
> Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: A1374943 ID predajcu: ID177DSP01 JNMD

orange"

Dátum: 24. 4. 2014
Ident. kód dodatku: 7414865
SIM karta s prideleným tel. číslom: 0915352359

Orange Slovensko, a. s.
so šidlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len "Podnik") a

Účastník (fyzická osoba nepodnikáte!’ I právnická osoba I fyzická osoba podnikateľ): Právnická osoba_____
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:

Mesto Fiľakovo
Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné čislo, PSČ, pošta):
Fiľakovo, Radničná 25, 98601, Fiľakovo
Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:

SR
Rodné číslo / IČO: IČ DPH / DIČ:
00316075
Zastúpený:
Kalinčiak Jaromlr JUDr.
Rodné číslo: Číslo a platnosť OP / pasu / preuk. povol. na pobyt:

(pod skratkou “P na pobyt" sa rozum ie Povolenie na pobyt cudzinca)

(ďalej len "Účastník")

na základe vzájom nej dohody uzatvára jú ten to  dodatok k cit. zm luve o poskytovaní vere jných služieb (ďale j len "D odatok" a lebo  "dodatok"; cit. zm luva o poskytovaní 
vere jných služieb, ku ktore j sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označu je  ako "Z m lu v a "), ktorým  upravujú podm ienky využívan ia  e lektron ických kom unikačných služieb a iných 
plnení poskytovaných Účastníkovi na zák lade Zm luvy  ("S lužby”), prípadne iné osob itné podm ienky využívan ia  S lužieb, ak sú v  Dodatku resp. dokum ente, na ktorý  text 
Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podn ik a Ú častník sa spoločne ďalej označujú ako "strany").

ČI. 1. Predmet dodatku
1.1 S trany sa dohodli, že Ú častn ik získava uzavretím  toh to  Dodatku právo na 10% zľavu (ďalej tiež  "Z ľava") z  výšky  zák ladného  m esačného pop latku (tj. Z ľava sa 

netýka m esačných a iných pop la tkov dop lnkových služieb) podľa Cenníka služieb za užívanie účastníckych program ov Sova 5€, Sova 10€, Sova 15€, Delfín 15€, 
Delfín 20€, Kengura 25€, Kengura 30€, P an te r 30€, P anter 35€, Panter 40€, Panter Pro 45€ , P anter 65 a P anter 100€. P odm ienkou poskytovania Z ľavy je  
skutočnosť, že n iektorý z  účastníckych program ov uvedených v  predchádzajúce j ve te  je  aktivovaný na SIM  karte, ktore j te le fónne čís lo  Je uvedené v  záhlaví tohto 
Dodatku, (ďalej tiež "SIM  karta “). P rávo na Z ľavu m á Ú častn ík  len v  súvis losti s poskytovaním  S lužieb prostredníctvom  SIM  karty, a to  počas doby viazanosti, ako 
je  tá to  stanovená v čl. 2 Dodatku (Podn ik  Je oprávnený -  nie však povinný -  poskytovať Zľavu aj po ním  určenú dobu po  up lynutí doby viazanosti teda po zániku 
Dodatku). V  pripade, že  Účastníkovi vzn ikne  súbeh práva na Z ľavu a práva na inú zľavu z výšky m esačného pop latku vyšš ie  uvedených účastníckych program ov 
tie to zľavy sa nekum ulu jú ale Účastníkovi zan ikne počas doby súbehu právo na nižšiu z  oboch zliav.

1.2 S trany sa dohodli na nasledovných podm ienkach poskytovania zvýhodnen ia  "20%  zľava z  m esačného pop latku za dodatočný účastn ícky program  Ideálnych 
paušálov s v iazanosťou“:

a) Strany sa dohodli, že pre účely ustanoven í tohto bodu má pojem  "K onvergentný účastník” nas ledovný význam : Konvergentným  účastníkom  Je účastník služieb 
Podniku (Konvergentný účastn ík m ôže byť to tožný s Účastníkom , ak sú splnené podm ienky podľa toh to  bodu a zároveň te le fónne číslo, na ktoré sa odkazuje 
v  písmene b) subp ísm ene ba) tohto bodu je  pride lené SIM karte, ktorá je  registrovaná na Ú častníka), ktorý získa l z ľavu 20 % z  výšky m esačného poplatku 
za niektorý z  nasledovných účastn íckych program ov F iberN et Super (služba F iberNet v  rám ci s luž ieb O range D om a), Ba lík DSL, B izn is DSL in ternet (služba 
Internet na dom a DSL), Klasik, Prem ium , Extra a lebo Ultra (služba M obilný in ternet) a lebo z  nasledovných ba líkov FiberP lay, F iberP lay 2 (s lužby O range 
Dom a), SatTV Extra a lebo TV  Extra (služba Lite TV ) a lebo aj zľavu z  v iacerých týchto účastn íckych program ov resp. balíkov, a to  na základe splnenia všetkých 
nasledovných podm ienok:

aa) Konvergentný účastník a Podnik uzavre li akc iový dodatok (ďalej v  tom to článku tiež "H lasový dodatok” ) k Z m luve  o  poskytovaní vere jných služieb (ďalej 
v tom to článku tiež "H lasová Zm luva"), ktore j súčasťou sú Všeobecné podm ienky poskytovan ia  vere jných e lektron ických kom unikačných služieb 
prostredníctvom  vere jne j m obilne j s ie te spo ločnosti O range S lovensko, a. s., na zák lade ktorého Podnik Ú častn íkov i predal za cenu so zľavou m obilný 
telefón (a lebo iné zariaden ie ) a lebo m u poskyto l z ľavu z  ceny služieb alebo iné zvýhodnen ie , pričom  sa Ú častn ík  zav iaza l, že po dobu viazanosti n ie kratšiu 
ako 15 m esiacov dohodnutú v  H lasovom  dodatku zo trvá v  užívaní služieb poskytovaných m u na zák lade  H lasove j Zm luvy  (H lasová Zm luva m ôže byť
v  prípade, že  Konvergentný účastník je  to tožný  so  sam otným  Účastníkom , to tožná so Zm luvou) prostredníctvom  SIM  karty, ktore j te lefónne číslo je  
uvedené v H lasovom  dodatku, a to v  rozsahu a /  a lebo štruktúre dohodnute j v  H lasovom  dodatku;

