

Ident. kód dodatku:
SIM karta s prideleným tel, číslom:

Orange Slovensko, a. s.
so sĺdlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIC: 20 20 31 05 78, IC DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len “Podnik‘) a
Účastník (fyzická osoba nepodnikateľ I právnická osoba I fyzická osoba podnikatel‘): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul I Obchodné meno I Názov:

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka
Trvalý pobyti Sídlo I Miesto podnikania (mesto I obec, ulica, popisné Číslo, PSČ, pošta):

Muránska DIhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka

-‚

05001, Revúca I

Číslo a platnost‘ OP ‚pasu:

Štátne obČianstvo:

Rodné číslo / IČO:

SR
ič DPH I DIČ:

00328545
Zastúpený:

Ing. Nosko Marek
Rodné číslo:

Číslo a platnosť OPI pasu I preuk. povol, na pobyt:

000000/0000

SP000000 30.11.2022

ipod skratkou ‘P na pobyt“ sa rozumie Povolenie na pobyt cudzinca)

(d‘alej len “Účastnik~)
na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatek k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len “Dodatek“; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb,
ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako “Zmluva“), kterým upravujú podmienky kúpy zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania
elektronických komunikačných siužieb a mých služieb poakytovarrých na základe Zmluv), (“Služby“), prĺpadne mé osobitné podmienky využivanía Služieb, ak sO
v Dodatku resp. dokumente, na který text Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastník sa spoločrte ďalej označujú akc “strany“)
1.1

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je
dohoda strán na aktivácu účastnickeho programu resp. zmene účastnickeho programu na účastnĺcky program (pokiaľ je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené
“f++++“ zoatáva účastnicky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolOnkou
zostáva nezmenený oproti stavu prad podpisem Dodatku, pokial‘ priame v texte vzťahujůcom sa k dartej kolónke nic je uvedené ínak)
na SIM kat-te Podniku regístrovanej na Účastníka, ktorej telefónrte číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na lej SIM karle Podniku, ktorá počas platnosti
tohto Dodatku nahradí (naimá z dOvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví
tohto Dodatku (ďalej len “SIM karta“).

1.2

dohoda strán o predaji zariadenia (ďaíej len “MT“) (zmluvné strany sa dohodli, že pokial jev kolónke “Výrobné číslo MT‘ uvedené“±±-i--i-±“, tento údaj sa nebude
uvádzať a že predmet kOpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)
~ TypMT

2)

~ Výrobné Číslo MT (IMEI)

3)

Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po upíatnení zľavy z jeho spotrebitel‘skej ceny) a DPH (d‘alej tiež “Kúpna cena“)

I

-“

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

Účastník si ie vedomý, že MT je mu predávaný za KOpnu cenu uvedenO vyššie v tomto bode len z toho dóvodu, že sa zaviazal uživať služby poskytované mu
prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohle Dodatku Po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohle Dodatku.
1.3

dohoda strán o ton,, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku

16)
poskytne (resp. neposkytne viď nižšie) Podnik Účastníkovi aj ďalšie výhody a v pripade, že Podnik tieto ďalšie výhody Účastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach
a povinnostiach strán spojených a poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinností strán spojených a poskytnutím ďaiších výhod sú uvedené
v dokumente

I,,

ktorý akc Príloha Č. 1 tohle Dodatku tvorí jeho neoddeliteinú súčasť. V pripade, že jev predchádzajúcej vete uvedená kolónka vypínaná symbolem “+++++“ strany
as dohodli, že Podnik neposkytne Učastníkovi v rámci tejto oaobitnej ponukovej akcie žiadne ďalšie výhody a zároveO, že súčasťou Dodatku nis je Priloha č. 1
a obsahom podľa toido bodu. Strany sa dohodli, že súčasťou Prílohy č. I móže byť aj úprava mých práv a povinností strárt vrátane práv a povinností upravených
v teie Dodatku.
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1.4

dohoda strán o
a) aktivácii služby
8)

b)

O deaktivácíi služby
~9)

c)

o voľbe zvýhodneného čísla (resp. viacerých zi~hodnených čísel), ak Sa Strany dohodli na aktiváct (bonusovej) služby Nekonečné volania na vybrané tel. číslo
v sjeti Orange, alebo o voľbe Rodinných TC (podľa ich definície v Cenniku služieb), ak sa Strany dohodli na aklivácii bonusovej služby Nekonečno v rodine
‚

d)

‘

10)

o aktivácii Mesačného predplatného vo výške
11)

e)

o poskytnutí zvýhodnenia (pokiaľje nasledujúca kolónka vyplnená symbolom “+±++±“ Účastník neziska žiadne zo zvýhodnení uvedených v Prílohe Dodatku,
ktoré sú podmienené uvedenim kľúčových slov resp. slovných spojeni stanovených v prislušných usianoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné
zvýhodnenia takoulo podmienkou nepodmienené nis je týmto dotknuté)

112)
1.5

dohoda strán, že Účastník je povinný uhradit‘ Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administrativny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch
Podniku súvisiacich a kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou (ďalej len “Popiatok“) vo výške s DPH
13)

