
Dodatok k Zmluve o poskytovani verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie

Číslo zmluvy: A13220901 SIM karta s prideleným tel. číslom: 0413814315
Ident. kód dodatku: 11999539 ID predajcu: ID374GPB15

Dátum:
Orange Slovensko, a. s.
:So sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 7181,l
Zapísané V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/8
(ďalej len "Podnik")

a

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

SR
Rodné číslo l lčo: lč DPH / Dlč:
51 1 10369
Zastúpený:
Staškovan Richard
Rodné číslo: I Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:

(ďalej len "Účastník") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)
na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. Zmluve O poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektro-
nických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (ďalej len "Dodatok"; Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie
verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako "Zmluva"),
ktorým upravujú podmienky kúpy koncového telekomunikačného zariadenia a tiež využívania elektronických komunikačných a iných
služieb, poskytovaných na základe Zmluvy (ďalej len "Služby"), prípadne iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku
resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. Podnik a Učastnik sa spoločne ďalej označujú ako "strany".
Strany sa dohodli, že pojmy používané v Dodatku majú rovnaký význam, aký majú tieto pojmy v zmysle Všeobecných podmienok
spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie, pokial' nie je
v Dodatku výslovne stanovené inak alebo iný význam týchto pojmov nevyplýva priamo z ustanovení Dodatku.

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

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

1Mesto a medzimesto 30 l )
na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku, resp. na tej SIM
karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podnlku
registrovanú na Učastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku (ďalej len "SIM karta").

1.2 dohoda strán o predaji koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej len "Zariadenie") (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je
v kolónke "Výrobné číslo Zariadenia" uvedené "+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda Zarladenle je
jasne a jednoznačne určené svojim typom) , ,2
Typ Zariadenia Maxcom MM720 1 )

3Výrobné číslo Zariadenia (IMEI) 353088066032622 l )
Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnenív zľavy z jeho spotrebiteľskej
ceny) s DPH (ďalej tiež "kúpna cena“)lßawEuR il

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lIIIIIIIIIIIIIIIIII
Číslo účastníka: 0308688894 1 l 7 A13220901 39217284
WENDiXma-'ETMQ

Dokument. je podpísaný elektronicky.
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Účastník si je vedomý, že bežná maloobchodná cena Zariadenia bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH, za ktorú PodnikZariadenie zo svojho majetku predáva, je
50,00 EUR Í 5)

Účastník si je vedomý, že Zariadenie je mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dôvodu, že sazaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SlM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode2.3 tohto Dodatku.
1.3 dohoda strán otom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku

Loomáaa linka - výmeny 2009 | 6)
poskytne (resp. neposkytne vid' nižšie) Podnik Učastnikovi aj ďalšie výhody a v prípade, že Podnik tieto ďalšie výhody Účast-nikovi poskytne, tiež dohoda o právach a povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práva povinnosti strán spojených s poskytnutím ďalších výhod sú uvedené v dokumente
l+++++ Í 7)
ktorý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku tvorí jeho neodelitel'nú súčasť. V'prípade, že je v predchádzajúcej vete uvedená kolónk-a
vyplnená symbolom "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne Učastnikovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadneďalšie 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 povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o
a) aktivácii služby

' I"+++++" Is)
b) o deaktivácii služby _

I deaktivácia: Data, Regulované ceny v EÚ, Blokovanie Í 9)
1.5 dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok za

vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného
v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou (ďalej len"Pop|atok") vo výške s DPH

10L"+++++" I )