ab) Konvergentný účastn ik  a Podnik uzavre li akc iový dodatok (ďalej v  tom to článku tiež "Data dodatok" resp. "D a ta  dodatky" ak vzn ik lo  v iac nárokov
na uvedenú zľavu z  m esačných pop la tkov za v iaceré  účastnícke program y resp. balíky uvedené v  subp ísm ene ac) toh to  p ísm ena) k n iektorej zo zm lúv 
(ďalej v  tom to článku tiež "D a ta Zm luva " a lebo "Data Zm luvy", ak bolo uzavretých v iac Data dodatkov -  k te j is te j D a ta Zm luve m ôže existovať len jeden 
Data dodatok), na základe ktore j sa poskytu je  niektorá zo služieb O range Doma, In ternet na dom a DSL, L ite  T V  a lebo M obilný in ternet, pričom  na základe 
Data dodatku Podnik Ú častníkovi predal za cenu so zľavou koncové te lekom unikačné zariaden ie  a lebo mu poskyto l z ľavu z  ceny služieb a lebo iné 
zvýhodnenie , pričom  sa Ú častn ík  zaviazal, že  po dobu viazanosti nie kratšiu ako 24 m esiacov dohodnutú  v  D a ta  dodatku zo trvá v  užívaní s lužieb 
poskytovaných mu na zák lade Data Zm luvy  prostredníctvom  pripo jenia resp. prístupu, k torého SN (iden tifiká to r vo  fo rm e čís la  pride leného Podnikom  
konkrétnem u pripo jeniu resp. prístupu) je  uvedené v  Data dodatku, a to  v  rozsahu a /  a lebo štruktúre dohodnute j v  Data dodatku a súčasne Účastník 
na základe Data dodatku získa l 20%  zľavu z  m esačného poplatku za účastnícke program y a lebo ba líky uvedené v prvej ve te  toh to  písm ena a);

ac) Boli splnené vše tky  osta tné podm ienky uvedené v  Data dodatku pre vznik práva na 20%  zľavu z výšky m esačného pop latku za n iekto rý z nasledovných 
účastníckych program ov F iberN et S uper (služba F iberNet v  rám ci služieb O range Dom a), Ba lík DSL, B izn is DSL in ternet (služba Internet na dom a DSL), 
Klasik, Prem ium , Extra a lebo U ltra (s lužba M obilný in ternet) a lebo z  nasledovných ba líkov FiberP lay, F iberP lay 2 (s lužby O range Doma), S a tTV  Extra 
alebo TV  Extra (služba Lite TV);

ad) Neuplynula doba viazanosti aspoň jedného  z Data dodatkov k n iekto re j z  Data zm lúv na zák lade ktorých získa l K onvergentný účastník n iektorú z  20%  z liav 
z  účastníckych program ov resp. ba líkov uvedených subp ísm ene ac) tohto písm ena;
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ae) K onvergentný účastník m á aspoň na jedne j zo  SIM kariet, prostredníctvom  ktorých užíva s lužby na zák lade H lasovej Zm luvy, (ďalej v  tom to článku tiež ako 
"H lasové SIM  karty") ak tivovaný n iekto rý z  účastníckych program ov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, K engura alebo P anter (ďalej v tom to článku tiež 
"Program y"; podm ienka je  sp lnená aj v  prípade, ak v  okam ihu uzavretia tohto Dodatku ešte nebol na ž iadnej z  H lasových SIM karie t aktivovaný niektorý^ 
z  Program ov, avšak Ú častn ík  o je h o  aktiváciu na SIM karte na jneskôr v  deň uzavretia Dodatku požiadal a ten to  účastn ícky program  mu následne bol 
na základe te jto  žiadosti skutočne na Z  SIM  karte aktivovaný), okrem  takej SIM karty, ktorá sa nezapočítava m edzi SIM karty, na ktorých je  aktivovaný 
niektorý z  P rogram ov podľa nasledovných ustanoven í te jto vety, pričom  medzi SIM karty, na ktorých je  aktivovaný Program , sa nezapočítavajú SIM karty, 
na ktorých je  s íce  aktivovaný n iekto rý z  Program ov, avšak v súvis losti s predm etnou SIM kartou Ú častníkovi vznik lo  právo na 20% zľavu z výšky 
m esačného pop latku za n iekto rý z  P rogram ov (a toto právo stále trvá); po zániku práva na predm etnú zľavu v  súvis losti s predm etnou SIM kartou sa tá to  
SIM karta začne v  prípade, že je  na nej aktivovaný n iektorý z  Program ov, započítavať m edzi SIM karty, na ktorých je  aktivovaný n iektorý z  Program ov 
podľa úvodných ustanoven í te jto  vety.

b) S trany sa dohodli, že Ú častník získa právo na zľavu zade finovanú písm ene c) tohto bodu v  prípade, ak (m usia byť sp lnené všetky podm ienky uvedené nižšie 
v  tom to písmene):
ba) v článku 3 bode 3.13 p ísm ene e ) Dodatku je  v  ko lónke s indexom  uvedené te lefónne číslo  pride lené SIM karte (ďalej v tom to článku tiež ako "Referenčná 

SIM karta"; pokiaľ tam  nie je  uvedené žiadne existu júce funkčné te le fónne č is lo  pride lené SIM karte, nie je  tá to  podm ienka splnená), ktorá je  registrovaná 
na K onvergentného účastníka (Konvergentným  účastníkom  m ôže byť pri sp lnení podm ienok podľa bodu 1 toh to  článku aj sam otný Účastník);

bb) v  článku 3 bode 3.13 p ísm ene f) Dodatku nie je  v  ko lónke s indexom  uvedené ž iadne SN (iden tifiká to r vo  fo rm e čísla pride leného Podnikom  konkrétnem u 
pripojeniu resp. prístupu);

bc) v  príslušných ustanoven iach toh to  Dodatku je  dohodnuté, že Účastník je  prostredníctvom  SIM karty, ktorá je  uvedená v záh laví tohto Dodatku, (ďalej 
v  tom to článku tiež ako "Táto  SIM  karta") pov inný počas celej doby viazanosti užívať (v prípade, ak má aktivovaný n iektorý z  účastníckych program ov 
Ideálnych paušá lov Sova, Delfín, Kengura a P an te r alebo n iektorý z  účastníckych program ov N ekonečné vo lan ia  v  O rangei -  Večer a Víkend, Nekonečné 
volania v  O rangei -  N onstop) takú  kom bináciu  nasledovných služieb, že súčet výšky m esačného pop latku za aktivovaný účastnícky program , aktivovaného 
M esačného predplatného a m esačných pop la tkov za dop lnkové služby Nekonečné vo lan ia  na vybrané tel. č is lo  v sieti O range, Nekonečno v  rodine, 
Poistenie faktúry, N ekonečné SM S, S p rávy do všetkých s ie ti SR  70+, Prenos M esačného predplatného, za vše tky  š tandardné balíky s lužby Nekonečný 
in ternet v  m obile, za dop lnkové ba líky s lužby N ekonečný in ternet v  m obile Balík Zákaznícka zóna, Ba lík O rangeChat, O range knižnica a TV  v mobile, 
m esačného pop latku za dop lnkové služby T V  v  m obile  s Archívom , Haló Svet, Nekonečné hovory Európa, N ekonečné hovory Svet, Moja Európa, Moja 
E u rópa*, M ôj Svet, Môj Svet+, N áhradný te le fón, Európa dáta, Svet dáta, Prichádzajúce hovory v  EÚ, P rednostná starostlivosť a Exkluzívna starostlivosť, 
bude vyšší ako 5,00 €.

