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D.odaiok 1$ Zmluve o pripajsní - š, zľľjjjjvyí AST'áBÔB'J 
SJjVJ karta s, p ríá š lm ým  tóJslórjrjym BísJäbi 0918189801; JíIsj-jí kód dodaiku; 50f3S'J7'

J D  p r s d a j c j j  Í D 2 3 5 S P Q Q 1

Omngs ® m aneko, a. ». so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 897 270, DIČ 2020310578 IČDPH SK202031578, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i, v oddiali: Sa, vo vložke: 1142/8 (ďalej ien „Podnik“) a

Účastník Účastník - Právnická osoba 

iVIsno, priezvisko, titu l/ Obchodné trisnoJ Alázov: Mestská Kultúrne Stredisko

trv a lý  pebyl/gídJo/AiJeste podnikania {matHa/obas, uJJca, popisné gíelo, PSČ, po&ia):
Fiľakovo, Hlavná 12, 93801, Fiľakovo

ŕisks O? / Pas: 

JČ DP'r\lD\t:

P la tn osť  OP / Pas?:

aratna oocjansrvo: SR

Rodné SJsio/JÍQ; 0004554í

2 a ä £ f i p 0 ľ ] ý :  

iv lá z ik  í s i v á  n

Císío O P/cssi pasu, p r e u l í ,  Platnosť O P /cssi pasu,
povol. na pobyt: p/súk. povok na pobyt:

R o d n é  c j s Jo :

(ďalej len "Ú častn ík")

i í3 základe vzájom nej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zm luva o pripojení (ďalej len "Dodatok"; c i t  zm luva c pripojení, ku ktoraj sa D odatok uzatvára, sa ďalej označuje a k 
"Zm luva“ ), k iorým  upravujú podm ienky kúpy koncového te lekom unikačného zariadenia a tiaž využívan ia  e lektronických kom unikačných služieb ("Služby"), prípadne iné osobitné 
podm ienky využívan ia  Služieb, ak sú v D odatku rssp. dokum ente, na ktorý taxi Dodatku odkazuje, výslovne dohodnutá. (Podnik a Ú častn ík  sa spoločne ďalej označujú ako ''s trany')

ČI. ' I . r 'rä d m e & m  to h to  D o d a tku  je
•1.1 dohoda straň na aktíváicii účastn íckeho program u rasp. zm ene účastn íckeho program u na účastn ícky program  (pokiaľ je  v kolónke nižšie v tom to bode uvedené 

"+++ ++“ zostáva účastn ícky program nezm enený; uvedenie predm etného sym bolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znam ená, že s tav určovaný danou kolónkou 
zostáva nezm enený oproti stavu pred podpisom  Dodatku, pokiaľ priam o v texte  vzťahujúcom  sa k danej kolónke nie je  uvedené inak)

--------------, O
|£5jv;j )lá ISO + d$ň + volania pa 1. m in zda/zna

na SÍM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónna čislo ja  uvedené v hlavičke tohto Dodatku, resp. na tej S IM karte Podniku, ktorá počas platností tohto 
Dodat.Ku nahradí (najmä z dôvodu straty, krádeže, vým eny a pod.) SJÍVI kartu Podniku registrovanú na Účastníka, letora) te le fónne číslo je  uvedené v h lavičke tohto 
Dodatku ( r/a lej len "SI/vl karta").
dohoda strán o predaji koncového telekom unikačného zariadenia (ďalej len "M T") (zmluvr.é strany sa dohodli, že pokiaľ je v kolónke "Výrobné čís lo  MT" uvedená 
"-p-r-ŕ-i r J,j tento údaj sa nebude uvádzať a že predm et kúpy teda A/l T  je  jasne  a jednoznačne  určený svojim  typom )

— -------- -------  -------------------1 2)(Typ MT E S 2 '

V ýrobné čís lo  MT(IMEJ) 353735B4Ô424S25 n
3)

Ú častníkovi z  majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceriy za  kúpnu cenu (no uplatnení zľavy z  jeho  spotreb ite ľske j ceny) s DPH (ďalej tiež "kúpna cena")

,.00 S ilR

Ú častník si je  vedom ý, že bežná m aloobchodná cena M T  bez z ľa '/y  z jeh o  spotreb ite ľske j ceny s DPH, za  ktorú Podnik f/IT  zo svojho majetku predáva, je

ja sä ô o  e u a  ] o)

Ú častník vyhlasuje, že si je  vedomý, že MT je  mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyššie v tom to bode  len z  'toho dôvodu, že sa zaviazal už ívať s lužby poskytovaná 
mu prostredníctvom  SIM  karty v zm ysle  ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku, 
dohoda strán o tom, že y rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku

3)

[Vým eny ID 'IÚ

poskytne (resp, neposkytne viď nižšie) Podnik Účastníkovi aj ďalšie výhody a v prípade, že Podnik tieto ďalšie výhody Ú častníkovi poskytne, tiež dohoda o právach 
povinnostiach strán spojených s poskytnutím  týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinnosti strán spojených s poskytnutím  ďalších výhod sú uvŕíoené v dokum ente

__ _____________  _____  ____ _  ____________________ . . . ________ _________ _ ______... ______ .. __ _________________ __________ ________ _____?)
|Š.or)U3y p o n u k y  "V ým e n y  2-01Ú" zo  dňa  í)'i. 04.20']') D S - S/Vi H j

ktorý ako Príloha č. 1 toh to  Dodatku tvorí jeho  neoddeliteľnú súčasť. V prípade, že je  v predchádzajúcej vate uvedená kolónka vyplnená sym bolom  str?jn>/ m
dohodli, že Podnik neposkytne Účastníkovi v  rámci tejto osobitnej ponukovej akcie ž iadne ďalšie výhody a zároveň, že súčasťou D odatku nie je  P riloha č. 1 s obsahom 
podľa tohto bodu . S trany sa dohodli, že súčasťou P rílohy č. 1 môže byť aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.

'\ dohoda strán o
a) aktivácii služby

jÔ r a / ) ^  W c ríd  'J/J í j jVJ3„ č lá b /a d n ý  íaiafón,
jAhoj £ u ropzi ->____  ___ ___________

b) o deaktivácií služby

a)

c) o voľba Vybraného čísla

0113412S44

Dodatok k zmluve o pripojení - čislo zmluvy: A3/56051 účastníka (vypína Orange Slovensko, a.s.)
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rJ) d poskytnutí benefítu  {pokia ľ ja  nasledujúca kolónka vyplnená sym bolom  "+>+++'' Ú častník nezíska žiadne zo zvýhodnen í uvedených v  Prílohe Dodatku, ktoré sú 
podm ienené uvedením  kľúčových sJov resp. slovných sp o je n í stanovených v p rís lušných ustanoveniach P rílohy Dodatku, pričom  práyo na ostatné zvýhodnenia  takouto 
podm ienkou nepodm ienené nie je  tým to dotknuté)

dohoda strán, že Ú častník je  povinný uhrad iť Podniku poplatok za aktíváciu SI M karty rssp. adm in istratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zm ien v systém och 
Podniku súvisiacich e kúpou koncového telekom unikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou (ďalej len "Poplatok") vo výške s DPH

£ y j[) H U ft

P/ái/íi a povinnosti Podniku a Účastníka
Ú častník je  povinný zap la tiť Podniku kúpnu cenu M T vo výške uvedenej v Či. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej y Či. 1 bode 1.5. Účastník je  povinný 
zap la tiť kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavanej Podnikom  v lehote uvedenej vo faktúra, inak do 15 dn í odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, ža Podnik r> 
to  Účastníka požiada, je tento povinný zapla tiť celú kúpnu cenu A/1T s DPH a/alebo Poplatok v hotovostí na predajnom  mieste, na ktorom  s Podnikom  Účastník uzatvorí 
tento Dodatok, a to  vo form e preddavku.
S trany sa dohodli, že Účastník je povinný počas doby viazanosti, ako je  táto stanovená v  bode 2.3 toh to  článku, rnaF na SIM karte aktivované a už ívať s lužby (re»p. 
s lužbu) definované v ustanoveniach p ísm en a) a P) tohto bodu, pričom  záväzky pcdľa p ísm en a) a b) tohto bodu m ajú povahu a lternatívnych povinností teda piati, že 
pokiaľ sú ria SIM karte aktivovaná služby (služba) uvedené v p ísm ene a) Účastník nie ja  povinný zároveň p ln iť v súvislosti so SIM  kartou svoj záväzok podľa písm ena
b) a naopak (i.j. ak má na SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v písm ene b) tohto bodu, nie ja povinný p ln iť svoj záväzok podľa pÍBmsna a) 
tohto bodu).
Ú častník sa zaväzuje, že v prípade, ak nebude mať na SIM  karte aktivovaný niektorý 2  účastn íckych program ov kategórie s lužieb Volania svo jim  alabo kategórie 
Volania do všetkých sietí, počas doby viazanosť, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude m ať aktivovaný na SIM karte taký účastn ícky program  (resp. taký 
variant účastn íckeho program u), u ktorého je  výška m esačného poplatku {s DPH) sianoveria prinajm enšom  na sumu