1.6 dohoda strán o poskytovaní zvýhodnenia "Nekonečné volania medzi sebou“
a) Strany sa dohodli, že pokiaľ si Účastník spôsobom stanoveným Podnikom zvolí jedno účastnícke telefónne číslo, ktoré je pri-

delené telefónnej linke, prostredníctvom ktorej je uživaná verejná telefónna služba poskytované jej účastníkovi Podnikom,
a súčasne budú splnené všetky ďalšie podmienky poskytovania tohto zvýhodnenia, Učastník získa na dobu platnosti tohto
Dodatku právo na bezplatné volania na takto zvolené účastnícke telefónne číslo (ďalej tiež “Zvýhodnené číslo") a súčasne
účastník služieb Podniku, ktorému je Zvýhodnené číslo pridelené, získa právo na bezplatné volania na telefónnu linku (ďalej
tiež "V číslo"), ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku (v položke s názvom "SN"), a to do doby, kým si
Účastník nezvoli iné číslo za Zvýhodnené číslo - najdlhšie však do zániklu platnosti tohto Dodatku. Volania uskutočnené na
Zvýhodnené číslo sa neodpočitavajú z predplatených minút, na ktoré má Učastník právo. Týmto zvýhodnením nie je dotknutá
povinnosť Účastníka platit' mesačný poplatok za účastnícky program, ktorý má na V čísle aktivovaný, ani povinnosť platiť za
volania na iné telefónne čísla ani povinnosť platiť ostatné poplatky a čiastkové ceny (s výnimkou ceny volaní na Zvýhodnené
číslo), ktoré je povinný platiť podľa cenníka resp. iných zmluvných dokumentov, na základe ktorých je mu poskytované pro-
stredníctvom V čísla verejná telefónna služba alebo iné služby a plnenia. Právo na bezplatné volania podľa tohto písmena má
Účastník resp. účastník, ktorému je pridelené Zvýhodnené číslo (pokiaľ nie je totožný s Učastnikom), len v prípade, že sa
telefónna linka so Zvýhodneným číslom nachádza v sieti Podniku, teda bezplatnosť sa nevzťahuje na volania v rámci služby
Roaming.

b) Právo na zvýhodnenie podľa tohto článku má Účastník len v pripade, že má na telefónnej linke s V číslom aktivovaný niektorý
z tých účastníckych programov služieb FiberTel, Domáca linka alebo Firemná linka, ktoré sú v čase poskytovania zvyhodne-
nia v aktuálnej ponuke Podniku tj. je možné si ich aktivovať (pokiaľ sú splnené podmienky aktivácie dotknutéhoúčastnlckeho
programu) bez osobitnej výnimky udelenej Podnikom. Podnik je však oprávnený poskytnúť zvýhodnenie Ucastnlkovl aj
v prípade, že má aktivovaný taký účastnícky program, ktorý síce už nie je v aktuálnej ponuke Podniku, avšak bol v aktualnej
ponuke Podniku v čase, ked' Účastníkovi v zmysle tohto Dodatku vzniklo právo na zvýhodnenie uvedené v tomto bode
Dodatku.

c) Účastník môže určiť za Zvýhodnené číslo a / alebo používat' ako Zvýhodnené číslo iba účastnícke telefónne číslo (splnené
musia byť súčasne všetky podmienky uvedené v tomto písmene):
i) používané na užívanie niektorej z hlasových služieb poskytovaných Podnikom na základe zmluvy o poskytovaní verejných

služieb, ktorej súčasťou sú niektoré z nasledovných všeobecných podmienok: Všeobecné podmienky poskytovania verej-
ných elektronických komunikačných služieb prostredníctvcm verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovenskoua. s.,
Spoločné podmienky poskytovania verejných služieb Orange Doma prostredníctvom pevnej optickej siete spolocnosti
Orange Slovensko, a. s., Všeobecné podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie verejnych elektro-
nických komunikačných služieb cez pevné pripojenie.

ii) pridelené telefónnej linke, na ktorej nie je aktivovaný účastnícky program kategórie Paušály Spolu, ani žiadny účastnicky
program služby FunFón.