bd) prostredníctvom  Tejto SIM karty  neboli pred uzavretím  Dodatku poskytované s lužby Podniku;
be) K onvergentný účastník v  lehote stanovene j Podnikom  nevyjadrí spôsobom  stanoveným  Podnikom  svoj nesúhlas s poskytovaním  zľavy uvedenej v písm ene 

c) tohto bodu;
bf) V  súvis losti s K onvergentným  účastníkom , na k torého je  registrovaná Referenčná SIM karta, nebolo poskytnutých viac ako päť Z liav z  m esačných 

pop latkov definovaných v bode 3 toh to  č lánku na základe iných akciových dodatkov k zm luve o poskytovaní verených služieb odlišných od tohto Dodatku, 
pričom  do  tohto  počtu sa ráta jú aj takéto z ľavy  poskytnuté Podnikom  Konvergentném u účastníkovi a lebo inej osobe, ktorá splnila podm ienky na poskytnutie 
rovnakej alebo obdobnej zľavy, ako je  z ľava uvedená v  písm ene c) tohto bodu.

c) V  prípade splnenia všetkých podm ienok podľa písm ena b) tohto bodu Účastník získa právo na 20%  zľavu z výšky m esačného pop latku za užívanie 
ktoréhokoiVek z P rogram ov užívaných prostredníctvom  Te jto  SIM karty počas doby poskytovania te jto  zľavy. Ďa lej sa zľava uvedená v  predchádzajúcej vete 
označuje v  tom to  článku ako “Zľava"; pok ia ľ sa v  tom to  bode pred písm enom  c) použil pojem  "Zľava" rozum ie sa tým  tiež  Zľava. Účastník získa v  prípade 
splnenia všetkých podm ienok podľa toh to  článku právo na Zľavu na dobu viazanosti, ako je  tá to  dohodnutá v  tom to Dodatku. V  prípade, že Účastníkovi vznikne 
právo na Zľavu a súčasne právo na inú zľavu a lebo viacero  z liav z  m esačného poplatku, k torého sa týka Z ľava, Podnik určí poradie, v  ktorom  sa zľavy
z  m esačného pop latku uplatnia, pričom  je  oprávnený uplatn iť akékoľvek poradie bez ohľadu na to, či to  je  pre Ú častníka výhodne jš ie  alebo menej výhodné.

d) Po uplynutí doby poskytovania Z ľavy  je  Ú častník povinný p latiť za P rogram y m esačné pop latky podľa ostatných ustanoven í Z m luvy (tj. pokiaľ nie je  dohodnuté 
inak v  inej časti Zm luvy, podľa C enníka služieb).

e) N árok na Z ľavu zanikne v prípade, že  práva a povinnosti Ú častníka z  tohto Dodatku prejdú alebo sa prevedú na iný subjekt, avšak Podnik je  oprávnený 
(nie však povinný) v  takom to prípade poskytnúť Z ľavu aj novém u subjektu, ktorý nadobudne dotknuté  práva a povinnosti Účastníka.

1.3 Strany sa dohodli na nasledovných podm ienkach poskytovania zvýhodnenia "20%  zľava z  m esačného pop latku za inú službu":
a) S trany sa dohodli, že Ú častník získa právo na zľavu (resp. zľavy) zadefinovanú v bode 2 toh to  článku v prípade, ak (m usia byť sp lnené všetky podm ienky 

uvedené nižšie v  tom to bode):
aa) v  článku 3 bode 3.13 písm ene f) Dodatku je  v  ko lónke s indexom  uvedené jedno  a lebo viac SN (SN je  id entifiká tor vo fo rm e čísla pride leného Podnikom  

konkrétnem u pripo jeniu resp. prístupu; ďale j sa  takéto  SN označuje ako "Zvýhodnené SN", pričom  pokia ľ je  ten to  pojem  použitý v jednotnom  čísle vzťahuje 
sa na každé SN a nim  označené pripo jenie, k toré je  uvedené vo vyššie v  tom to písm ene uvedenej kolónke), k toré bolo Podnikom  pride lené Účastníkovi
a označuje pripojenie, prostredníctvom  ktorého Ú častník užíva niektorú zo služieb O range Doma, In ternet na dom a DSL, Lite  T V  alebo M obilný internet;

ab) m edzi Účastníkom  a Podnikom  bol uzavre tý  akc iový dodatok, ktorý je  ku dňu uzavretia  Dodatku p la tný a účinný, (ďalej v  tom to článku tiež "Data dodatok";
v  prípade, ak sp ĺňa podm ienky uvedené v tom to subp ísm ene viac akciových dodatkov, vzťahu je  sa pojem  "Data dodatok" ku každém u takém uto akciovém u 
dodatku) k  niektore j zo  zm lúv (ďalej v  tom to  článku tiež "Data Zm luva"; v  prípade ak spĺňa podm ienky uvedené v tom to písm ene viac akciových dodatkov 
k v iacerým  zm luvám , vzťahu je  sa pojem  "D ata Zm luva" na každú takúto zm luvu), na základe ktore j sa poskytu je  niektorá zo služieb O range Doma, Internet 
na dom a DSL, L ite  TV  a lebo M obilný in ternet, pričom  na základe Data dodatku Podnik Účastníkovi predal za cenu so zľavou koncové telekomunikačné 
zariadenie a lebo m u poskyto l z ľavu z  ceny služieb a lebo iné zvýhodnen ie  a súčasne sa Data dodatku Ú častník zaviazal, že po dobu viazanosti nie kratšiu 
ako 24 m esiacov dohodnutú  v  Data dodatku zotrvá v  užívaní služieb poskytovaných mu na základe Data Zm luvy  prostredníctvom  pripo jenia resp. prístupu, 
ktorém u bolo pride lené Zvýhodnené  SN, a to  v  rozsahu a / a lebo štruktúre týchto služieb dohodnute j v  Data dodatku. Za Data dodatok pre účely tohto 
článku však m ožno považovať len taký  akc iový dodatok spĺňajúci podm ienky podľa predchádzajúce j vety, u k torého do uplynutia  doby viazanosti nezostáva 
viac ako šesť m esiacov;

ac) Účastník nezískal dos ia ľ rovnakú a lebo obdobnú zľavu (ako je  Z ľava) z  m esačného pop latku za účastn ícky program  alebo balík tej istej služby, ako by 
získal, pok ia ľ by bola sp lnená podm ienka podľa toh to  subpísm ena vzhľadom  na to, že boli sp lnené ostatné podm ienky na získanie Zľavy; podm ienka podľa 
tohto písm ena sa v  prípade, že v  článku 3 bode 3.13 písm ene f) Dodatku je  uvedených v iac Zvýhodnených SN, skúm a osob itne pre každé Zvýhodnené SN 
a s ním súvis iaci Data dodatok (rovnako to  p latí pre podm ienky uvedené v  subpísm enách ab) a ad) toh to  písm ena);

ad) Účastník v  nezískal na zák lade Data dodatku zľavu z m esačného poplatku za účastnícke program y Ba lík DSL a / a lebo B iznis DSL in ternet zľavu, 
v  dôsledku ktore j mal aspoň počas n iekoľkých zúčtovacích  období konečnú výšku m esačného pop latku 5,99 €.