0fl,S£> H U fí
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(v prípade, že je  v  kolónke okrem  súrny uvedený aj konkrétny účastn ícky program  alebo typ  účastn íckeho program u. Ú častník neporuší svoje povinností, ak bude m ať 
predm etný účastn ícky program resp. účastn ícky program  daného typu aktivovaný na S i A/l karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prípade, že výška 
m esačného poplatku uvedeného účastn íckeho program u bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokiaľ je  v  koiónke uvedený len konkrétny účastn ícky program  
alebo viacero  účastn íckych program ov alebo typ alebo viac typov účastn íckych program ov bez sum y, Ú častník je  povinný m ať na SIA/I karte aktivovaný len n iektorý z 
uvedených účastn íckych program ov alebo účastn ícky program  uvedeného typu, a to bez ohľadu na výšku ich m esačných poplatkov) a teda  že počas tejto doby nebude 
rm-rf na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zrnenu účastn íckeho program u  na) účastn ícky program  s n ižším  mesačným  poplatkom , ak o je  výška m esačného 
poplatku uvedená vyššie v  tejto vete (pri p lnení tohto záväzku sa berie do úvahy výška m esačného poplatku pred uplatnením  zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek 
právnej skutočnosti poskytne Podnik). Za porušenie záväzku Účastníka  podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje  prípad, kscľ výška m esačného poplatku 
účastn íckeho program u (resp. variantu účastníckeho program u), ktoný má Ú častník na SIM  karte aktuálne aktivovaný, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu 
uvedenú v predchádzajúcej vete v dôsledku zn ížen ia  cien S lužieb alebo klesne počas platnosti Dodatku (resp. odo dňa nadobudnutia p latností toh to  Dodatku bola takto 
stanovená) pod sum u uvedenú v predchádzajúcej vate v dôsledku zaradenia  Účastníka do kategória  účastn íkov toho istého účastn íckeho programu, pre ktorých ie 
stanovená nižšia výška m esačného poplatku toho istého účastn íckeho program u (napr. z dôvodu m nožstevných z liav  a pod.). Aktivácia účastn íckeho program u podľa 
prvej vaty tohto bodu na S i A/l karta alabo aspoň ž iad o sť o aktiváciu takéhoto účastn íckeho program u na SIM karte (v čl. 1 boda 1.1 Dodatku a lebo inou form ou na to 
stanovenou Podnikom ) a jeh o  následná skutočná aktivácia ja  podm ienkou plamosti tohto Dodatku a teda aj podm ienkou na vzn ik nároku na kúpu M T za kúpnu cenu. 
Ú častník sa zaväzuje, že  v prípade, ak bude m ať na SIM  karte aktivovaný niektorý z  účastn íckych program ov kategórie Volania svojim  alebo kategórie Volania do 
všetkých sietí, bude m ať počas doby viazaností, ako je  tá to  stanovená v bode 2.3 tohto Článku, aktivovanú na SIM  karis  takú kom bináciu účastn íckych program ov 
kategórií služieb Volania svojim , Volania do všetkých sietí, SMS a A/l M S do všetkých siatí, O range W orld (v p rípade služby O range World sa do kom binácie rátajú len 
štandardné účastn ícke program y tejto s lužby a nie doplnkové účastn ícka program y tejto služby; v prípade, že v ostatných kategóriách služieb uvedených v tejto vete 
budú ponúkané okrem  štandardných účastn íckych program ov aj účastn ícke program y patriace o do iných podkatagórií, do kom binácie podľa taj b  vety sa rátajú len 
štandardné účastnícke program y) a S izriis balíkov (uvedené platí iba ak tento Dodatok uzatvára Účastník, ktorý má pridelené IČO), u ktorej výška súčtu m esačných 
poplatkov (vrátene DPH) za tieto  účastn ícka program y (vrátane DPH) je  rovná alebo yyššia ako

--------------------------- - 14)
|(LavaJ S) S1JH [-J-J4Ô M  SKX ]

P ovinnosť Účastníka podľa tohto p ísm ena je  splnená aj v  prípade, že kom binácia s lužieb, z ktorej sa ráta súčet m esačných poplatkov podľa predchádzajúcej vety, 
nebude pozostávať zo  všetkých kategórií služieb vym enovaných v predchádzajúcej vete, avšak Jen v p rípade ak v kom binácii bude zahrnu tý  aspoň jeden účastnícky 
program  z kategórie Volania svojim  alebo kategórie Volania do všetkých sietí. Pri p lnení záväzku podľa tohto bodu sa berie do úvahy výška m esačných poplatkov za 
jednotlivé  účastnícke program y pred upla tnením  zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej ve ty písm ena a) tohto 
bodu platia  prim erane aj pre právne vzťahy podľa tohto písm ena.