iii) pridelené telefónnej linke vedenej pod takým CN, pod ktorým nie je vedená iná telefónnalinka, navktorej je aktivovaný
niektorý z nasledovných účastníckych programov: Biznis paušál 100, Biznis paušál 200, Biznis pausal 500 alebo Biznis
paušál1000.
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Číslo účastníka: 0308688894 2 l 7 A13220901 39217284
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iv) pridelené telefónnej linke, ktorá nie je vedená pod tým istým CN, V rámci ktorého je registrované V číslo, pokiaľ' je prepredmetné CN poskytovaná niektorá zo služieb Zvýhodnené firemné hovory, Voľné firemné hovory, Zvýhodnená biznisskupina, Zvýhodnená biznis skupina od prvej sekundy alebo Voľné volania v rámci flrmy. V pripade, Že v rámci dotknu-, ._ tého CN nie je poskytovaná niektorá z uvedených služieb, môže byt' za Zvýhodnené číslo určené aj účastnícke telefónne' číslo vedené pod tým istým CN, v rámci ktorého je registrované V číslo.
v) pridelené telefónnej linke, ktorá nie je vedená pod niektorým z tých CN, pre ktoré je poskytovaná tá istá služba Zvýhod-nene flremne hovory plus alebo Rozšírená Zvýhodnená biznis skupina, ak je v rámci niektorého z týchto CN registrované,tiež V číslo.

pridelené telefónnej linke, ktorá nie je vedená pod' tým istým CN, pod ktorým je vedené V číslo, pokial' je na predmetnejtelefónnej linke (tj. telefónnej linke, ktorú si chce Učastnik zvoliť alebo si ju zvolil za Zvýhodnené číslo) aktivovaný BalíkBiznis Extra.
V prípade, že telefónna linka so Zvýhodneným číslom prestane spĺňať niektorú z vyššie v tomto písmene uvedených pod-mienok, zvýhodnenie Nekonečné volania medzi sebou (tj. zvýhodnenie uvedené v tomto bode Dodatku) sa v súvislosti s toutotelefónnou linkou prestane poskytovať (tj. pokial' si Učastnik nezvolí iné telefónne číslo, ktoré splňa podmienky Zvýhodnenéhočísla, nebude sa predmetné zvýhodnenie v súvislosti s V číslom poskytovať vôbec). Ak si Učastnik v pripade podľa predchá-dzajúcej vety nezvolí za Zvýhodnené číslo inú telefónnu linku, zvýhodnenie Nekonečné volania medzi sebou sa mu nebudev súvislosti s V číslom poskytovať ani v prípade, že pôvodná telefónna linka so Zvýhodneným číslom, ktorá prestala splňaťpodmienky Zvýhodneného čísla podľa tohto článku, neskôr znovu začne tieto podmienky splňať. V prípade podľa predchá-dzajúcej vety sa začne Učastnikovi v súvislosti s V číslom a pôvodným Zvýhodneným číslom poskytovať zvýhodnenieNekonečné volania medzi sebou až, keď si Učastnik znovu určí za Zvýhodnené číslo telefónnu linku s pôvodným Zvýhodne-ným číslom.

d) Účastník môže počas platnosti Dodatku zvoliť iné Zvýhodnené číslo, pričom v takom prípade prestane byť zvýhodnenieposkytované pôvodne zvolenému Zvýhodnenému číslu. Zmena podľa predchádzajúcej vety prebehne do 24 hodín od doru-čenia žiadosti o zmenu Zvýhodneného čísla Podniku. Učastnik je oprávnený zmeniť Zvýhodnené číslo len raz počas jednéhozúčtovacieho obdobia (ďalšie žiadosti doručené počas jedného zúčtovacieho obdobia nebudú platné a teda Podnik nie jepovinný vykonať na základe žiadosti zmenu). Účastník je oprávnený počas platnosti Dodatku nezvoliť si žiadne Zvýhodnenéčíslo. Učastnik si je oprávnený zvoliť, zmeniť alebo zrušiť Zvýhodnené číslo len formou, ktorú na to určí Podnik, akékoľvek inéformy vyjadrenia vôle zvoliť, zmenit' alebo zrušiť Zvýhodnené číslo nie je Podnik povinný akceptovať (avšak je oprávnenýtakúto čo do formy nedostatočnú žiadosť akceptovať).
e) Účastník je povinný informovat' účastníka služieb Podniku, na ktorého je vedená telefónna linka so Zvýhodneným číslom,a tiež užívateľa telefónnej linky so Zvýhodneným číslo v prípade, že je odlišný od účastníka, na ktorého je predmetnátelefónna linka vedená, (ďalej tento účastník a uživatel' len ako "Zvýhodnený účastník“), že si zvolil telefónne číslo priradenéjemu pridelenej telefónnej linke za Zvýhodnené číslo a tiež že toto telefónne číslo prestane byť Zvýhodneným číslom, akpožiadal o zmenu alebo zrušenie Zvýhodneného čísla alebo ak nastane iná skutočnosť, ktorá má za následok, že sa v súvis-losti s dotknutou telefónnou linku začne alebo prestane poskytovať zvýhodnenie podľa tohto článku Dodatku. Informácie uve-dené v predchádzajúcej vete je Účastník povinný doručiť Zvýhodnenému účastníkovi najneskôr v deň doručenia žiadostio stanovenie, zrušenie alebo zmenu Zvýhodneného čísla Podniku alebo v deň, ked' nastane skutočnosť, na základe ktorejdôjde aj bez žiadostí Účastníka k poskytovaniu alebo ukončeniu poskytovania zvýhodnenie podľa tohto bodu Dodatku v súvis-

