
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebzA zc nNIN (DS-sME)
laramgaTM Čísla zmluvy: A13782228 ID predajcu: ID374GPB15

Dátum:ldent. kód dodatku: 12040878
SIM karta s prideleným tel. číslom:
Orange Slovensko, a. s.
aa Sídlom Matadava 8, 821 08 Bratislava, lčo: 356 97 270, Dlč: 20 20 31 05 78, Ič DPH: sK 20 20 31 05 78,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/8(ďalej lan "Padnik")
a

Účastník (Osoba: právnická /fyzická podnikateľ / fyzická nepodnikatel'): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul /pbchodné meno l Názov:
Integrovaná doprava Zilinského kraja, s.r.o.
Trvalý pobyt/ Sídlo/ Miesto podnikaniav(mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):Zilina, pri Rajčianke 2900/43, 01001, Zilina l
Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:

SR
Rudná čísla / Ičo: lč DPH / DIČ:51 1 10369
Zastúpený:
Staškovan Richard
Rodné číslo: Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

(ďalej len "Účastník") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzínca)
na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len "Dodatok"; cit. zmluvao poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako "Zmluva"), ktorým upravujú podmienky kúpyzariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných nazáklade Zmluvy ("Služby"), prípadne iné osobitné' podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý textDodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Učastník sa spoločne ďalej označujú ako "strany".)

Čl. 1. Predmetom tohto Dodatku je
1.1 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program (pokiaľ jev kolonke nižšie v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezmenený; uvedenie predmetného symboluv ktorejkoľvek kolonke v Dodatku znamená, Že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisomDodatku, pokial' priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

IBATA Extra
_I 1)

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, resp. na tej SIM kartePodniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku regls-trovanú na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta").
1.2 dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v kolónke "Výrobné číslo MT“ uvedené"+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojlm typom)
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. a[Typ MT Huawal E3372h Í
3[výrabnè čísla MT (IMEI) 867028042983992 j )

Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z jeho spotrebiteľskejceny) s DPH (ďalej tiež “Kúpna cena")
Eso EUR ' T“
Účastník si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiteľské) cena MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH, za ktorúPodnik MT zo svojho majetku predáva, pokial' sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto.Dodatku, je

5)45,00 EUR
l
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1.3

1- .4

1.5

2.1

2.2

2.3

Účastník si je vedomý, že- MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú Vyššie v tomto bode len z toho dôvodu, Že sa zaviazalužívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode. 2.3tohto Dodatku.

dohoda strán otom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
[Akvizičná ponuka HsDPA - zA _] 6")
poskytne (resp. neposkytne viď nižšie) Podnik Účastníkovi aj ďalšie výhody a v prípade., že Podnik tieto ďalšie výhody Účast-níkovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšie úprava práva povinností strán spojených s poskytnutím ďalších výhod sú uvedené v dokumente
[Bonusy ponuky "Akvizičná ponuka HSDPA - ZA" zo dňa 17.04.2019 7)
ktorý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvori jeho neoddeliteľnú súčasť. V pripade, Že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónkavyplnená symbolom "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Účastníkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie Žiadne-ďalšie výhody a zároveň, že súčasťou Dodatku nie je Príloha č. 1 s obsahom podľa tohto bodu. Strany sa dohodli, že súčasťouPrilohy č. 1 môže byť aj úprava iných práv a povinnosti strán vrátane práv a povinnosti upravených v tele Dodatku.
dohoda strán o
a) aktivácii služby
Ľ .. *I a)+++++

b) deaktivácii služby
Iľ++++" _I 9)

c) o poskytnutí zvýhodnenia (pokiaľ je nasledujúca kolónka vyplnená sjfl'nbolom "+++++" Účastník nezíska žiadne zo zvýhod-není uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kľúčových slov resp. slovných spojeni stanovených v pri-slušných ustanoveniach Prilohy Dodatku, pričom právo na Ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené. nie jetýmto dotknuté)
lľ++++"

_I 10)

dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok zavykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenuso zľavou (ďalej len "Poplatok") vo výške s DPH
Uno EUR Í 11)
V prípade, že dôjde k rozporu medzi výškou aktivačného alebo administratívneho poplatku podľa tohto bodu a podľa ustanoveníPrílohy č. 1, k Dodatku, prednosť majú ustanovenia tohto bodu Dodatku.