2.3 Ú častník sa zaväzuje, že po dobu

n 15)

m esiacov odo dňa uzavretia tohto  Dodatku (cľalej tiež  "doba viazanosti")
a) zotrvá  v zm luvnom  vzťahu s Podnikom  podľa Zm luvy v zn en í tohto Dodatku ako účastn ík S lužieb poskytovaných mu Podnikom  prostredníctvom  SIM karty a že po celú 

tú to  dobu bude bez prerušenia tieto S lužby využívať, 3  to v súlade s jeho  záväzkam i a zároveň neuskutoční ž iaden taký úkon, ktorý by sm eroval k ukončeniu alebo 
účelom ktorého by m alo byť ukončenia platností Zm luvy a/alebo Dodatku pred uplynutím  doby viazaností (bez ohľadu na skutočné právne následky uvedeného úkonu); 
za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenia od zm luvy z  dôvodov stanovených zákonom  č. S 10/2003 Z.z. v platnom  zneni;

b) nepožiada o vypojenie  2 prevádzky, alebo o dočasnú de.fjWiyáoiu SIM Karty (pokiaľ rnu lakato pov innosť nevypiyva zo Zmluvy, pričom  v íakorn prípade je  povinný bez 
zbytočného odkladu pokračovať v užívan í S lužieb prostredníctvom  ine j Slft/i karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktívovanú S IM kartu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo, nadá svo jím  konaním  žiaden taký podnet a ani neum ožní taká konanie, na základe ktorého by Podniku vzn iklo  právo odstúpiť od 
Zm luvy alebo právo -vypovedať Zm luvu z  dôvodov nesplnenia a lebo porušenia povinnosti zo  strany 'účastníka, ku ktorým  sa zaviazal v tom to  Dodatku a/alebo v Zm luva, 
a labo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obm edziť alebo pre ruš iť poskytovania Služieb;

d) bude m ať na SIM karte aktivoyaný taký účastn ícky program  (resp. taký variant účastn íckeho program u) alebo takú kom bináciu účastn íckych program ov v boda 2.2 
p ísm ene b) uvedených kategórií služieb, že nedôjde k porušeniu záväzku Ú častníka  uvedeného v bode 2 .2  tohto článku.

4 V prípade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci pranositeľnosti č ísla  prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len ‘-'pr&nessné čís la “) sa do doby viazanosti 
n ezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácia SIM karty s preneseným  číslom , číža doba, po ktorú SI A/l karta nebude v dôsledku ešte 
nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak začne  p lynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončení prenosu čís la. V týchto  p rípadoch je  však Účastník 
povinný pln iť si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a) a c) po celú dobu pred začatím  viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia  p lynutia doby 
viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prípade, ak Účastník uzatvoril tento Dodatok v rám ci režim u zásie lkového predaja, sa do doby viazanosti nezapočítava 
pn/ých sedem  pracovných d n í nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutí siedm ich pracovných dní nasledujúcich 
po nadobudnutí p latností Dodatku.