losti so dotknutým Zvýhodneným číslom. Podnik je oprávnený oznámiť skutočnosti uvedené v prvej vete tohto písmena Zvý-
hodnenému účastníkovi formou SMS správy, telefonického voląnia, e-mailu alebo inou vhodnou formou. Podnik je oprávnený
informovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete tiež Učastníka ako aj Zvýhodneného účastníka v pripade, že zvý-hodnenie uvedené v tomto bode Dodatku sa prestane poskytovať z dôvodu zániku platnosti Dodatku, prenesenia Zvýhodne-
ného čísla k inému operátorovi alebo z iného dôvodu.

f) Zvýhodnenie podľa tohto bodu Dodatku sa prestane Účastníkovi aj Zvýhodnenému účastníkovi poskytovať, _ak dôjde k prene-seniu Zvýhodneného čísla alebo V čísla k inému operátorovi, ak dôjde k zmene čísla týkajúcej sa telefónnej llnky so Zvyhod-
neným číslom alebo s V číslom, ako aj v prípade, ked' dôjde k deaktivácíi Zvýhodneného čísla alebo V čísla.

g) Účastníckym telefónnym číslom sa rozumie telefónne číslo, pridelené na užívanie štandardných hlasových, dátových (s mož-nosťou využívania hlasovej služby) resp. SMS účastníckych programov, ktoré nebolo pridelené na užívanie služby alebo
služieb so zvýšenou tarifou, služby s rozdelením poplatkov alebo služby volanie na účet volaného; účastníckym číslom' nlewjeani iné číslo, ktoré je právnymi predpismi určené na poskytovanie špecifických služieb iného typu; Podnlk je opravneny u'rclt,
že konkrétne číslo nemá charakter účastníckeho čísla a z tohto dôvodu neumožniť jeho využívanie ako Zvýhodneného cisla.
Pripojením sa rozumie spôsob prístupu k sieti Podniku a službám Podniku. Pripojenie môže byť fix_né.(pevné) alebo mobilne,
pričom technologickou infraštruktúrou umožňujúcou pripojenie do siete môže byť káblové pripojenie (napr. optické alebo
metalické), bunková rádiová sieť, rádiové pripojenie konkrétneho koncového bodu (point-to-polnt) a pod., a'rozhranlm rpripo-
jenia umožňujúcim prístup k siet'am a službám môže byť zakončenie káblového pripojenia, SIM karta alebo inak rlesene radi-
ové spojenie alebo iný technický spôsob umožňujúci prístup k sieťam a službám Podniku. Telefónnou linkouvsa rozumieI pri-I
stup k telefónnej sieti, ktorému bolo poskytovateľom verejnej telefónnej služby pridelené telefónne číslo (zvycajne je v ramcl
jedného pripojenia poskytovaná jedna telefónna linka, avšak v rámci jedného pripojenia možno poskytovať aj viac telefónnych
liniek napr. v rámci služby FiberTel je možné poskytovať aj dve telefónne linky - každá s pridelenym vlastnym telefonnym
číslom - v rámci jedného pripojenia; tiež prostredníctvom SIM kariet možno poskytovať okrem hlasovej llnky tiez faxovu
telefónnu linku). CN je identifikátor vo forme čísla prideleného Podnikom Učastníkovi, pod ktorým je Ucastnjk vedeny v syste-
moch Podniku. Podnik môže prideliť účastníkovi služieb výnimočne aj viac CN, pričom v takom pripade sa úkony, z ktorych je
jednoznačne zrejmé, že sa vzťahujú len na jedno z pridelených CN, týkajú len pripojení resp. telefonnych liniek, ktore su
vedené pod príslušným CN a ostatné pripojenia resp. telefónne linky toho istého účastnlka vedene pod lnym CN zostavaju
úkonom nedotknuté.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5-