2.1

2.2

Či. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka
Účastník ie povinný zapíatiť Podniku kápnu cenu MT vo výške uvedenej v Či. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej v Či. 1 bode 1.5. Účastník je povinný
zaplatiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehota uvedenej vo faktúre, inak do 15 dni odo dňa vystavenia faktůry, ak Sa zmluvné
strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach. V pripade, Že Podnik oto Učastníka požisda, je tento povinný zaplatiť celú Kůpnu cenu MT s DPH a / alebo
Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník uzatvori tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak sa zmluvné strany
nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.
Strany sa dohodli, že Účastník je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM karte aktivované a užívať služby (resp.
službu) delinované V ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom závázky podľa písmen a) a b) tohto bodu majú povahu alternativnych povinnosti teda platí,
že pokiař sú na SIM karta aktivované služby (služba) uvedené v plamene a) Učastník nie je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj závázok podľa
písmena b) a naopak (I). ak má na SIM karle aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v písmena b) tohto bodu, oje je povinný plniť svoj závázok podia
písmena a) tohto bodu).
a) Účastník sa zavňzuje, že v pripade, ak nebude mať na BIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov ldeálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura
a Panter alebo niektorý Z účastnickych programov Nekonečné volania v Orangei — Večer a Víkend, Nekonečné volania V Orangei — Nonstop, počas doby
viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 lohlo článku, bude mať aktivovaný na BIM karta taký účastnicky program (resp. taký variant účastníckeho
programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu
141

b)

(v prípade, že jev kolónke okrem sumy Uvedený aj konkrétny účastnicky program alebo typ účastníckeho programu, Účastník neporuší svoje povinnosti,
ak bude mať predmetný účastnicky program resp. účastnicky program daného typu aktivovaný na SIM karta počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku
ani v pripade, že výška mesačného poplatku uvedeného účastnickeho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokiaije V kolónke Uvedený len
konkrétny účastnícky program alebo viacero účastnickych programov alebo typ alebo viac typov účastnickych prograniov bez sumy, Učastník je povinný mať
na SIM karle aktivovaný len niektorý z Uvedených Účastníckych programov alebo účastnicky program uvedeného typu, a to bez ohl‘adu na výšku ich mesačných
poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na BIM karle aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastníckeho programu na) účastnicky program s nižším
mesačným poplatkom, ako je výška mesačného poplatku uvedená vyššie v tejto veta (pri plnení lohlo závázku Sa bene do úvahy výška mesačného poplatku
Po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastníckeho programu podia prve) vaty lohlo písmena
na SIM karle alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SIM karle (v čI. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou
Podnikom) a jeho následná akutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kápu MT za kápnu cenu.
Účastník sa zavázuje, že v pripade, ak bude mať na SIM karta aktivovaný niektorý z účastníckych programov ldeálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura
a Panter alebo niektorý z účastnickych programov Nekonečné volania V Orangei — Večer a Víkend, Nekonečné volania v Onangei — Nonstop, bude mať počas
doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 lohlo článku, aktivovanú na SIM karle laků kombináciu aktivovaného účastnickeho programu, aktivovaného
Masačného predplatného a dopinkových sluŽieb Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sjeti Orange, Nekonečno v rodine, Poistenie faktůr, Nekonečné
SMS, Správy do všetkých sieti SR 70+, Prenos Mesačného predplatného, za všetky štaridardné balíky služby Nekonečný internet v mobile, za dopInkové balíky
služby Nekonečný internet v mobile Balík Zákaznícka zóna, Balík OrangeChat, Orange knižnica a TV v mobile, mesačného poplatku za dopinkové služby TV
v mobile a Archívom, Haló Sval, Nekonečné hovory Európa, Nekonečné hovory Svet, Moja Európa, Moja Európa+, Mój Svet, Mój Svet+, Náhradný telefón,
Európa dáta, Syst dáta, Prichádzajúce hovory v EÚ, Prednostná stanostlivosť, Exkluzivna slarostlivosf, služby Zrýchlenie prenosu dát a Zdielarn svoje dáta,
u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy, služby, balíky, dopinkové služby a za Mesačné predplatné (vrálane
DPH) je rovná alebo vyššia ako

115)
Povinnosť Účastníka podia lohto písmena je splneniá a) v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej se ráta súčet mesačných poplatkov podľa predchádzajúcej
vety, nebude pozostávať zo všetkých balíkov, služieb alebo mých plneni vymenovaných v predchádzajúcej vete. Pil plneni závázku podia tohto bodu se banie
do úvahy výška mesačných poplatkov za Mesačné predplatné, účastnicke programy, služby balíky resp. dopinkové služby po uplatneni zliav, ktoré mu
na základe akejkoi‘vek právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druha) vety písmena a) tohto bodu platia pnimerane aj pra právne vzťahy podia tohto
pismena, pokiai v tomto pismene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podia prvej vety tohto písmena na BIM karle alebo aspoň žiadosť
o aktiváciu takéhoto účastnickeho programu na BIM karle (v či. I bode 1.1 Dodatku alebo inou formou nato stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná
aktivácia je podmíenkou platnosti lohlo Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu,
2.3