b) V  prípade splnenia všetkých podm ienok podľa písm ena a) tohto bodu Účastník získa právo na 20%  zľavu z výšky m esačného pop latku za užívanie tých 
z  nasledovných účastníckych program ov F iberN et S uper (služba F iberNet v  rámci služieb O range Dom a), Balík DSL, B iznis DSL in ternet (služba Internet
na dom a DSL), Štart, K lasik, Prem ium , Extra a lebo U ltra (služba M obilný in ternet) a lebo z nasledovných ba líkov FiberP lay, F iberP lay 2 (služby O range Doma), 
SatTV Extra a lebo T V  Extra (služba L ite TV), k toré užíva prostredníctvom  Zvýhodneného SN počas doby poskytovan ia  te jto  zľavy, pričom  20%  zľava sa 
vypočítava zo základu, ktorým  je  výška m esačného pop latku dohodnutá v  Data dodatku a pokia ľ nie je  v  D ata dodatku dohodnutá osob itná výška m esačného 
poplatku, základom  pre výpoče t z ľavy  je  cena podľa prís lušného cenníka. Ďalej sa zľava uvedená v predchádzajúce j vete označuje v  tom to bode ako "Zľava"; 
pokia ľ sa v  tom to bode pred p ísm enom  b) použil pojem  "Zľava" rozum ie sa tým tiež Zľava. Ú častník získa v  prípade splnenia všetkých podm ienok podľa tohto 
bodu právo na Z ľavu na obdobie od prvého dňa zúčtovac ieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom  období počas ktorého bol uzavretý tento Dodatok, 
až do  uplynutia  doby v iazanosti dohodnute j v  D a ta dodatku. V  prípade, že  Účastníkovi vznikne právo na Z ľavu a súčasne právo na inú zľavu alebo viacero zliav 
z  m esačného pop latku, k torého sa týka Zľava, určí Podnik poradie, v  ktorom  sa zľavy z m esačného pop latku uplatnia, pričom  je  oprávnený uplatn iť akékoľvek 
poradie bez ohľadu na to, či to  je  pre Ú častn íka  výhodne jš ie  alebo m enej výhodné. V  prípade, že Účastník m á súčasne so Zľavou podľa Data dodatku, ktorý je  
súčasťou Data Zm luvy, na zák lade ktore j sa poskytu je služba M obilný in ternet, právo na zľavu nazvanú v Data dodatku "Loja litné zvýhodnenie" vznikom  práva 
na Z ľavu z m esačného pop latku za účastnícke program y služby M obilný in ternet K lasik, Prem ium , Extra a Ultra zan ikne defin itívne právo na Účastníka 
na Lojalitné zvýhodnen ie  dohodnuté  v  prís lušnom  Data dodatku (tj. základom  pre výpočet konečnej ceny po up la tnení Z ľavy  je  m esačný poplatok bez zníženia 
podľa Loja litného zvýhodnenia).

c) N árok na Zľavu zanikne v prípade, že práva a povinnosti Ú častníka z tohto Dodatku alebo z  Data dodatku pre jdú alebo sa prevedú na iný subjekt, avšak Podnik 
je  oprávnený (nie však povinný) v  takom to  prípade poskytnúť Zľavu aj novém u subjektu, ktorý nadobudne dotknuté  práva a povinnosti Účastníka. Právo
na poskytovanie Z ľavy zanikne pred up lynutím  doby uvedenej v  písm ene b) toh to  bodu v prípade, že Ú častník nebude m ať aspoň na jedne j zo  SIM kariet, 
prostredníctvom  ktorých užíva  s lužby na zák lade Zm luvy, aktivovaný n iektorý z  účastníckych program ov ideá lnych paušálov Sova, Deifin, Kengura alebo
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P anter (ďalej v  tom to  článku tiež "P rogram y” ) okrem  takej SIM  karty, ktorá sa nezapočítava m edzi SIM  karty, na k torých je  aktivovaný n iekto rý z  Program ov 
podľa nasledovných ustanoven í te jto  ve ty  (tj. v  p rípade, ak nebude na Z  SIM karte aktivovaný n iekto rý z  Program ov, avšak zároveň bude niektorý z  P rogram ov 
aktivovaný na inej SIM  karte, prostredníctvom  ktore j užíva Účastník s lužby na základe Zm luvy  a k torá je  reg is trovaná  na Ú častn íka  a ktorá sa započítava m edzi 
SIM karty, na ktorých je  aktivovaný n iekto rý z  P rogram ov podľa nasledovných ustanoven í te jto  vety, právo na Z ľavu  nezan ikne), pričom  m edzi SIM  karty, 
na ktorých je  aktivovaný P rogram , sa nezapočítava jú  SIM  karty, na ktorých je  síce aktivovaný n iekto rý z  P rogram ov, avšak v  súvis losti s predm etnou SIM kartou 
Účastníkovi vznik lo  právo na 20%  zľavu z výšky m esačných pop latkov za užívanie P rogram ov (a to to  právo s tá le  trvá), ak je dnou z podm ienok pre vzn ik  te jto 
20% zľavy je  sp lnen ie  podm ienok pre vzn ik  práva na Z ľavu a lebo na inú obdobnú zľavu; po zán iku  práva na predm etnú zľavu v  súvis losti s predm etnou SIM 
kartou sa táto SIM karta začne v prípade, že je  na nej aktivovaný n iektorý z  Program ov, započítavať m edzi SIM  karty, na ktorých je  aktivovaný niektorý 
z  P rogram ov podľa úvodných ustanoven í te jto  vety. O bdobne zanikne nárok Ú častníka na poskytovanie Z ľavy pred uplynutím  doby uvedenej v  písm ene b) tohto 
bodu v  prípade, že  Účastníkovi Podnik preruší poskytovanie služieb na všetkých SIM kartách, na ktorých je  ak tivovaný n iekto rý z  Program ov, Podnik je  však 
oprávnený (nie však povinný) pokračovať v  poskytovaní Z ľavu aj v  prípade podľa te jto  vety, P rávo na poskytovan ie  Z ľavy  zanikne okam ihom  zániku tohto 
Dodatku. Nárok na Z ľavu zanikne v prípade, že práva a povinnosti Účastníka z  tohto Dodatku pre jdú a lebo sa prevedú na iný subjekt, avšak Podnik je  
oprávnený (nie však povinný) v takom to prípade poskytnúť Zľavu aj novém u subjektu, ktorý  nadobudne dotknuté  práva a povinnosti Účastníka.