ČI. 2 Práva a povinnosti Podniku a Účastníka
Účastník je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu Zariadenia vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uve-denej v Či. 1 bode 1.5. Učastnik je povinný zaplatit' kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uve* I .f denej vo faktúre, inak do 15 dni Odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že Podnik O tO Učastníka požiada, je tento povinný ' `zaplatit' celú kúpnu cenu Zariadenia s DPH a / alebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastník-uzatvori tento Dodatok, a to vo forme preddavku.

-

Účastník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mat' aktivovaný na SIMkarte taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH)stanovená prinajmenšom na sumu
E36 EUR 711)
(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníckeho programu, Účastníkneporuší svoje povinnosti, ak bude mat' 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 viaceroúčastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastníckych programov bez sumy, Učastnik je povinný mat' na SIM karteaktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo účastnícky program uvedeného typu, a to bez Ohl'adu na
výšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účast-
níckeho programu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je výška mesačného poplatku uvedená vyššie
v tejto vete (pri plnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačnéhoI poplatku pred uplatnením zliav, ktoré mu na základe
akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Za porušenie záväzku Učastníka podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje
prípad, ked' výška mesačného poplatku účastníckeho programu (resp. variantu účastníckeho programu), ktorý má Učastnik na
SIM karte aktuálne aktivovaný, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dôsledku zníženia
cien Služieb alebo klesne počas platnosti Dodatku (resp. Odo dňa nadobudnutia platnosti tohto Dodatku bola takto stanovená)pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dôsledku zaradenia Učastníka do kategórie účastníkov toho istého účastníckeho
programu, pre ktorých je stanovená nižšia výška mesačného poplatku toho istého účastníckeho programu (napr. z dôvodu množ-
stevných zliav a pod.). Aktivácia účastníckeho programu podľa prvej vety tohto bodu na SIM karte alebo aspoň žiadosť O aktivá-
ciu takéhoto účastníckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom)
a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu
Zariadenia za kúpnu cenu.

Účastník sa zaväzuje, že po dobu
12| 24 l ›

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

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

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo O dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnost' nevyplýva zo Zmluvy,
pričom v takom pripade je povinný bez zbytočného Odkladu pokračovat' v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

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

ci) bude mat' 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 uhrádzat' cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá-
dzat' Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná O peňažné záväzky voči Podnlku,
avšak Učastnik je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej Osobe. .

V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositel'nosti čísla prenesené k Podniku Od iného podniku (ďalej len "prenesené
čísla") sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s prene-
seným číslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v dôsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak
začne plynút' až prvou aktiváciou SIM karty po ukončení prenosu čísla. V pripade, ak Učastnik uzatvoril tento Dodatok v rámci
režimu predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plynút' až po uplynutí 14 dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto prípadoch je
však Účastník povinný plnit' si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a), c) a e) po celú dobu pred začatím viazanosti (Odo dňa nadobudnu-
tia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.
Účastník si je vedomý, že Zariadenie je mu predávané za kúpnu cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná
rozdielu medzi spotrebiteľskou (trhovou) cenou Zariadenia a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zľavou zo spotrebltel'skej' ceny,
len z toho dôvodu, že sa účastník zaviazal užívat' služby poskytované mu prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto
Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržania tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených 'v clanku
2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhľadom na výšku zľavy zo spotrebiteľskej ceny Zariadenia, ako aj na prípadný obsah Prllohy c. 1
Dodatku (pokiaľ je súčasťou Dodatku takáto príloha), by spôsobilo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zľavy zo
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spotrebiteľskej ceny Zariadenia). V nadväznosti na ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Účastník je povinnýPodniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinnostinasledovne:
'