ČI. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka
Účastník je ppvinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v ČI. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej vl ČI.1 bode 1.5. Učastník je povinný zaplatiť Kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vofaktúre, inak do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodlí na splácaní Kúpnej ceny v splátkách.V prípade, že Podnlk o to Učastníka požiada, je tento povinný zaplatiť celú Kúpnu cenu MT s DPH a / alebo Poplatok v hotovostina predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník uzatvorí tento Dodatok, a to vo forme preddavku; to platí, ak sa zmluvnéstrany nedohodlí na splácaní Kúpnej ceny v splátkách.
Účastník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIMkarte taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH)stanovená prinajmenšom na sumu
L25,OO EUR | 12)
(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníckeho programu, Učastníkneporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp. účastnícky program daného typu aktivovaný na SIMkarte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prípade, že výška mesačného poplatku uvedeného účastníckeho prog-ramu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokial' je v kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program alebo vlaceroúčastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastníckych programov bez sumy, Učastník je povinný mat' na SIM karteaktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo účastnícky program uvedeného typu, Ia to bez ohľadu navýšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožlada o zmenu ucast-níckeho programu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je výška mesačného poplatku uvedena vysslev tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku po uplatnení zliav, ktore mu na zaklade akej-kolvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastníckeho programu podľa prvej vety tohto bodu na SIM karte aleboaspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo Inou formou na tostanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vzniknároku na kúpu MT za kúpnu cenu.
Účastník sa zaväzuje, že po dobuL24 1 1.3)
mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti“)
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podni-kom prostrednictvom SIM karty a že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby vyuzlva'ťL a to v_su|ade s jeho zavaz-kami a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého ucelomv je ukoncenle Zmluvy
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` a /alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvo- __ _ _. ov stanovenych zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným.platným právnym predpisom;
b) nepožiada O vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy,pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovat' v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty,ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);
c) sa nedopusti takého konania, alebo, nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe;ktorého by Podniku vzniklo právo Odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušeniapovinností zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bolPodnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne Obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;
d) bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), že nedôjde k poru-šeniu záväzku Učastníka uvedeného v bode 2.2 tohto článku;
e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-dzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku,avšak Učastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.

2.4 V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositeľností čísla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesenéčísla") sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s prene-seným číslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti takzačne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončení prenosu čísla. V týchto prípadoch je však Učastník povinný plniť si povin-nosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a e) po celú dobu pred začatím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatiaplynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V pripade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predajana diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanostitak začne plynúť až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku.
2.5 Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú y čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška je podmienenásplnením nižšie uvedených podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Učastník súčasne s týmto Dodatkom uzatvori iný doda-tok, predmetom ktorého je o.i. kúpa koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej aj ako "Súvisiaci dodatok"; zariadenie, kupo-vané prostredníctvom Súvisiaceho dodatku, sa označuje ako “Súvisiaci MT"), a súčasne, ak je v kolonke v Dodatku, označenejako "Referenčné číslo - Súvisiaci dodatok, uvedený identifikačný kód Súvisiaceho dodatku), tak výška zmluvnej pokuty podľatohto bodu Dodatku sa určí nasledovne: Ak platí, že Dodatok a Súvisiaci dodatok sú uzatvorené v jednom okamihu a predmetomoboch dodatkov je O.i. kúpa MT a Súvisiaceho MT, tak platí a,Učastník berie na vedomie, že MT a Súvisiaci MT sú mu predávanéza kúpne ceny so zľavou, ktoré sú podmienené záväzkom Učastníka užívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM kartyv zmysle ustanovení Dodatku a Súvisiaceho dodatku po dobu dohodnutú v Dodatku a v Súvisiacom dodatku, pričom nedodržaniatohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4 Dodatku, resp. v príslušných bodochSúvisiaceho dodatku) vzhľadom na výšku zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT a Súvisiaceho MT, ako aj na prípadný obsah Prílohyč. 1 Dodatku / Súvisiaceho dodatku (pokiaľ je súčasťou Dodatku / Súvisiaceho dodatku takáto príloha), by spôsobilo, že Podnikuvznikla škoda (minimálne v rozsahu zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT a l alebo Súvisiaceho MT). Celková výška poskytnutýchzliav na kupovaný MT a Súvisiaci MT sa pre účely stanovenia zmluvnej pokuty podľa Dodatku a Súvisiaceho dodatku najprv sčítaa následne Podnik určí, aká časť zľavy bude poskytnutá v súvislosti s kúpou MT (ďalej aj ako "Zľava na MT") a aká časť zľavybude poskytnutá v súvislosti s kúpou Súvisiaceho MT (ďalej aj ako "Zľava na Súvisiaci MT"), a teda ktorá časť zľavy bude tvoriťsumu zmluvnej pokuty podľa Dodatku a ktorá časť poskytnutej zľavy pripadne na zmluvnú pokutu podľa Súvisiaceho dodatku.Kúpna cena MT a kúpna cena Súvisiaceho MT bude:

a) (v prípade kúpy MT podľa Dodatku) rozdiel medzi spotrebitel'skou cenou (trhovou) cenou MT a v zmysle vyššie uvedenéhovýpočtu stanovenej Zľavy na MT, a
b) (v prípade kúpy Súvisiaceho MT podľa Súvisiaceho dodatku) rozdiel medzi spotrebitel'skou cenou (trhovou) cenouSúvisiaceho MT a v zmysle vyššie uvedeného výpočtu stanovenej Zľavy na Súvisiaci MT").
Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že z dôvodov uvedených vyššie, ktorých cieľom je maximalizácia poskytovanýchzliav Účastníkoví, výška zmluvnej pokuty nemusí v konkrétnom prípade (tj. v rámci Dodatku alebo v rámci Súvisiaceho dodatku)tvorit' rozdiel medzi spotrebitel'skou (trhovou) cenou MT l Súvisiaceho MT a Kúpnou cenou MT a Kúpnou cenou Súvisiaceho MT,ale vždy platí, že súčet zmluvných pokút podľa Dodatku a Súvisiaceho dodatku tvori výšku celkovej, súhmnej zľavy, poskytnutejPodnikom Učastníkovi na súčasnú kúpu MT a Súvisiaceho MT podľa Dodatku a Súvisiaceho Dodatku.
V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Účastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomtobode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu zaSlužby alebo povinnosť uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadnePodniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči Podnlku, avsakÚčastník je povinný ho uhradiť Podniku alebo prostredníctvom 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 podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívať bez prerušenia Služby prostrednlctvom
SIM karty alebo Účastník poruší svoju povinnosť nedoručit' Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo lny ukon, ktoreho
účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a l alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povlnnostl sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy zl dôvodov stanove-
ných zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovenych lnym platnym prav-
nym predpisom),

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
[219.34 EUR 714)
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

Zmluvné pokuta predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebiteľskou) cenou MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskejceny s DPH (uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej číslom 9) a Kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktorúPodnik predal MT Učastníkovi (uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolónke označenej číslom 4). Právo na zmluvnú pokutu podľatohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Učastníka, a to v okamihu porušenia povinnosti Učastníkom, pričomtoto právo nie je podmienené vykonaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením čiobmedzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto článku). Vznikom nároku nanáhradu škody nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody spôsobenej rovnakým porušením povinnosti Učastníka. Zmluvnépokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dni odo dňa doručenia výzvy Podniku Učast-níkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Učastník pri uzatvorení tohto Dodatku, a to prostredníctvom SIM karty, uve-denej v záhlaví Dodatku, aktivoval účastnícky program Data Optimal služby Mobilný internet a súčasne si v rámci tohto Dodatkuaktivoval Dátový balík nonstop Video, Učastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe tejto osobitnej kombinácie účast-níckeho programu Data Optimal a Dátového balíka nonstop Navigácia Učastník ziskal od Podniku osobitnú zľavu z kúpnej cenyMT vo výške 23,00 E. V prípade porušenia ustanovení Dodatku (ktoré majú za následok vznik povinnosti Učastníka uhradiť Pod-niku zmluvnú pokutu (uvedenú v článku 2 bod 2.5, v kolônke označenej číslom 14)), je Učastník, popri zmluvnej pokute (uvedenejv článku 2 bod 2.5, v kolónke označenej číslom 14), povinný uhradiť Podniku aj zmluvnú pokutu vo výške 23,00 ê.
Účastník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavineniak dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľaZmluvy, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov používať tieto Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti. Táto skutočnosťnezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaľ mu táto povinnosť v zmysle Zmluvyvznikne, ani povinnosti plniť svoje záväzky dohodnuté v písmenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.
Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä (i) predať Účast-nikovi MT za dohodnutú Kúpnu cenu a previesť na Učastníka vlastnícke 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) poskytovaťUčastníkovi Služby podľa Zmluvy a tohto Dodatku.
V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré súvymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vovýške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.5 tohto článku. Povinnost'ami, s porušením ktorých je spojenývznik práva Podniku voči Učastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú:
a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadat' o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty(pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovaťv užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu).b) Povinnosť Účastníka mať počas doby viazanosti na SIM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto'Dodatku) akti-vovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), že nedôjde k porušeniu záväzku Učastníka uve-deného v bode 2.2 tohto článku;
c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlades ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo pravo vypovedaťZmluvu z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Učastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomtoDodatku a l alebo v Zmluve.
d) Povinnosť Učastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol Oprávnenýv súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov al alebo Zmluvy Učastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme-dzit' alebo prerušiť poskytovanie Služieb.
e) Povinnosť Účastłníka neumožnit' počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v_prípade, že by takkonal samotný Učastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dovodov nesplnenlaalebo porušenia povinností zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve.
f) Povinnosť Účastníka neumožnit' počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnikv pripade, že by tak konal samotný Účastník, oprávnený v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanieSlužieb.
Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvnápokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učast-níkovi.