1.4 Strany sa dohodli na nasledovných podm ienkach poskytovania v ianočného benefítu Darčeková Prim á karta s benefitom  Neobm edzené volania s blízkym:
a) S trany sa dohodli, že v  prípade, ak m á Ú častník v okam ihu, v  ktorý nadobudne p la tnosť Dodatok, aktivovaný na SIM  karte n iektorý z  účastníckych program ov, 

ktoré je  m ožné aktivova ť a využ ívať za  podm ienok tohto Dodatku, alebo o je ho  aktiváciu Ú častník na jneskôr v  deň nadobudnu tia  platnosti Dodatku požiada
a tento  účastnícky program  mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, je  súčasne s uzatvorením  Dodatku oprávnený zvo liť si jedno  
nové SN (SIM karta) v  rám ci predp la tene j s lužby Š ikovná Prim á (ďalej aj ako "Prim á SIM  karta"), v  súvis losti s  ktorým  mu bude poskytované nižšie definované 
zvýhodnenie (ďalej aj ako "Benefit'').

b) Benefit spočíva (i) v  m ožnosti uskutočňovan ia  neobm edzených volaní zo SIM karty  Účastníka na Prim á S IM  kartu a tak tiež  uskutočňovan ia  neobm edzených 
volaní z  Príma SIM karty na SIM  kartu Ú častníka počas rozhodnej doby a (ii) v  poskytnutí osob itného p redp la teného kred itu  vo  výške 3,00 €  s DPH na Prim á 
SIM karte, s p latnosťou 3 m esiace od aktivácie Prim á SIM karty. Za rozhodnú dobu sa považuje obdobie trvan ia  v iazanosti D odatku, ak m á počas tohto 
rozhodného obdobia Účastník súčasne aktivovaný taký  účastnícky program , ktorý  spĺňa podm ienky vzniku nároku na Benefit. Konkré tne te le fónne číslo  Prim á, 
v súvislosti s ktorým  sa poskytu je Benefit, bude uvedené v  Dodatku, v  ko lónke v  článku 3 bod 3.15, označene j ako "R e ferenčné číslo  -  Darčeková Prim á karta 
s benefitom  N eobm edzené volania s blízkym ". Na B enefit vzniká Účastníkovi nárok iba v  prípade, ak je  v  p rís lušne j ko lónke Dodatku uvedené konkrétne 
te lefónne číslo  Príma. Počet volaní, resp. dĺžka vo laní zo SIM karty  Ú častníka na Prim á SIM kartu (a v ice verša) pod ľa  toh to  článku nie je  obm edzené, avšak
v prípade, že rozsah využívania s lužby  Ú častníkom  je  taký, že  ohrozuje elektronickú kom unikačnú s ie ť Podniku, a lebo v  je ho  dôsledku môžu poklesnúť 
kvalitatívne alebo kvantita tívne param etre  poskytovania služieb ostatným  účastníkom , m ôže b yť takýto  rozsah užívania považovaný za zneužívanie s lužby 
a Podnik je  oprávnený vykonať opa trenia na dočasné obm edzenie alebo prerušenie poskytovan ia  služieb Ú častníkovi.

c) Pre vznik nároku na Benefit je  potrebná ž iadosť Ú častníka o aktiváciu novej Prim á SIM  karty  na jneskôr v  okam ihu uzatvoren ia  Dodatku; akákoľvek neskoršia 
aktivácia Prim á SIM karty a lebo aj len ž iadosť o je j aktiváciu nespôsobí vznik nároku Ú častníka na Benefit.

d) Zm luvné strany sa dohodli, že  práva a povinnosti vyp lýva júce z toh to  Dodatku nie je  m ožné písom ne p rev iesť na iného účastníka, ak Podnik neurči inak.
Ak dôjde k prevodu záväzku, vyp lýva júceho  z Dodatku a/a lebo z Prim á SIM  karty, au tom aticky dochádza k zán iku  Benefitu .

e) O statné podm ienky využívan ia  e lektron ických kom unikačných služieb Prim á SIM karty  sa spravujú p rís lušným i do jednan iam i p latnej verz ie  Š ikovná Príma 
cenníka. Po skončení platnosti Dodatku uplynutím  doby je ho  viazanosti Podnik ukonči poskytovanie Benefitu , ak  sa zm luvné strany nedohodnú inak alebo 
ak Podnik neurčí inak.

Či. 2, Práva a povinnosti Podniku a Účastníka
2.1 Účastník sa zaväzu je, že nepretrž ite  po dobu 15 m esiacov od nadobudnutia  platnosti tohto Dodatku (ďalej aj ako "doba v iazanosti"):

a) zo trvá v  zm luvnom  vzťahu s Podnikom  podľa Z m luvy v  znení Dodatku ako účastník S lužieb poskytovaných mu Podnikom  prostredníctvom  SIM karty, po celú 
tú to  dobu bude bez prerušenia tie to  S lužby využívať, a to  v  súlade s je ho  záväzkam i, ani neuskutočn i ž iaden ta ký  úkon, k to rý  by  sm erova l k  ukončeniu alebo 
účelom  ktorého by m alo byť ukončen ie  p latnosti Z m luvy a /  a lebo Dodatku pred uplynutím  doby v iazanosti (bez ohľadu na sku točné  právne následky 
uvedeného úkonu); za porušen ie te jto  povinnosti sa nepovažuje odstúpen ie od zm luvy z  dôvodov stanovených zákonom  č. 351/2011 Z. z. v  platnom  znení;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, a lebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pok ia ľ mu takáto povinnosť nevyp lýva zo  Zm luvy, pričom  v takom  prípade je 
povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní S lužieb prostredníctvom  inej SIM  karty, k torá nahrad í vypo jenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania a lebo nedá svojím  konaním  ž iaden taký podnet a ani neum ožn i také konanie, na zák lade ktorého by Podniku vznik lo právo 
odstúpiť od Z m luvy a lebo právo vypovedať Zm luvu z  dôvodov nesp lnenia a lebo porušenia povinností zo s trany  Účastníka, ku ktorým  sa zaviazal v  tom to 
Dodatku a /  a lebo v  Zm luve, a lebo na zák lade  ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obm edz iť alebo preruš iť poskytovanie Služieb;

d) bude m ať na SIM karte aktivovaný n iekto rý z  nasledovných účastníckych program ov:
1. v prípade, ak nebude m ať na SIM karte aktivovaný n iektorý z  účastníckych program ov Ideálnych paušá lov Sova, Delfín, Kengura a P anter alebo niektorý 

z účastníckych program ov N ekonečné volania v  O rangei -  V ečer a V íkend, N ekonečné vo lan ia  v  O rangei -  Nonstop, zaväzu je  sa účastník, že bude m ať 
počas doby viazaností, ako je  tá to  s tanovená v bode 2.1 tohto č lánku, aktivovaný na SIM  karte taký  účastn ícky program  (resp. taký varian t účastníckeho 
program u), u ktorého je  výška m esačného pop latku (s DPH) s tanovené prina jm enšom  na sum u