a) ak Učastník počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za. Služby 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 Podniku, avšakUčastník 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 povinnost' zotrvať v zmluvnom vzťahus Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívat' bez prerušenia Služby prostredníctvomSIM karty alebo Účastník poruší svoju povinnosť nedoručiť Podniku výpoveď, odstúpenie Od zmluvy alebo iný úkon, ktOréhO -účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a l alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sav súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie Od zmluvy z dôvodov stanove-ných zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným práv-nym predpisom),
je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
|flso EUR Í 13)
Zmluvná pokuta (resp. v prípade, že sa výška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti Od určitého okamihu postupne znižuje, platítoto ustanovenie pre zmluvnú pokutu, v jej výške, ako je táto stanovená pre Obdobie pred Druhou časťou doby viazanosti) pred-stavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou (spotrebiteľskou) cenou Zariadenia bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH(uvedenou v článku 1 bode 1.2 v kolônke Označenej číslom 5) a kúpnou cenou tj. kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predalZariadenie Učastníkovi, (uvedenou v článku 1 bode 1.2, v kOlónke Označenej číslom 4).PrávO na zmluvnú pokutu podľa tOhtObodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Učastníka, a to v Okamihu porušenia povinnosti Učastníkom, pričom tOtOprávo nie je podmienené vknaním žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. Odstúpením Od Zmluvy alebo prerušením či Obme-
dzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena c) tohto článku).
Účastník súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM karty a v dôsledku toho k Obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľazmluvy o poskytovaní verejných služieb, že doba, pO ktorú nebude z týchto dôvodov používať tieto Služby, sa mu nezapočíta dodoby viazanosti. TátO skutočnosť nezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mu tátopovinnost' v zmysle Zmluvy vznikne, ani povinnosti plnit' 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 Učast-
níkovi Zariadenie za dohodnutú kúpnu cenu a previesť na Učastníka vlastnícke právo k Zariadeniu a Odovzdať mu hO za predpo-kladu, že Účastník splní všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu Zariadenia za kúpnu cenu v súlade s týmto Dodat-kOm; (ii) poskytovať Učastníkovi Služby podľa Zmluvy a tohto Dodatku.
V pripade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.3 tohto článku, ktoré sú
vymenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo
výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.5 tohto článku. Povinnost'ami, s porušením ktorých je spojený
vznik práva Podniku voči Učastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú:
a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať O vypojenie z prevádzky, alebo O dočasnú deaktiváciu Slkal-ty

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

b) Povinnosť Účastníka mať počas doby viazanosti na SIM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku) akti-
Vovaný taký účastnícky program (resp. taký variant účastníckeho programu), 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 Po'dniku v súlade s usta-
noveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy vzniklo právo Odstúpiť od Zmluvy alebo pravo vypovedať Zmluvu
z dôvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Účastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku
a / alebo v Zmluve;

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bOI Oprávnený
v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a l alebo Zmluvy Učastníkovi počas doby viazanosti dočasne Obme-
dzit' alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

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

f) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej Osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v prí-v
pade, že by tak konal samotný Učastník, Oprávnený v dobe viazanosti dočasne Obmedziť alebo preruslt' poskytovanle
Služieb.

Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní OdO dňa doručenia výzvy Podniku Učast»
nik-Ovi.