Účastník sa zavázuje, že po dobu
16)

mesiacov odo dňa uzavnetia tohto Dodatku (ďalej liež “doba viazenosti“)
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu 5 Podnikom podia Zmíuvy v zneni tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podnikom prostredníctvom SIM karty
a že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a lov súlade a jeho závázkami a zároveň neuskutočni žiaden laký úkon, ktorý by smeroval
k ukončeniu alebo účelom ktorěho by malo byť ukonČenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku prad uplynutím doby viazanosti (bez ohledu na skutočné právne
násíedky uvedeného úkonu); za porušenie tejto povinnosti se nepovažuje odstúpenie Od zmluvy z dóvodov stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom
zneni;
b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deakliváciu SIM karty (pokial‘ mu takáto povinnosf nevypiýva Zo Zmluvy, pričom v takom prípade je
povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostrednictvom inej BíM karly, ktorá nahradí vypojenú resp. deaklivovanú BIM kartu);
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C)

d)
a)

sa nedopustĺ takého konania, alebo, nedá svojím konanim žiaden taký podnet a ani neumožni také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo
odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu Z dóvodov nesplnenia alebo porušenia povinnostĺ zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto
Dodatku a I alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;
bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnicky program (resp. taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.2 písmene b)
uvedených služieb (resp. mých produktov), že nedůjde k porušeniu závžzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;
bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a mé svoje peňažné závázky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrádzať Podniku mé platby, ktoré je
povinný platíť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné závdzky voči Podniku, avšak Učastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostrednictvorn
Podniku tretej osoba.

2.4

V pripade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositeínosti čísla prenesené k Podniku od mého podniku (ďalej len “prenesené čísla“) sa do doby viazanosti
nezapočítava doba Od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácíe SIM karty a preneseným číslom, číže doba, Po ktorú SIM karta nebude v důsledku ešte
nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty Po ukončení prenosu čísla. V pripade, ak Učastník uzatvorií
tento Dodatok v rámci režimu predaja na diařku, Sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dni nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti
tak začne plynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich Po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je však Účastník povinný plníť si povinnosti uvedeně
v čI. 2.3 a), c) a e) po ceíú dobu prad začatim viazanosti (Odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celů dobu
viazanosti.

2.5

Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú v čI. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška se rovná rozdielu medzi spotrebiteľskou (trhovou)
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zľavou zo spotrebiteřskej ceny, len z toho důvodu, že Sa Učastník zaviazal uživať služby poskytované mu
prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržaníe tohto závázku (konkrétne závázkov
uvedených v článku 2v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4)vzhľadom na výšku ztavy zo spotrebítel‘skej ceny MT, ako aj na prípadný obsah Prílohy č. 1 Dodatku (pokial‘je
súčasťou Dodatku takáto prílohs), by spůsobilo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zřavy Zo spotrebiteľskej ceny MT). V nadvéznosti na ustanovenia
predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradíť nižšie v tomto bode uvedenú 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‘ uhradiť
včas a riadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povmnnosť uhradiť včas a riadne Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (sto aj
v prípade, ak sa nejedná o peňažný závězok voči Podniku, avšak Účastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostrednlctvom Podniku),
alebo
b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťahu s Podnikom podIa Zmluvy v znení
tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti uživať bez prerušenia Služby prostrednictvom SIM karty alebo Účastník poruší svoju povínnosť neuskutočniť žíadny
taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti
(bez ohl‘adu na to, či skutočne důjde k ukončeniu Dodatku alebo Zmluvy),
je Účastník povinný uhradit‘ Podniku zmluvnú pokutu vo výške
17)
Zmluvná pokuta (resp. v pripade, že sa výška zmíuvnej pokuty počas doby viazanosti Od určitého okamihu postupce znižuje, platí toto ustanovenie pre zmluvnú
pokutu, v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie pred Druhou časťou doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebitel‘skou)
cenou MT bez Zľavy z jeho spotrebiteiskej ceny s DPH (uvedenou v článku I bode 1.2 v kolánke označenej číslom 9) a Kúpnou cenou tj. kúpnou cenou a DPH,
za ktorú Podnik pradal MT Účastníkovi, (uvedenou v článku 1 bode 1.2v kolónke označenej čislom 4).
Právo na zmluvnú pokutu podia tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu porušenia povinnosti Účastníkom, pričom
toto právo nie je podmienené vykonanim žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením Od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskytovania Služieb
v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto článku).

2.6

Účastník sÚhlasi stým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku důjde na základe jeho žiadosti alebo z důvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktiváců jemu
prideíenej SIM karty a v důsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovsnia Služieb podia Zmluvy, že doba po ktorú nebude z týchto dóvodov používať
tieto Služby sa mu nezspočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatit‘ Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial mu táto
povinnosť V zmysle Zmluvy vznikne, ani povinnosti plniť svoje závšzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2.7

Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pra neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmě (i) predať Účastníkovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu
a previesť na Učastníka vlastnicke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Účastník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT
za Kúpnu cenu v súlade S týmto Dodatkom; (ii) poskytovat‘ Učastníkovi Služby podia Zmluvy a tohto Dodatku.