5 V prípade porušenia niektorej z povinností Ú častníka  uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto článku (najm ä ale nielen nezaplatenie splatnej ceny za Služby, nedodržanie 
záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto článku, jednostranné  ukončenia p latnosti Zm luvy alebo tohto Dodatku pred uplynutím  doby viazanosti, vykonania úkonu 
sm eru júceho k ukončeniu platnosti toh to  Dodatku pred uplynutím  doby viazaností bez ohľadu na skutočnosť, či naozaj dôjde k ukončaniu jeho  platnosti) je Ú častník 
povinný uhrad iť Podniku zm luvnú pokutu vo výške
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Zm luvná pokute predstavuje rozdiel medzí bežnou m aloobchodnou cenou M T bez zľa vy z  jeh o  spotreb ite ľske j ceny s DPH (uvedenou v bode 1.2 v rámčeku 
označenom  číslom  5) a kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal M T Účastníkovi (uvedenou v bode 1.2 v rámčeku označenom  číslom  4). Právo na zm luvnú pokutu 
podľa tohto bodu vznikne Podniku sam otným  porušením  povinnosti Účastníka, a to  v okam ihu porušenia povinnosti Účastníkom], pričom  toto právo nie ie podm ienené 
vykonaním  žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpením  od Zm luvy alabo prarušenirn Čí obm edzen ím  poskytovania S lužieb y pripada porušenia povinnosti 
podľa bodu 2.3 p ísm ena c) tohto článku). Ú častník ja  zároveň povinný uhrad iť Podniku náhradu škody, ktorej výška prasahuja výšku dohodnutej zm luvnej pokuty. 
Zm luvnú pokutu podľa tohto článku bude Ú častník povinný za p la tiť Podniku bez ohľadu na dĺžku doby, ktorá rnu ašta zostávala do up'ynutía doby viazanosti. 
Zm luvná pokuta ja  splatná v lehote uvedenej vo výzve na js j zapla ten ia , inak v lehote 14 dn í odo dna doručenia výzvy Podniku Účastníkovi.
Ú častník súh las í s tým , že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeh o  žiadosti a lebo z dôvodov jaho  zavinenia k dočasnej deakíívácii jem u pridelenej 
SIM karty a v dôsledku toho k obm edzeniu alebo k prerušeniu poskytovania S lužieb -vedľa zm luvy o pripojení, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodo>/ používať timo 
S lužby sa mu nezapočíta  do doby viazanosti. Táto  skutočnosť nezbavuje  Účastníka jah o  povinností zapla tiť Podniku za túto dobu cenu S lužieb, pokiaľ rnu tá'f.o 
oovinnosť v  zm ysle Zm luvy vznikne.
Podnik |a povinný sp ln iť si všetky svoja povinnosti, ktoré pre naho vyplývajú zo Zm luvy a tohto Dodatku, najmä (i) predať Účastníkovi M T za dohodnutú kúpnu canu a
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previesť na Účastníka vlastnícke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Ú častník spln í všetky podm ienky potrebné pre vznik nároku na kúpu rVlT za kúpnu 
cenu v sú lade s tým to Dodatkom ; (ii) poskytovať Účastníkovi S lužby podľa Zm luvy a tohto  Dodatku.

2.6 3 az  ohľadu na ostatná ustanovenia toh to  Dodatku sa zm luvné strany dohodli na nasledovnom : Ak je  kolónka v tom to  bodá vyplnená slovami "12 m esiacov", účastníkovi 
po uplynutí 12 m esiacov po nadobudnutí platnosti tohto dodatku vznikne právo na uzatvorenie iného - Podnikom  ur&sného - dodatku k SJ/vl karte uvedenej v záhlaví 
tohto  Dodatku (ďalej len "Nový dodatok")- V prípade, ak účastn ík v zm ysle tohto ustanovenia uzatvorí k S J M karte Nový dodatok, nadobudnutím  platnosti Nového dodatk i 
zaniká pla tnosť tohto Dodatku, a to bez toho, aby v dôsledku zániku platností tohto Dodatku vzn iko l Podniku nárok na zm luvnú pokutu. V prípade, ak Účastník 
neuzatvorí v zm ysle tohto bodu Nový dodatok, tento Dodatok ostáva naďalej v platnosti a všetky jeh o  ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. V prípade, ak je  kolónií; 
v tom to bode vyplnená  sym bolom  Ú častník nem á právo na uzatvorenia N ového dodatku podľa tohto bodu.

2.9 Ú častník sa zaväzuje, ža pokiaľ s i súčasne s uzatvorením  Dodatku aktivoval niektorý z B iznis ba líkov (a lebo o jeh o  aktiváciu  v okam ihu uzatvorenia Zm luvy a/alebo 
Dodatku požiadal Podnik a Podnik tejto ž iadosti vyhovej) a ak súčasne na základe aktivácie  konkrétneho Biznis balíku  využil m ožnosť zakúpen ia  osobitného typu A/1T za 
cenu so zľavou, ktorý je  m ožné za takúto  osobitnú cenu za kúp iť iba v prípade aktivácie a využívania n iektorého z  B iznis balíkov, je  povinný počas doby viazaností m ať 
predm etný B iznis balík aktivovaný na SI A/l karte a p la tiť zaň riadne a včas dojednanú cenu. Ú častník si je  vedom ý, že vzhľadom  na osobitnú m ožnosť získania 
osobitného typu MT prostredníctvom  aktiyácie vybraného Biznis balíka a teda vzhľadom  na výšku cenového zvýhodnenia M T poskytovaného Účastníkovi na základe 
toh to  Dodatku, by v  prípade, že by Ú častník nedodržal svo je  záväzky uvedené v prvej va te  tohto bodu, Podniku yznikla škoda. V p rípade porušenia povinností Účastníka 
uvedenej v prvej vete toh to  bodu, je  Podnik oprávnený od Účastníka požadovať náhradu škody vo výške súčinu výšky m esačného poplatku za konkrétny zvo laný Biznis 
balík a počtu celých zúčtovacích období, chýbajúcich do  skončenia doby viazanosti Dodatku. Náhrada škody je  splatná v lehote uvedenej vo výzve na je j zapla ten ie , inak 
v lehote 14 dn i odo dňa doručenia  výzvy  Podniku Účastníkovi.