V prípade, že nižšie v tomto bode je v kolônke s indexom uvedené slovné spojenie "Zľava TVvM" a súčasne sú splnené ostatnépodmienky uvedené v ustanoveniach príslušného článku Prílohy č. 1 Dodatku, v ktorom sa odkazuje na ustanovenia tohto bodu,získa Účastník v súvislosti so SIM kartou zvýhodnenie uvedené v predmetných ustanoveniach Prílohy č. 1 Dodatku (pokiaľ jenasledujúca kolônka vyplnená symbolom "+++++" alebo je prázdna alebo je vyplnená iným slovom alebo slovným spojením, akoje uvedené vyššie v tomto bode, Účastník nezíska predmetné zvýhodnenie, ktorého získanie je podmienené uvedením slovnéhospojenia stanoveného vyššie v tomto bode a v príslušných ustanoveniach Prilohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenietakouto podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté).
IĽ+++

I 15)
Referenčné číslo - Súvisiaci dodatok : 16
12040877

I )
Ak je v kolônke namiesto Referenčného čísla - Súvisiaci dodatok, uvedený symbol "+++++", nevzťahujú sa na Učastníka žiadneustanovenia Dodatku ani jeho príloh týkajúce sa Súvisiaceho dodatku.

Čl. 3. Záverečné ustanovenia
Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dovdatokaby belil polehote ich splatnosti. Učastník potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platna. V prlpade, ze v suvlslosti soSIM kartou bol medzi Učastníkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcle Podnlku, obsahom ktoreho
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3.2

3.3

3.4

by bol predaj zariadenia za cenu so zľavou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia Účastníkovi a záväzok Účastníka plniť pod-mienky poskytnutia zľavy a ďalšie povinností Účastníka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty (ďalej tiež"Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, žePredchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatkuposkytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Predchá-dzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.
Strany sa dohodli, že Podnik zabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi, ktorý je povinný splnenie tejtopovinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Učastnika).
Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odloženíúčinnosti niektorých ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi strąnami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnost'a účinnost' v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Účastníkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobuurčitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Učastnik uzatvorilDodatok v rámci režimu predaja na diaľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až douplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je až do momentu aktivá-cie SIM karty odložená účinnost' tých ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIMkarta, a to v zmysle Podmienok prenositel'nosti telefónneho čísla - Prijímajúci podnik. Ak Učastnik uzatvoril tento Dodatok v rámcirežimu predaja na diaľku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špeciflkujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastníkovi, najmäustanovenia špeciflkujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby 14dni po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím môže dôjsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitnýchzvýhodnení. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnení však ostáva nezmenený. V prípade, ak Učastnik uzatvoril tento Dodatokv rámci režimu predaja na diaľku, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku a Učastnik podpisomDodatku vyjadruje s nimi súhlas.
Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial' tátonebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričomokamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnostiDodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bpl uzavretý v zmysle bodu 4.3 tohto článku,

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastnik poruší svoje povinnosti takým spô-sobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zanikne platnosťDodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumy zmluvnejpokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v'prípade, že obsahom Prílohy č. 1 je poskytnutie zľavy aleboiného zvýhodnenia Účastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Účastníka takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikneprávo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Účastníka na poskytovanie týchtozliav a / alebo iných zvýhodnení, pokial' nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.
Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastníkaa Podnik.