2.8

V pripade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodstku Účastník v súvislosti so SIM kartou aktivovanú službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o aktiváců Služby Náhradný telefůn (alebo Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii síužby Náhradný telefón), v záhlaví
ktorého je uvedené to isté telefúnne číslo ako v záhlaví tohto Dodatku, (ďalej len ~Dodatok o NT“), uzavretím tohto Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT
(a dochádza k okamžitej deaktivácii služby Náhradný telefón aktivovanej a užívanej na základe Dodatku o NT zo SiM karty). V pripade zániku Dodatku o NT podře
predchádzajúcej vety, může (ale nemusí) Učastník v súvislosti so SIM kartou požiadať o novů aktiváciu služby Náhradný telefůn, pričom v takom pripade je povinný
uzavrieť nový Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných siužieb o aktivácii služby Náhradný telefůn. V pripade zániku Dodatku o NT podľa prvej vety tohto bodu
bude mať táto skutočnoat‘ v závislosti od okolností uvedených v jednotlivých písmenách tohto bodu za následok vznik niektorého Z právnych stavov uvedených
v nasledovných pismenách tohto bodu:
a) Ak sa nejedná o prípad podľa písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník už ne základe Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikačně zariadenie, je povinný
uhradiť v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefún (Vrátane DPH)
do konce původce v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa súčinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefún a počtu
mesačných poplatkov, ktoré malv súlede s ustanoveniami Dodatku o NT uhradíť do konca doby viazanosti podia Dodatku o NT, avšak ktoré v důsledku zániku
Dodatku o NT dosiai neuhradil).
b) Ak se nejedná o prípad podře písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpii na základe Dodatku o NT koncové
telekomunikačně zariadenie a súčasne požiadal o novů aktiváciu služby Náhradný telefún v súvisiosti so SIM kartou a podpísal prislušný nový Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb o akliváct služby Náhradný telefún, v ktorého záhlaví je uvedené leíefůnne číslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu
takého účastnickeho programu, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnicky program mu bude aj skutočne na SIM karta aktivovaný,
vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zľavu z ceny Služieb vo výške rovnajúcej sa výške messčných poplatkov, ktoré mu holi vyúčtované a ktoré Llhradil
v súvislosti s aktiváciou a uživaním služby Náhradný teleťůn na základe Dodatku o NT, pričom Učastníkovi nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na Základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konce původce v Dodatku
o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia ze cenu so zľavou, ktoré mu
vyplývalo z jeho ustanovení).
c) Akce nejedná o pripad podře písmena d) alebo e) tohto bodu a Účastník prad zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové
telekomunikačně zeriadenie a súčasne nepožiedal o novů ektiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a nepodpissl nový Dodetok k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb o ektivácii služby Náhradný teleíún, v ktorého Záhlevi je uvedeně telefónne číslo SIM karty, Učastníkovi zánikom platnosti
Dodatku o NT nevznikne právo na zľavu, akc v prípade podia písmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnost‘ uhradíť zostávajúce nevyúčtované mesačné
poplatky za službu Náhradný telefůn, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradíť do konce původce v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti
(zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kůpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zřavou, ktorě mu vyplývalo z jeho ustanoveni).
d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karta aktivovaný teký účastnicky program, ktorého súčest‘ou je služba Náhradný telefůn a Učastník požiadal
o aktiváciu takého účastníckeho programu, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefún, a tento účastnicky program mu bude aj skutočne na SIM karta
aktivovaný, Účastnikovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zřavu, akc v pripade podľa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnost‘
uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradíť do konce původce
v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.
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e)

2.9

Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karle aktivovaný taký účastnícky program, ktorého súčast‘ou je služba Náhradný teíefún a Účastník požiadal
o aktiváciu takého účastnickeho programu, ktorého súčasťou nie je služba Náhradný telefón, a tento účastnicky program mu bude aj skutočne na SIM karta
aktivovaný a Učastník pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové teiekomunikačné zariadenie, Učastníkovi zánikem platnosti
Dodatku o NT nevznikne právo na ziavu, ako v prípade podfa písmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné
poplatky za službu Náhradný telefón, které bol na základe Dodatku o NT povinný uhradíť do konca původne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

V pripade porušenia niektorej z povinnosti Účastníka uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto článku odlišnej od povinnosti uvedených v pismenách a) a b) bodu 2.5
tohto článku (najmá ale nielen nedodržanie záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto článku, zneužitie Služieb, porušenie povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto
článku) počas doby viazanosti alebo v obdobl medzi okamihom uzavretia Dodatku a začiatkom plynutia doby viazanosti, je Učastník povinný uhradíť Podniku
zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej se výška zmluvnej pokuty podľa bodu 2.5 tohto článku.

2.10 Referenčné číslo—. Paušál pre blizkeho:
18)

Ak je V kolónke namiesto Referenčného čísla
príloh týkajúce sa Paušálu prs blízkeho.