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID
5,00 EUR

(pri p lnení toh to  záväzku sa berie  do úvahy výška m esačného pop latku po uplatnení zliav, k toré m u na zák lade  ake jkoľvek právnej skutočnosti poskytne 
Podnik) alebo
v prípade, ak bude m ať na SIM karte aktivovaný n iekto rý z  účastníckych program ov Ideálnych paušá lov Sova, De lfín , Kengura  a P anter alebo niektorý 
z účastníckych program ov N ekonečné vo lan ia  v  O rangei -  V ečer a Víkend, N ekonečné vo lan ia  v  O rangei -  N onstop, zaväzu je  sa účastník, že  bude m ať 
počas doby v iazanosti, ako je  tá to  stanovená v  bode 2.1 tohto č lánku, aktivovanú na SIM karte takú kom bináciu  výšky  m esačného poplatku za aktivovaný 
účastnícky program , aktivovaného M esačného predplatného, m esačného pop latku za  dop lnkové s lužby  N ekonečné volania na vybrané tel. číslo v  sieti 
Orange, N ekonečno v rodine, Po is ten ie  faktúry, N ekonečné SMS, S právy do  všetkých s ie ti S R  70+, P renos M esačného predplatného, za všetky 
štandardné ba liky  s lužby N ekonečný in ternet v m obile, za dop lnkové ba líky s lužby N ekonečný in ternet v  m obile  Ba lík Zákazn ícka  zóna, Ba lik O rangeChat, 
O range knižnica a T V  v m obile , m esačného pop latku za dop lnkové služby TV  v m obile  s A rchívom , Ha ló Svet, N ekonečné hovory Európa, Nekonečné 
hovory Svet, Moja Európa, M oja Európa+, M ôj Svet, Môj Svet+, N áhradný telefón, Európa dáta, S ve t dáta, P richádza júce hovory v  EÚ, Prednostná 
starostlivosť, Exkluzívna s tarostlivosť, s lužby Z rých len ie  prenosu dá t a Zdieľam  svo je  dáta, ktorá je  rovná a lebo vyšš ia  ako

5,00 EUR |2 )

(pri p lnení toh to  záväzku sa berie  do  úvahy výška m esačných pop latkov po uplatnení z liav, k toré mu na zák lade  ake jkoľvek právnej skutočnosti poskytne 
Podnik).

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za S lužby a iné svo je  peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas  a riadne uhrádzať Podniku iné platby, ktoré je  
povinný p la tiť Podniku, a to aj v  prípade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku, avšak Ú častn ík  je  pov inný ich uhrad iť Podniku alebo prostredníctvom  
Podniku tretej osobe.

V  prípade te lefónnych čísel, k toré boli v  rám ci prenosite ľnosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené čís la") sa do doby viazanosti 
nezapočítava doba od nadobudnutia p la tnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty  s preneseným  číslom , č iže  doba, po  ktorú SIM  karta nebude v  dôsledku ešte 
nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazaností tak  začne p lynúť až  dňom  prvej aktivácie SIM  karty  po ukončen í prenosu čísla. V  týchto  prípadoch je  však 
Účastník povinný p ln iť si povinnosti uvedené v  p lsm . a) a c) toh to  bodu po celú dobu pred začatím  viazanosti (odo dňa nadobudnu tia  platnosti Dodatku až do začatia 
p lynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu v iazanosti. V  prípade, ak Účastník uzatvoril ten to  D odatok v  rám ci režim u zásie lkového  predaja, sa do doby viazanosti 
nezapočítava prvých sedem  pracovných dní nasledujúcich po nadobudnutí p latnosti Dodatku; doba viazanosti tak  začne  p lynúť až po up lynutí siedm ich pracovných 
dní nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V  prípade, ak Ú častník uzatvoril tento Dodatok v  rám ci režim u zás ie lkového predaja, neoddelite ľnou súčasťou 
Dodatku sú aj podm ienky zás ie lkového predaja a Ú častník podpisom  Dodatku vyjadru je s nim i súhlas.
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2.2 Účastník si je  vedom ý, že  cenové zvýhodnen ie  poskytované Účastníkovi na základe tohto Dodatku je  m u poskytované len z  toho dôvodu, že  sa Účastník zaviazal 
užívať s lužby poskytované mu prostredníctvom  SIM  karty  v  zm ysle  ustanovení toh to  Dodatku po dobu dohodnutú v  tom to  Dodatku, pričom  nedodržanie tohto 
záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v  článku 2 v  bode 2.1) vzhľadom  na výšku z ľavy zo š tandardnej (cenníkove j) ceny Služieb, by spôsobilo, že Podniku 
vznik la škoda (m inim álne v  rozsahu z ľavy  zo  spotreb ite ľske j ceny MT). V  nadväznosti na ustanoven ia  predchádza júce j ve ty  sa S trany dohodli, že Účastník je  
povinný Podniku uhrad iť nižšie v  tom to  bode uvedenú zm luvnú pokutu v  prípade porušen ia nižšie v  tom to bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedene j v  čí. 2 bode 2.1 toh to  Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhrad iť cenu za Služby alebo povinnosť 

uhradiť včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne Podniku inú platbu, ktorú je  povinný p la tiť Podniku (a to 
aj v  prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči Podniku, avšak Účastník je  povinný ho uhradiť Podniku a lebo prostredníctvom  Podniku),

alebo
b) ak Ú častn ik počas doby viazanosti uvedene j v  článku 2 bode 2.1 tohto Dodatku poruší svoju povinnosť zo trva ť v  zm luvnom  vzťahu s Podnikom  podľa Zm luvy 

v  znení toh to  Dodatku a po celú dobu viazanosti užívať bez prerušenia S lužby prostredníctvom  SIM karty alebo Ú častník poruší svoju povinnosť neuskutočn iť 
ž iadny taký úkon, ktorý  by sm eroval k ukončen iu  a lebo účelom  ktorého by m alo byť ukončenie platnosti Zm luvy  a / a lebo Dodatku pred uplynutím  doby 
viazanosti (bez ohľadu na to, či skutočne dôjde k ukončeniu Dodatku a lebo Zm luvy),

je  Účastník povinný uhrad iť Podniku zm luvnú pokutu vo  výške

70.00 EUR 3)

P rávo na zm luvnú pokutu podľa toh to  bodu vzn ikne  Podniku sam otným  porušením  povinnosti Účastníka, a to  v  okam ihu porušen ia povinnosti Účastníkom, pričom 
to to  právo nie je  podm ienené vykonaním  ž iadneho  úkonu zo s trany Podniku (napr. odstúpením  od Z m luvy alebo prerušením  či obm edzením  poskytovania S lužieb). 
Zm luvná pokuta je  splatná v  lehote uvedene j vo výzve na je j zaplatenie, inak v  lehote 14 dní odo dňa doručen ia výzvy Podniku Účastníkovi.