2 .10 Identifikačný kód súvis iaceho dodatku:

Ak je  v kolónke nam iesto identifikačného kódu súvis iaceho dodatku uvedený sym bol nevzťahujú sa na Ú častníka  žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho  príloh
týkajúce sa súvisiaceho dodatku.

ÓJ. S. Z á vsr& čné  .ustanci-vsoja
3.1 Ú častník vyhlasuje, že nemá žiadna finančné záväzky voči Podniku, ktoré v  deň, keď bude podpisovať ten to  Dodatok, by boii po lehote ich splatnosti. Ú častník 

potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, ja  platná. V prípade, že v súvislosti so SI A/l kartou bol rnedzi Ú častníkom  a Podnikom  uzavretý iný dodatok v 
rámci niektorej ponukovej akcie Podniku, obsahom  ktorého by bol predaj koncového te lekom unikačného zariadenia  za cenu so zľavou alebo poskytnutie iného 
zvýhodnenia  Účastníkovi a záväzok Účastníka pln iť podm ienky poskytnutia zľavy a ďalšie povinnosti Ú častníka  uvedená v predm etnom  dodatku prostredníctvom  3IM  
karty (daie j tiež  "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je  p latný v deň, v ktorý sa uzaviera D odatok, S trany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok 
zaniká okam ihom  uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade, ak je  predm etom  Predchádzajúceho dodatku poskytnutie s lužby pod názvom  Zvýhodnené SA/IS v  roaminciu, 
Tw in a lebo Náhradný telefón, y takom  prípade zostáva P redchádzajúci dodatok p latný a popri ňom je  p latný aj Dodatok.

3.2 Ú častník podpisom  tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku 1 bode 1.2. V prípade, že  ide o prenos čísla  sa S trany dohodli, ža Podnik zabezpečí 
dodanie M T na stranam i dohodnutom  m ieste Ú častníkovi, ktorý ja  povinný splnenie tejto povinností potvrd iť svojim  podpisom  (rssp. podpisom  oprávnenej osoby 
konajúcej za Účastníka).

3.3 Dodatok nadobudne p la tnosť a účinnosť v deň, v ktorom  ho podpíšu obe jeh o  strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odložení účinnosti n iektorých ustanovení. Ak k 
jeho  podpísaniu  nedôjde obidvom i stranam i Dodatku v jeden  deň, nadobudne pla tnosť a účinnosť v deň, v ktorom  ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po 
Účastníkovi. Tento  Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a ta  na dobu viazanosti uvedenú y čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Účastník 
uzatvoril D odatok y rámci režimu zásie lkového predaja, sa D odatok uzatvára na dobu určitú odo dna nadobudnutia p latnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti 
definovanej osobitne pre tieto prípady v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je  až do m om entu aktivácie  SIA/1 karty odložená účinnosť tých ustanovení Dodatku, 
ktorých vykonanie  nie je  možné bez toho, aby bola  aktivovaná SIA/I karta, a to v zm ysle  Podm ienok prenosite ľnosti tele fónneho čísla  - Prijím ajúci podnik. Ak Účastník 
uzatvoril ten to  Dodatok v  rámci režim u zásie lkového predaja, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia  poskytované Ú častníkovi, najmä 
ustanovenia špecifikujúce začia tok poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnení, nadobudnú účinnosť až uplynutím  siedm eho pracovného dňa nasledujúceho po 
dni nadobudnutia p latností Dodatku, č ím  môže dôjsť k posunu m om entu začia tku poskytovania jednotlivých  osobitných zvýhodnení. Rozsah a charakte r osobitných 
zvýhodnen í však ostáva nezm enený. V prípade, ak Účastník uzatvoril tento D odatok v  rámci režimu zásie lkového predaja, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj 
podm ienky zásie lkového predaja a Ú častník podpisom  Dodatku vyjadruje s nim i súhlas.