—

Paušál pre blizkeho uvedený symbol

“+++++“,

nevzt‘ahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho

2.11 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený za pedmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti službu Prestávka, ktorá spočiva vtom,
že Učastník počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karte aktivovaná, (ďalej v tomto bode tiež “Doba poskytovania“) nie je povinný plniť svoju
povinnosť mať na SIM karte aktivovaný taký Účastnicky program (resp. taký variant účastnickeho programu) alebo takÚ kombináciu v bode 2.2 písmena b)
uvedených služieb (resp. mých produktov), že nedůjde k porušeniu závazku Učastníka uvedeného V bode 2.2 tohto článku, pričom sa sÚčasne o Dobu poskytovania
predíži doba viazanosti dohodnutá v ustanovaniach Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka fia 5Ú dotknuté ostatně povinnosti Učastníka podia tohto Dodatku ani
podľa mých ustanoveni Zmluvy alebo mých zmlúv stanovujúcich práva a povinnosti medzi Účastnikom a Podnikem. Doba poskytovsnia může byť rnaximálne 6
celých zúčtovacích období a Učastník si ju může aktivovať len na celé zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávks může Učastník
využívať aj viac krát počas doby viazanosti, avšak súčet Dób poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích období. Počas Doby poskytovania může byť
na SIM karte aktivovaný akýkol‘vek aktuálne ponúkaný účastnicky program, ktorého podmienky užívania sú v pripade SIM karty spínané. Službu Prestávka je možné
aktivovať len v pripade, že na SIM karle bude aktivovaný niektorý z účastníckych programov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter alebo niektorý
z účastníckych programov Nekonečné volania v Orangel — Večer a Víkend, Nekonečné volania v Orangel — Nonstop (ďalej v tomto bode tiež ako “Vybrané
programy“). Službu Prestávka možno na SiM karle aktivovať len za podmienky, že už uplynuli vlec akc tn celé zúčtovacie obdobia Od uzavretia Dodatku a na SIM
karta je minimálne tn celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený .— nie však povinný.- aktivovať
službu Prestávka aj v pnipade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V pripade, že bude ku dňu deaktivácie služby Presíávka na SIM karle
aktivovaný účastnicky program resp. kombinácia služieb, které sú v rozpore a ustanovením bodu 2.2 tohle článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM kartu ten
účastnicky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bole na SIM karta aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia
služby Prestávka prebehne k prvému dílu zúčtovscieho obdobia nasíedujúceho Po doručení žisdosti o sktiváciu resp. deaktiváciu služby Prestávks. V pripade, že se
Podnik a Učastník vopred dohodnú na presnej dížka Doby poskytovania, služba Prestávka es deaktivuje ku dňu, v který uplynie Doba poskytovariia. Podnik
deaktivuje službu Prestávks tiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využivania tejto služby počas doby viazanosti.
2.12 Referenčně číslo

—

Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania a blizkym

1191
Ak je v kolánke uvedený symbol “+++++“, nevzťahujú as na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho priloh týkajúce se Darčekovej Prima karty a benefitom
Neobmedzené volania s blízkym.
3.1

ČL 3. Záverečné ustanovenia
Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné závšzky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boll Po lehota ich splatnosti. Účastník
potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodetok, je platná. V prípade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Učastníkem a Podnikem uzavretý iný
dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom kterého by bol predaj zariadenia za cenu so zľavou alebo poskytnutie mého zvýhodnenia Učastníkovi
a záväzok Učastníka plníť podmienky poskytnutia zľavy a ďalšie povinnosti Učastníka uvedené v predmetnem dodatku prostredníctvom SIM karty (ďalej tiež
“Predchádzajúci dodatok“) a tento Predchádzajúci dodatek je platný v daň, v ktorý se uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká
okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvem Zvýhodnené SMS v roarningu,
Twin alebe Náhradný telefón, v takom pripade zostáva Predchádzajúci dodatek platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

3.2

Strany se dohodli, že Podnik zabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi, který je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim
podpisom (resp. podpisem oprávnenej osoby kona)úcej za Účastníka).

3.3

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť V daň, v ktorom ho podpíšu oba jeho strany, sk as strany ďalej nedohodli na odloženi účinnosti niektorých ustanovení.
Ak k jeho podpisaniu nedójde obidvomi stranami Dodatku v jeden daň, nadebudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku
až po Učastníkovi. Tento Dodatek se uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanesti uvedenú v čI. 2 Dodatku. V pripade prenesených čísel, ako aj v prípade,
ak Učastník uzatvorii Dodatek v rámci režimu predaja na diaíku, se Dodatek uzatvárs na dobu určitú ode dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia
viazanesti definovanej osobitne pra tieto pripady V čI. 2 Dodatku. V pripade prenesených čísel je až do momentu aktivácia SIM karty odležená účinnosť tých
ustanovení Dodatku, kterých vykenanie nie je možné beztoho, aby bela aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnosti telefónneho čísla —
Prijímajúci podnik. Ak Učastník uzatvoril tento Dodatek v rámci režimu predaja na diaíku, všetky ustanovenia Dodatku, které špecifikujú osobitné zvýhodnenia
poskytované Učastníkovi, najmá ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhedneni, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby
14 dni Po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím může důjsť kposunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodneni. Rozsah a charakter
osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Učastník uzatvoríl tento Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku, neoddeliteínou súčast‘ou Dodatku
sú aj podmienky pnedaja na dial‘ku a Učastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

3.4

Zmluvné strany se dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiaľ táto nebole uzavretá na dobu určitú,
vo svoje) časti týkajúcej se SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričem okamihom zániku Dodatku sa meni doba platnosti Zmluvy v časti
týksjúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikem platnosti Dodatku fia je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.5

Zmluvné strany sa dohodli, že platnost‘ Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol uzsvretý v zmysie bodu 3.3 tohto článku, zánikem platnosti Zrnluvy alebe
na základe dohody zmluvných strán. V pripade, že Učastník poruší svoje povinnosti takým sp6sobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty podia ustanoveni tohle Dodatku, zanikne platnost‘ Dodatku okamihom uhradenia zmluvnaj pokuty (v pnipade úhrady bankevým pravedem okamihom
pnipísania celej sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, že obsahom Pnilehy č. Ije poskytnutie ziavy alebo mého
zvýhodnenia Učastnikevi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takým spčsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa
ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Učastníka na peskytovanie týchte zliav a I alebo mých zvýhodnení, pokiaľ nie jev ustanoveniach Pnilehy č. 1
výslovne uvedené niečo ině.