2 .3 V  prípade porušen ia n iekto re j z  povinností Ú častn íka  uvedenej v  bode 2.1 toh to  článku odlišnej od povinností uvedených v  písm enách a) a b) bodu 2.2 tohto článku 
(najm ä ale nielen nedodržan ie  záväzku uvedeného v  bode 2.1 písm . d) toh to  č lánku, zneužitie S lužby, porušen ie povinnosti podľa bodu 2.1 písm ena o) tohto článku) 
počas doby viazanosti, je  Ú častn ik  pov inný uhrad iť Podniku zm luvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške zm luvne j poku ty podľa bodu 2.2 tohto článku.

2.4 Strany sa dohodli, že Ú častník je  op rávnený za  podm ienok uvedených v  tom to bode aktivovať si počas doby v iazanosti službu Prestávka, ktorá spočíva v  tom, 
že  Ú častn ik počas doby, počas ktore j je  s lužba P restávka na SIM karte aktivovaná, (ďalej v  tom to bode tiež "D oba poskytovan ia” ) nie je  povinný p lniť svoju 
povinnosť m ať na SIM karte aktivovaný ta ký  účastn ícky program  (resp. taký  varian t účastníckeho program u) alebo takú kom bináciu v  bode 2.1 písmene d) odseku 2 
uvedených služieb (resp. iných produktov), že  nedôjde k porušen iu záväzkov Účastníka uvedených v  bode 2.1 písm ene d) toh to  č lánku, pričom  sa súčasne o Dobu 
poskytovania predĺži doba viazanosti dohodnutá  v  ustanoven iach tohto Dodatku. Aktiváciou služby P restávka nie sú dotknuté  ostatné povinnosti Účastníka podľa 
toh to  Dodatku ani podľa iných ustanoven í Z m luvy a lebo iných zm lúv stanovujúcich práva a povinnosti m edzi Ú častn íkom  a Podnikom . Doba poskytovania m ôže byť 
m axim álne šesť celých zúčtovacích obdob í a Ú častník si ju  m ôže aktivovať len na celé zúčtovacie  obdobie resp. v ia c  celých zúčtovacích období. S lužbu Prestávka 
m ôže Účastník využívať aj v iac krát počas doby v iazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania nesm ie prekroč iť šesť ce lých zúčtovacích období. Počas Doby 
poskytovania m ôže byť na SIM karte ak tivovaný akýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky program , ktorého podm ienky  užívania sú v  prípade SIM karty  splnené. 
S lužbu P restávka je  m ožné aktivovať len v  prípade, že  na SIM  karte bude aktivovaný n iekto rý z účastníckych program ov Ideálnych paušálov Sova, Delfín, Kengura 
a Panter a lebo n iekto rý z  účastn íckych program ov N ekonečné vo lan ia  v  O rangei -  Večer a V íkend, N ekonečné vo lan ia  v  O rangei -  Nonstop (ďalej v  tom to bode 
t ie ž  ako "Vybrané program y"). S lužbu P restávka m ožno na SIM  karte aktivovať len za  podm ienky, že už uplynuli v iac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia 
D odatku a na SIM karte je  m in im álne tri celé zúčtovacie  obdobia bez prerušenia aktivovaný n iekto rý z  Vybraných program ov (Podn ik je  oprávnený -  nie však 
povinný -  aktivovať službu Prestávka aj v  prípade, že  nie je  niektorá z  podm ienok uvedených v  te jto  vete splnená). V  prípade, že bude ku dňu deaktivácie s lužby 
P restávka na SIM karte aktivovaný účastn ícky program  resp. kom binácia služieb, ktoré sú v  rozpore s ustanoven ím  písm ena d) bodu 2.1 tohto článku, Podnik je  
oprávnený aktivovať na SIM  kartu ten  účastn ícky program  resp. tú  kom bináciu s lužieb, ktorá bola na SIM  karte aktivovaná v  poslednom  okam ihu pred aktiváciou 
služby Prestávka. Aktivác ia  aj deaktivác ia  s lužby P restávka prebehne k prvém u dňu zúčtovacieho obdobia nasledu júceho po doručení ž iadosti o aktiváciu resp. 
deaktiváciu s lužby Prestávka. V  prípade, že sa Podnik a Ú častn ik  vopred dohodnú na presnej dĺžke Doby poskytovania, služba P restávka sa deaktivuje ku dňu,
v  ktorý  uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivu je službu P restávka tiež keď  uplynie šieste celé zúčtovacie  obdobie využívan ia  tejto s lužby počas doby 
viazanosti.

ČI. 3. S p o lo č n é  a zá ve re čn é  u s ta n o ve n ia
3.1 Ten to  dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to  na dobu viazanosti uvedenú v  bode 2.1. V  prípade prenesených čísel, ako aj v prípade, ak Účastník uzatvoril 

D odatok v  rámci režim u zásie lkového  predaja, sa D odatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnu tia  p latnosti Dodatku až do uplynutia  v iazanosti definovanej 
osob itne pre tie to prípady v bode 2.1 D odatku. Dodatok nadobúda p la tnosť a úč innosť dňom  jeho podpisu Stranam i; v prípade prenesených čísel je  až do m om entu 
aktivácie SIM karty  od ložená úč innosť tých ustanoven í Dodatku, ktorých vykonanie nie je  m ožné bez toho, aby bola aktivovaná SIM  karta, a to  v  zm ysle Podm ienok 
prenosite ľnosti te le fónneho čísla — Prijím ajúci podnik. Zm luvné strany sa dohodli, že ak počas doby platnosti tohto dodatku dôjde na základe žiadosti Účastníka 
a lebo z  dôvodov je ho  zavinen ia  k  dočasnej deaktivác ii S IM  karty a v  dôsledku toho k obm edzeniu alebo k prerušeniu poskytovania S lužieb podľa Zm luvy, doba,
po ktorú nebude z týchto  dôvodov používať tie to  S lužby sa mu nezapočíta do  doby viazanosti a o tú to  dobu sa predlžuje doba v iazanosti. Táto skutočnosť 
nezbavuje Účastníka je ho  povinnosti zap la tiť Podniku za  tú to  dobu cenu Služieb, pokiaľ mu tá to  pov innosť v  zm ysle  Zm luvy  vznikne.