3.4 Zm luvné strany sa dohodli, že okam ihom  naoobudnutia p latnosti Dodatku sa m en í dohodnutá  doba platnosti Zm luvy, pokia ľ táto nebola uzavretá na dobu určitú, vo 
svoje j časti týkajúcej sa SIM karty ria dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom  okam ihom  zániku Dodatku sa m ení doba platnosti Zm luvy v časti týkajúcej 
sa Si M karty na dobu neurčitú. Zánikom  platnosti Dodatku nie je  dotknutá p la tnosť Zmluvy.

3.5 Zm luvné strany sa dohodli, ža p la tnosť Dodatku skonči pred uplynutím  doby, na ktorú bol uzavretý v zm ysle bodu 3.3 tohto článku, zánikom  platnosti Zm luvy a lebo na 
základe dohody zm luvných strán. V prípade, že Ú častník poruší svoje povinností takým spôsobom , že Podniku voči nem u vznikne právo na zapla ten ie  zm luvnej pokuty 
podľa ustanovení tohto Dodatku, zanikne p latnosť Dodatku okam ihom  uhradenia zm luvnej pokuty (v prípade úhrady bankovým  prevodom  okarninorn pripísania celej 
súrny zm luvnej pokuty na Podnikom  určený účet). Zm luvné strany sa dohodli, že v prípade, že obsahom  Prílohy č. 1 je  poskytnutie z ľavy alebo iného zvýhodnení?.) 
Účastníkovi, okam ihom  porušenia povinnosti Účastníka takým  spôsobom , že Podniku voči nemu vznikne právo na zapla ten ie  zm luvnej pokuty podľa ustanovení tohtn 
Dodatku, zaniknú všetky práva Ú častníka  na poskytovanie týchto z liav  a /a lebo iriý rh  zvýhodnení, pokia ľ nie je  v ustanoveniach P rílohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.

3.fi Tento Dodatok je  neoddeliteľnou súčasťou Zm luvy. D odatok sa vyhotovuje vo  dvocn rovnopisoch, po jed n om  prs Účastníka a Podnik.
3.7 Ú častník vyhlasuje, že  si je  vedomý, že MT je  mu predávaný za cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi spotrebiteľskou (trhovou) 

cenou MT a v zm ysle  tohto Dodatku poskytnutou zľavou zo spotrebiteľskej ceny, len z toho dôvodu, že sa účastn ík zaviaza l už ívať s lužby poskytované mu 
prostredníctvom  SIA/I karty v zm ysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tom to D odatku, pričom  nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedanýcn 
v článku 2 v bode 2.2, 2.3 a lebo 2.4) vzhľadom  na výšku zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT, ako aj na prípadný obsah P rílohy č. 1 Dodatku, by spôsobilo, že Podniku 
vznikla škoda (m inim álne v rozsahu zľavy zo spotrebiteľskej ceny A/IT).

3.8 Ú častník vyhlasuje, ža pred uzavretím  tohto Dodatku bol podrobne oboznám ený s právam i, ktoré z neho vyplývajú ako aj so yšetkym i podm ienkam i a/alebo 
povinnosťam i, ktorá sa podľa neho zaviazal spln iť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podm ienky a /a lebo povinnosti 
nesplní a lsbo poruží.

3.9 Strany sa dohodli, že v prípade, že Ú častník z akýchkoľvek dôvodov s tra tí právo na užívan ie  účastn íckeho program u (resp. jeh o  variantu), ktorý ma na SIM karte 
aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného účastn íckeho program u, je  Podnik oprávnený  aktivovať mu na SIM karta iný účastn ícky program , ktorý spína 
podm ienky uvedená v čl. 2 bode 2.2. A k  Ú častník požiada o aktiváciu  iného účastn íckeho program u pred zm enou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento 
úkon za vykonaný yčas, pokiaľ nebude z technických, adm in istratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zm enu vzhľadom  na krátkosť 
času m edzi doručením) ž iadosti a okam ihom , v ktorom  ma dôjsť k zm ene účastn íckeho program u v dôsledku s tra ty  práva na poskytovanie  dotknutého účastníckeho 
programu.