3.6

Tento Dodatek je neoddalitel‘nou súčasťou Zmluvy. Dodatok se vyhotovuje ve dvoch novnopisoch, po jednom pne Účastníka a Podnik.

3.7

Strany sa dohodli, že v pnipade ak Podnik pozastaví poskytovsnie Služiab pedľa Zmíuvy a lohlo Dodatku, prípadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tehto Dodatku
z dóvodov na strana Účastníka a následne Podnik na žiadost‘ Učastníka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a tehto Dodatku pripadne začne znova poskytovať
pozastavené Služby, plstia ustanovenia Zmiuvy a tohto Dodatku v pinem rozsahu tak, eke kaby k pozastavanlu poskytovsnia Služieb pripadne k odstúpeniu
od Zmluvy a tohto Dodatku neboío došlo.

3.8

Účastník vyhlasuje, že prad uzavretim tehto Dodatku bol podrobna obeznámený a právami, které z neho vyplývajú eke aj so všetkými podmienkami a I alebo
povmnnesťsmi, ktoré as podia neho zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné důsledky, ak tlete podmienky a I alebo povinnosti

nesplní aiebo poruší.
3.9

Strany se dohodli, že v pripade, že Účastník z akýchkoľvek důvodov strati právo na užívanie účastnickeho programu (resp. jeho variantu), který má na SIM karta,
aktivovaný a zároveň včas nepožiada O sktiváciu iněhe účastnickeho programu, je Podnik eprávnený aktivevať mu na SIM karta iný účastnicky program, který splňa
podmienky uvedené v čI. 2 bode 2.2. Ak Učastník požiada o aktiváciu mého účsstníckeho programu prad zmenou podia predchádzsjúcej vety, nepovažuje sa tento
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úkon za vykonaný včas, pokial‘ nebude z technických, administratívnych alebo mých dóvodov Podnik Schopný vykonať požadovanú zmenu vzhľadom na krátkost‘
času medzi doručením žiadosti a okamihom, V ktorom má dójsť k zmene účastnickeho programu v dósledku straty práva na poskytovanie dotknutého účastníckeho
programu.
3.10 Účastník svojím podpisom bene na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona č. 351/2011 Z. z. bolí k 1. 1 2012 vydané nové Všeobecné podmienky
poskytovania verejných elektronických komunikačných síužieb prostredníctvom verejnej mobilnej slete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.
3.11 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim podpisom, že Sa S touto skutočnoat‘ou oboznámil a bene ju
na vedomie. Podnik je oprávnený pra každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využil‘ na užívanie verejnej telefónnej Služby,
technicky obmedziť možnost‘ využivania tohto zariadenia počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokial‘je v Dodatku stanovených viac dób viazanosti tak počas
celej doby, počas ktorej je Učastník zaviazaný podia tohto Dodatku užívať služby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo štruktúre) v inej sieti, ako je
verejná telefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sleť / SIM-lock). Učastník vyhlasuje, že sa oboznámil so skutočnosťami uvedenými v tomto bode
a s ich vedomim kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené nevznikajú Účastníkovi z vyššíe v tomto bode uvedených dĎvodov žiadne právne nároky
voči Podniku, najmá mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočností na zakúpenom tovare (b) právo požadovaf z hore uvedených dĎvodov zfavu
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dóvodov odstúpif od kúpnej zmluvy (požadovať vráteníe celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akákolvek
mé právne nároky.
3.12 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platt, že v pripade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňovania zmlúv podľa ~ 5a zákona
Č. 211/2000 Z. Z. O slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorštch predpisov, tento Dodatok nadobudne Účinnosť
dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenis v súlade a ustanoveniami ~ 47a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti
niektorých jeho ustanoveni. Týmto ustanovením nis sú dotknuté odkladacie alebo rozvšzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.
313 V pripade, ak vyjadril Účastník svoj súhlas označením položky “Súhlasím a dohodou“ uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom tohto Dodatku, strany Zmluvy
sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzfahov existujúcich, ako aj Zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti
(to zn. všetky zmluvné vzfahy vzniknuté na základe Zmíuvy a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nimi sůvisíace (vrátane sporov o platnosť, výklad a Zánik tejto
Zmluvy), sa rozhodnú V rozhodcovskom konaní prad stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žaiobcom Zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov
vedeného Ministerstvom spravodíívosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa 5 návrhom na začetla konania na prislušný všeobecný
súd Slovenskej republiky podia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny porladok v Zneni neskorších predpisov. Strany se dohodli, že ukonČenie platnosti Zmluvy
alebo dodatku k nei sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej.
D Súhlasím s dohodou