ČI. 3 Záverečné ustanovenia
Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne flnančné záväzky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by bOIll po
lehote ich splatnosti. Účastník potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platna. V prlpade, že v suvlslostr so
SIM kartou bol medzi Účastníkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci niektorej ponukovej akcie Podnlku, Obsahom ktoreho
by bol predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zľavou alebo poskytnutie lnéhO zvyhodnenla Ucestníkovl
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a záväzok Účastníka plniť podmienky poskytnutia zľavy a d'alšie povinnosti Účastníka uvedené v predmetnom dodatku prostred-níctvom SIM karty (ďalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktorý sa uzavieraDodatok, Strany Asa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku.
Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie Zariadenia uvedeného v článku 1 bode 1.2.'V prípade, že ide o prenosčísla sa Strany dohodli, že Podnik zabezpečí dodanie Zariadenia na stranami dohodnutom miesteI Učastnikovi, ktorý je povinnýsplnenie tejto povinnosti 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 odloženiúčinnosti niektorých ustanovení. Ak k jeho podpísaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosťa účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po Učastnikovi. 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 Učastník 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 účinnosť tých ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIMkarta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnosti telefónneho čísla - Prijímajúci podnik. Ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámcirežimu predaja na diaľku, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecífikujú Osobitné zvýhodnenia poskytované Učastnikovi, najmäustanovenia špecífikujúce začiatok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím doby14 dní 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 Učastník uzatyoril tento Dodatokv rámci režimu predaja na diaľku, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku a Účastník podpisomDodatku vyjadruje s nimi súhlas.
Zmluvné strany sa dohodli, Že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiaľ `tátonebola uzavretá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnostl Dodatku, prlcomokamihom zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnostiDodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohtočlánku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastník poruší svoje povinnostitakým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zanikneplatnosť' Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej sumyzmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, že obsahom Prílohy č. 1 je poskytnutiezľavy alebo iného zvýhodnenia Účastníkovi, okamihom porušenia povinnosti Učastníka takým spôsobom, že Podniku voči nemuvznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Učastnika na poskytovanietýchto zliav a / alebo iných zvýhodnení, pokiaľ 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 Účastníka
a 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 spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie verejnych elektronickych komunikačných
služieb cez pevné pripojenie.

Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všet:
kými podmienkami a / alebo povinnost'ami, ktoré sa podľa neho zaviazal splniť, a súčasne, Že bol v plnom rozsahu upozornenyna príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a /alebo povinnosti nesplní alebo poruší.
Strany sa dohodli, že v pripade, že Účastník z akýchkoľvek dôvodov stratí právo na užívanie účastníckeho programu (resp. je'hovariantu), ktorý má na SIM karte aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného účastníckeho programu,Je Podnlk oprav-nený aktivovať mu na SIM karte iný účastnícky program, ktorý splňa podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Ucastnlk poziadao aktiváciu iného účastníckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonany vcas,
pokiaľ nebude z technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanu zmenu vzhľadom'na
krátkost' času medzi doručením žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsť k zmene účastníckeho programu v dôsledku straty prava
na poskytovanie dotknutého účastníckeho programu.
Zmluvné strany sa dohodli, že V prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zrnluvyva tohto Dodatku, prípadne ak
Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dôvodov na strane Učastníka a následne Podnik na zladosť Ucastnlka zrusl uclnky
odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platl'a ustanovenla Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpenlu Od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.
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 advokatskou komorou _pod c.. reg. ,
a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pan
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod c. reg. , a v pripade, ze sa tento
z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán advokát zaplsany v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Žaloba sa podava na adresu
sídla 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, mlnlimal'ne vsak_16,50 6 (plusvprlslusrła
DPH). Rozhodcovské konanie môže byt' výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovat odovodnenle, rozhodca vsak moze
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v prípade potreby ústne pojednávanie nariadít'. 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 rozhodcovskèho konanianariadil' predbežné Opatrenie v súlade s ust. § 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
El Súhlasím s dohodou Nesúhlasím s dohodou

Žilina, dňa .

__...,V._.__..._.._ _ V . › H l .

Ing. Richard Staškovan Nemečková Zuzana
Podpis a pečiatka účastníka Obchodná riaditeľka Orange Slovensko. a. s.
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