3.10 Účastník svo jím  podpisom  potvrdzuje, že mu bola oznám ená inform ácia Podniku, ktorou ho tento v sú lade s §  42 a ostatným i ustanoveniam i zákona č. 610/2003 Z.z. v 
znen í neskorších predpisov oboznám il s tým , že ku dňu 30.10.2010 na základe doplnku všeobecných podm ienok dochádza k zm ene textu Všeobecných podm ienok 
poskytovania verejných elektronických kom unikačných služieb prostredníctvom  verejnej telefónnej siete  spoločnosti Orange  S lovensko, a. s., a to ich článku 11, bod 
11.15. Ú častník ďalej svojim  podpisom  potvrdzuje, že predm etnú zm enu akceptoval a že  mu bola zároveň riadne oznám ená inform ácia, ža  v prípade, ak má zrnení 
uvedeného dokum entu charakter podstatnej zm eny zm luvných podm ienok, je  Ú častník oprávnený odstúpiť od zm luvy o pripojení, ktorej sa zm ena týka, bez sankcií, ak 
by zmenu, ktorá má charakter podstatnej zm eny zm luvných podm ienok, neakceptoval. Okam ihom, v ktorý nadobúda účinnosť zm ena vyššie uvedených všeobecných 
podm ienok, sa zároveň m ení obsah zm luvy o pripojení, ktorej súčasťou sú tieto všeobecné podmienky.

3.11 S trany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tom to bode uvedené právo a Účastník potvrdzuje svojim  podpisom , že  sa s touto skutočnosťou oboznám il a berie ju  na 
vedom ie. Podnik je  oprávnený pre každá zariadenie, ktorého predaj je  predm etom  tohto Dodatku a ktoré m ožno využiť na už ívan ie  verejnej telefónnej služby, technicky 
obm edziť m ožnosť využívan ia  tohto zariadenia počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokiaľ je  v D odatku .stanovených viac dôb viazanosti Lak počas celej 
doby, počas ktorej je  Účastník zaviazaný podľa tohto Dodatku už ívať s lužby v ňom stanovené v dohodnutom  rozsahu a /alebo štruktú ra ) v inej sieti, ako je  verejná 
telefónna s iať Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na s ie ť /  SIA/l-lock). Ú častník vyhlasuje, že sa oboznám il so skutočnosťam i uvedeným i v tom to  bode a s ich 
vedom ím  k.upuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom  na uvedené nevznikajú Účastníkovi z vyššie v tom to bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči 
Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklam ovať vyňéia uvedené skutočností na zakúpenom  tovare (b) právo požadovať z  hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej 
ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zm luvy (požadovať vrátania celej kúpnej ceny zapla tenej za tovar), alebo akákoľvek iné právne 
nároky.

3.12 S trany sa dohodli, že okam ihom  nadobudnutia p latnosti Dodatku sa m ení znenia  Zm luvy ako celku (pričom  strany sú si vedom é, že v zm ysie ustanovení Zm luvy všetky 
zm luvy o pripojení, ktorých súčasťou sú VP. predstavujú časti tej istej zm luvy o  pripojení rnedzi Ú častníkom  a Podnikom , t.j. tvoria časť Zm luvy), a to tak, že všetky 
spory, ktoré rnedzi stranam i vzniknú zo vzájom ných zm luvných vzťahov existu júcich ako aj zo  zm lúv uzavretých m edzi nim i v budúcnosti (to zn. všetky zm luvné vzťahy 
vzn iknuté  na základe Zm luvy (zm lúv o pripo jen í) a k nej (k n ím ) vyhotovených dodatkov) a spory s nim i súvisiace (vrátane sporov o p latnosť, výklad a zánik -takejto 
Zm luvy (zm lúv o pripojení)), sa rozhodnú v  rozhodcovskom  konaní pred stálym  rozhodcovským  súdom , ktorý bude vybraný ža lobcom  zo  zoznam u stálych 
rozhodcovských súdov vedeného M inisterstvom  spravodlivosti S lovenskej republiky. Tým to nie je  dotknuté  právo žalobcu obrátiť sa s návrhom  na začatia  konania na 
prís lušný všeobecný súd S lovenskej republiky podľa zákona č. 99/1963 Zb. O bčiansky súdny poriadok v znen í neskorších  predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie 
p latnosti Zm luvy a/alebo toh to  Dodatku sa netýka ustanovení tohto bodu, ktorá budú trva ť aj po ukončení p latnosti Zm luvy a/alebo Dodatku.

3.13 S trany sa dohodli, že v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie S lužieb podľa Zm luvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik odstúpi od Zm luvy a tohto Dodatku z 
dôvodov na strane Účastníka a následne Podnik na žiadosť Účastníka zruší účinky odstúpenia od Zm luvy a  tohto Dodatku prípadne začne  znova poskytovať 
pozastavené Služby, platia ustanovenia Zm luvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania  S lužieb prípadne k odstúpeniu od Zm luvy a
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tohto Dodatku nebolo došlo. 

Fiľakovo, dňa 14.04.2011 Fiľakovo, dňa 14.04.2011

Účastník:
M estské Kultúrne Stredisko

M *;

Za Orange  S lovensko, a.s.:

ICO:
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