D Nesúhlasfrn s dohodou

3.14 Limit 250 účastntckych čísel
a) V pripade, ak bude mať Účastník kedykol‘vek počas platnosti Dodatku na SIM karte aktivovaný niektorý z účastnickych programov ldeálnych paušálov Delfín,
Kengura a Panter alebo niektorý z Účastníckych programov Nekonečné volania v Orangei — Večer a Víkend, Nekonečné volania v Orangel — Nonstop alebo
niektorú z dopinkových služieb Nekonečné medzinárodné hovory Európa, Nekonečné medzinárodné hovory Svet, Nekonečné správy alebo akúkoľvek inú
službu v zmysle Cenníka služieb alebo v zmysle Dodatku, ktorá obsahuje nekonečné volania alebo SMS a MMS v stanovenom časovom rozpátí (za stanovené
časové rozpátie sa považuje pre účely tohto bodu aj prípad, kaď nekonečné volania resp. SMS a MMS možno využivať bez časového obmedzenia) (d‘alej
takáto služba ako “Balík‘), pletla pre uvedený Balík nasiedovné pravidlá: Balík obsahuje neobmedzené množstvo predplatených volaní alebo SMS a MMS
na účastnicke čísla do slete / sletí určených v ustanoveniach Cenniku služieb (alebo inej časti Zrnluvy) stanovujúcich podmienky konkrétneho Balíka
v stanovenom časovom rozpáti (ďalej ako “Volania“; Volaniami se teda rozumejú aj SMS a MMS; stanované časové rozpátie, počas ktorěho možno vykonať
Volanie, ďalej tiež akc “Obdobie“) a obmedzenim podia nasledujúcich vlet. Bez akéhokoivek ďaíšieho poplatku (tj. mimo mesačného poplatku) je účastntk
Zo SIM karty a aktivovaným Balikom oprávnený uskutočniť Voíania na prvých 250 unikátnych účastnickych čísel (v príslušnej sleji / sieťach, na ktoré sa podľa
špecifikácie konkrétneho Balíka tieto neobmedzené Volania vztahujú) počas jedného zúčtovacieho obdobia (do tohto počtu sa rátajú len Čísla, na ktoré účastník
volá počas Obdobia), pričorn na každé z týchto účastníckych čísel může Učastník uskutočniť počas Obdobia v rámci konkrétneho účtovacieho obdobia
neobrnedzený počet Volaní bez ďaišieho poplatku, a to aj v pripade, že počas toho istého zúčtovacieho obdobia prekroči počet 250 unikátnych účastnickych
čísel, na ktoré uskutočni Volania počas tohto zúČtovacieho obdobia v rámci Obdobia. Pokiaľ Učastník počas niektorého zúčtovacieho obdobia v rámci Obdobia
prekročí počet 250 účastníckych čísel, na ktoré vykonal Voíanje, za Volania na ďalšie účastnicke čísla je povinný platiť cenu stanovenú v Cenníku služieb
pre Volania v rámci príslušného Batika. Cenu podľa predchádzajúcej vety platí Účastník za Volania, ak je Volanie uskutočnené na účastnícke číslo, které je
v poradí dvestopátdesiatyrn prvým alebo ďaištm účastníckym čislom, na ktoré v danom zúČtovacom období účastník z konkrétnej SIM karty s aktivovaným
Balíkem počas Obdobia volal,
Strany sa dohod Ii, že Podnik je oprávnený meniť ustanovenia tohto bodu aj leak ako písomnou formou, a to zverejnenim zmien ustanovení v Cenniku síužieb.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Dodatku a Cenntku služieb majú prednosť ustanovenia Cennika služieb.
3.15 Ak sa Strany dohodli na aktivácu bonusovej služby Poistenie faktúr, Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s prtslušnými poistnými podmienkami poistitei‘a MetLife
Amslico poistovňa, a. s., ICO: 31 402 071, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku na www.orange.sk/poistenie a súhlasi s nimi. Zároveň Učastník
prehiasuje nasledov~é:
Týrnto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a rnenej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpím žiadnou chronickou chorobou alebo
akoukoívek inou chorobou, ktorá může vlast‘ k smrti alebo Opine) trvale) invalidita) a neplánujem ekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by malaze následok
práceneschopnost dlhŠiu ako 30 Po sebe nasledujúcich dni a nepoberárn starobný dáchodok, predčasný starobný dóchodok, výsluhový důchodok alebo výsluhový
prispevok, ak sa taký dáchodok alebo prispevok podia prísiušných právnych predpisov poskytuje, alebo v pripade, že výsluhový důchodek alebo výsluhový
príspevok poberám, corn súčasne zarnestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov corn nebol práceneschopný po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich
dní a! alebo hospitalizovaný po dobu vlec akc 10 po sebe nasiedujúcich dní. Zároveň, ak corn fyzická osoba nepodnikateľ, prehlasujem že corn zarnestnaný
u jedného zarnestnávatefa na dobu neurčitO s najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich rnesiacov, alebo u dvoch
zamestnávateľov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie corn teda nezamestnsný, ale sorn vo výpovednej dobe a ele soni si ani vedorný,
že by mi hrozila nezamestnanost a nebola mi daná výpoveď. V prípade, že nespiňam podmienku poistenia zamestnanosti na dobu neurčitO s nsjmenej 30
hodinovým pracovnýni týždňorn počas posíedných 12 po sebe nastedujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávateľovzatých istých podmienok nepretržite aspoň
24 mesiacov, Poistenie vznikne stým, že budern v pinom rozsahu poistený pre pripad straty života z důvodu choroby alebo úrazu, pre pripad Upinej trvalej invalidity
z důvodu choroby alebo úrazu a pre prípad Upinej dočasnej invalidity. Pripoistenie pra prípad nedobrovoľnej strety zamestnania vznikne najskůr dňom kedy splním
uvedené podmienky zamestnanosti.
3.16 Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č. 531/2012 Účastníka informuje, že od 1.7. 2014
byv pripade, ak by existoval aiternatívny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež “APR“), ktorý so spoločnostou Orange uzavrel zrnluvu o veľkoobchodnom pristupe
k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal poskytovat‘ zákazníkem pristup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovýrn roamingovýrn službám,
Účastník mal právo na poskytovanie uvedených roarningových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bois pridelená spoločnosťou Orange,
a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých vzmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež “Zmiuva oAR“) rnedzl Učastníkem a APR. Podmienkouje
aktivovaná služba Roaming spoiočnosti Orange na prisiušnej SIM karle Učastníka, skutočnost‘, že Učastníkovi nebolo spoiočnosťou Orange prerušené
poskytovanie služby Roaming na prislušnej SIM karle, Učastník uzavrel s APR Zmtuvu o AR v sůvislosti a príslušnou SIM kartou a skutočnost, že Učastník služby
poskytované mu prislušnou SIM kartou využiva V sieťach, které sO predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v prípade podľa prvej vety tohto bodu oprávnený
prejsf k APR bezplatne a v ktoromkoľvek momente, pokiaľ sú spínané vyššie uvedené podmienky. V prtpsde uzavretja Zrnluvy AR medzi Učastníkom a APR se
uskutočni prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa, počas kterého bois uzavretá Zmluva AR. V prípsde, ak Učastníkovi prestane byť
poskytovaná služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátsne prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V pripade, že UČastnik prenesie číslo,
v súvislosti s ktorýrn mu poskytuje APR roamingové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor ale je povinný podporovat‘ roamingové služby poskytované
konkrétnym APR. Učastník svojim podpisem tohto zmiuvného dokumentu výslovne poWrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvohť si alternatívnaho poskytovatel‘s
roamingu a teds o možnosti zvolit si oddelené roamingové služby poskytované alternatívnymi poskytovatelmi roamingu.