Účastník svojím podpisom berie na vedomie, že v súvislosti s prijatím nového zákona č. 351/2011 Z. z. boli k 1.1.2012 vydanénové Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnejsiete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (d'alej len "VP").
Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet:kými podmienkami a / alebo povinnosťami, ktoré sa podľa neho zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozomenyna príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a /alebo povinnosti nesplní alebo poruší.
Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník z akýchkoľvek dôvodov stratí právo na užívanie účastníckeho programu (resp. jehovariantu), ktorý má na SIM karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného účastníckeho programu,je Podnik opráv-nený aktivovat' mu na SIM karte iný účastnícky program, ktorý splňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastnik požiadao aktiváciu iného účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,pokial' nebude z technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhľadom nakrátkost' času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsť k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty právana poskytovanie dotknutého účastníckeho programu.
Strany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnikodstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Účastníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zrusl uclnky odstupe-nia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenla Zmluvy a tohtoDodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveníu poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatkunebolo došlo.
Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojím podpisom, že sa s toutoskutočnosťou oboznámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohtoDodatku a ktoré možno využít' na užívanie verejnej telefónnej služby, technicky obmedzit' možnost' využívania tohto zarladevnlapočas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokiaľ je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej doby, pocasktorej je Účastník zaviazaný podľa tohto Dodatku užívať služby v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a / alebo“ strukture)v inej sieti, ako je verejná telefónna siet' Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na siet' / SIM-lock). Učastnik vyhlasuje, ze sa obo-známil so skutočnosťami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedenenevznikajú Účastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči Podniku, najmä mulnevznlkaI, (a)právo reklamovat' vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedenych dovodovzlavuZ `kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenle celej kupnej cenyzaplatenej za tovar), alebo akékoľvek iné právne nároky.
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3.12.

3.13

3.14

3.15

3.16

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo-vania zmlúv podľa § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlades ustanoveniami § 47 a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odložení účinnosti niektorých jehoustanovení. Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.
Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 531/2012Učastníka informuje, že od 1. 7. 2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež "APR“), ktorý sospoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom prístupe k roamingu a Zároveň by na základe tejto zmluvy už začalposkytovať zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastník mal právo na posky-tovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťouOrange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR“)medzi Učastníkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM karte Učastníka,skutočnosť, že Učastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej SIM karte, Učast-ník uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Učastník služby poskytované mu príslušnouSIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v prípade podľa prvej vety tohto boduoprávnený prejst' k APR bezplatne a v ktoromkoľvek momente, pokial' sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavre-tia Zmluvy AR medzi Učastníkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynutí dňa,počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byť poskytované' služba Roaming spoločnosťouOrange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prípade, že Učastník prenesie číslo, v súvisí-Iosti s ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamin-
gové služby poskytované konkrétnym APR. Účastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bolinformovaný o možnosti zvoliť si alternatívneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvolit' si oddelené roamingové službyposkytované alternatívnymi poskytovateľmi roamingu.
Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarifyobdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnuinformáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán

, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg.
a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán . ý .advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. l, a v prípade, že sa tentoz akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán , advokát zapísaný v zozname advokátovvedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. i. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva na adresusídla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname SAK. Odmena za roz-
hodcovské konanie je splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 ě (plus príslušnáDPH). Rozhodcovské konanie môže byt' výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovat' odôvodnenie, rozhodca však môže
v prípade potreby ústne pojednávanie nariadit'. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailovéadresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca môže po začatí rozhodcovského konanianariadit' predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

El Súhlasím s dohodou [ZI Nesúhlasím s dohodou
Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovaním niektorej z roamingových dopln-
kových služieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektíve
v tých členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektorá z aktivovaných doplnkových roamingových služieb, využívaťregulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európ-
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastník môže kedykoľvek požiadaťo prechod na regulované roamingové ceny.

.Ž-flăna, dňa

ť

Ing. vRichard Staškovan V 'v Nemečková Zuzana
Účastník Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s.

dátum, pečiatka, podpis
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Dokument je podpísaný elektronicky.
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