Strana

Číslo účastníka: 0022857320
AF‘~ENDiX3iC.~S

5J6

II~l~I I I I~I ~ I~I
A8221228

3.17 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred volbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify obdržel úplné informácie
o platných roamingových popletkoch, najmé O hovorovej eurotadfe a SMS eurotsdfe. Vždy sktuélnu informáciu o všetkých platných roamingových poplstkoch ziska
účastník na stránke www.orange.sk.
Rožňava, dňa 17. 12. 2014

Značkové predalňa
KERAMON Trade, sto.

‚

Podpis a pečiatka účastníka

~J.
.

.

Nénl;vls

Jana Vidinská
spoločnosf Orange Slovensko, a. s.
pečistks, podpis

Číslo účastníka: 0022857320
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PRILOHA K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB SÚHLASY
Č. zmluvy: A8221228
—

Dátum: 17. 12. 2014
uzatvorená medzi poskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb a účastníkom
Účastník:
Priezvisko a meno I Obchodné meno

Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka

Účastnícke číslo

0022857320

Adresa

Muránska Dlhá Lúka

Rodné číslo! IČO

00328545

-‚

Muránska Dlhá Lúka, 05001, SR

iČ DPH J DIČ
Štatutárny zástupca I Splnomocnená
osoba (Meno, priezvisko)

Ing. Nosko Marek

Poskytovatel‘ verejných elektronických komunikačných služieb:
Orange Slovensko, a. s.
so sídlem Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IC DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(ďalej len “spoločnost‘ Orange Slovensko“)
1) V prípade, ak Účastník v Zmluve v časti Predmet zmluvy pre jednotlivé telefánne čísla súhlasil so zverejnením svojich osobných
údajov v telefánnom zozname, Učastník týmto určuje, že v telefánnom zozname majú byť zverejnené jeho údaje v nasledovnom
rozsahu:
~ Telefónne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne název, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.
D Telefánne číslo, titul meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, prípadne název, ak ide o fyzickú
osobu podnikatel‘a alebo právnickú osobu, adresa.
2) Ďalej Účastník označením položky “Súhlas udeľujem“ súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko,
titul, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ako a údajov uvedených v predchádzajúcom bode, ak ich účastník
poskytol, tretím stranám pre účely zasielania komerčných ponúk produktov a služieb tretích strán Učastníkovi.
D Súhlas udeľujem

I~?I Súhlas odmietam

3) Súhlasy uvedené vyššie sa udeiujú na dobu trvania zmluvných vzt‘ahov Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku
po ukončení posledného zmluvného vztahu. Účastník méže vyššieuvedené súhlasy kedykoľvek odvolat‘. Poučenie Učastníka
o spracúvaní osobných údajov, o spósobe odvolania týchto súhlasu, ako aj d‘alšie súvisiace informácie sú uvedené v príslušných
ustanoveniach Všeobecných podmienok, prípadne na web stránke www.orange.sk.
2fl~Čkové predaJL
r

~

~‚

Účastník
dátum, pečiatka, podpis

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 9, 821 05 Brafolana. Slovenská repobliko
Tel.: 0905 955 905, fan: v421 2 5951 5051, no~n.orange.sk
IČO: 35597270, DIČ: 20 20 31 5579, IČ DPH: Sl< 2520 31 0576
vapisaná n Obohodnonr regist,i Okres,ného súdo Bratislavo I, oddiel: Sa, vložka čislo 114213
DCDATOKJ4AP:‘0T_F‘ARAMS
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Jana~d~
spoločnosť Orange Slovensko, a. s.
dátum, pečíatka, podpis