3.2 S trany sa dohodli, že  predm etom  tohto  dodatku nie je  kúpa ani predaj m obilného telefónneho pristro ja so zľavou v rám ci akciovej ponuky a že poskytnutie benefitu 
a /  alebo Zvýhodnenia nie je  m ožné v  prípade, ak  by Ú častník získal z ľavu na zakúpen ie  akciového m obilného te le fónneho  pristro ja (ďalej len "M T"), ktorá by bola 
v iazaná na SIM  kartu. V  prípade, ak sa počas platnosti tohto dodatku Ú častník rozhodne kúpiť akc iový MT v rám ci n iekto re j z  ponukových akcii Podniku, 
nadobudnutím  platnosti dodatku k Zm luve , na zák lade ktorého kúpi takýto  M T so zľavou, ktorá sa bude v ia za ť na SIM kartu, au tom aticky zaniká platnosť Dodatku 
bez toho, aby Účastníkovi vzn ik la  pov innosť zap la tiť Podniku zm luvnú pokutu. To neplatí v  prípade, ak Ú častník uzatvorí k Zm luve, ku ktorej sa uzatvára tento 
Dodatok, iný dodatok, ak je h o  predm etom  je  s lužba pod názvom  Zvýhodnené SM S v roam ingu, Tw in a lebo N áhradný telefón.

3.3 S trany sa dohodli, že  Účastník je  pov inný zap la tiť Podniku na základe ním vystavenej faktúry aktivačný / adm in is tra tívny pop latok vo výške (vrátane DPH)

1.00 EUR | 4)

3.4 Účastník potvrdzuje, že dňom  podpisu toh to  dodatku pož iada l Podnik o zm enu z dotera jš ieho účastníckeho program u v Zm luve na účastnícky program  

Sova 5 eur

(pokia ľ je  uvedený sym bol +++++, znam ená to, že sa účastn ícky program  nem ení).

3.5 S trany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM  karty  na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, keď  zanikne Zm luva  aj Dodatok a tie to budú nahradené inými 
zm luvným i dokum entm i m edzi Podnikom  a novým  účastníkom  Služieb, pričom  práva a záväzky Účastníka vzťahu júce sa na SIM kartu prevezm e nový účastník, 
ktorém u bude tiež  pride lená SIM  karta) právo Ú častníka na jednotlivé  zvýhodnenia  podľa tohto dodatku neprechádza na nového účastníka a prevodom  zaniká. 
P odnik však m ôže jednostranne  rozhodnúť o tom, že  pravo k niektorém u zo zvýhodnení novém u účastníkovi poskytne, pričom  v takom to prípade sa poskytovanie 
predm etného zvýhodnen ia  spravuje p rís lušným i ustanoven iam i tohto dodatku, ak sa Podnik a nový účastník nedohodnú inak. V  prípade, že  sa v  súlade
s predchádzajúcou vetou prevedie n iekto ré  zvýhodnen ie  na nového účastníka, prevedie sa len je ho  nevyčerpaná časť.

3.6 Strany sa dohodli, že  v  prípade, že z  akýchko ľvek dôvodov dôjde k zm ene zúčtovacieho obdobia pride leného Ú častníkovi (napr. zm ena prvého a posledného dňa 
zúčtovacieho obdobia) a lebo k zm ene osoby oprávnene j na užívanie niektorého zo  zvýhodnení uvedených v tom to dodatku, je  Podnik oprávnený skrá tiť dobu 
poskytovania zvýhodnen ia  alebo zm en iť dĺžku iných lehô t súvis iacich s poskytnutím  zvýhodnen ia  v  prospech alebo v  neprospech Účastníka resp. osoby, na ktorú 
prejde právo na užívanie zvýhodnenia , avšak m axim álne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení.

3.7 Tento dodatok sa stáva neoddelite ľnou súčasťou Zm luvy.

3.8 P rávne vzťahy m edzi Podnikom  a Ú častníkom , ktoré vzn iknú na základe tohto  dodatku a k toré v  ňom  nie sú výs lovne upravené, sa budú riad iť príslušným i 
ustanoven iam i Z m luvy v rá tane ustanoven í V šeobecných podm ienok poskytovania vere jných e lektronických kom unikačných služieb prostredníctvom  verejnej 
m obilnej s iete spoločnosti O range S lovensko , a. s.
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3.9 - S trany sa dohodli, že  v  prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie S lužieb podľa Z m luvy a toh to  D odatku, prípadne ak P odn ik  odstúpi od Z m luvy a tohto Dodatku 
* 2  dôvodov na strane Ú častníka a následne Podnik na ž iadosť Ú častníka z ruší úč inky odstúpen ia od Z m luvy a toh to  D odatku prípadne začne znova poskytovať

pozastavené Služby, platia ustanoven ia  Zm luvy  a toh to  Dodatku v  plnom  rozsahu tak, ako keby k pozastaven iu poskytovan ia  S luž ieb prípadne k odstúpen iu 
od Zm luvy a tohto Dodatku nebolo došlo,.

3.10 V  prípade, ak vyjadril Účastník svoj súh las označením  položky "Súhlasím  s dohodou" uvedenej nižšie v tom to bode a podp isom  toh to  Dodatku, s trany Zm luvy 
sa dohodli, že  všetky spory, k toré m edzi 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 zák lade Zm luvy  a k nej vyhotovených dodatkov) a spory s nim i súv is iace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zán ik  te jto  
Zm luvy), sa rozhodnú v  rozhodcovskom  konaní pred stá lym  rozhodcovským  súdom , ktorý  bude vybraný ža lobcom  zo zoznam u stá lych rozhodcovských súdov 
vedeného M inisterstvom  spravodlivosti S lovenske j republiky. Tým to  nie je  dotknuté právo ža lobcu obrá tiť sa s návrhom  na zača tie  konania na prís lušný všeobecný 
súd S lovenskej repub liky podľa zákona č. 99/1963 Zb. O bčiansky súdny poriadok v  znen í neskorších predpisov. S trany sa dohodli, že  ukončenie platnosti Zm luvy 
alebo dodatku k nej sa netýka ustanoven í toh to  bodu, k toré budú trvať aj po ukončení platnosti Zm luvy  a lebo dodatku k nej.

0  Súhlasím s dohodou □  Nesúhlasím s dohodou

3.11 Bez ohľadu na ostatné ustanoven ia toh to  D odatku p iati, že v  prípade, ak sa na tento Dodatok vzťahu je  režim  povinného  zvere jňovan ia  zm fúv podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k in form áciám  a o zm ene a dop lnení n iektorých zákonov v znen í neskorších  predpisov, ten to  D odatok nadobudne účinnosť 
dňom  nasledujúcim  po dni je ho  zvere jnen ia  v  súlade s ustanoven iam i § 47a O bčianskeho zákonníka, ak sa zm luvné s trany  nedohodli na odložení účinnosti 
n iektorých jeho ustanovení. Tým to ustanoven ím  nie sú dotknuté  odkladacie a lebo rozväzovacie podm ienky, ak sú dohodnuté  v  tom to  Dodatku.

3.12 Lim it 250 účastníckych čísel
a) V  prípade, ak bude m ať Účastník kedyko ľvek počas p latnosti Dodatku na SIM karte aktivovaný n iekto rý z  účastn íckych program ov Ideálnych paušálov Delfín, 

Kengura a Panter a lebo n iekto rý z  účastn íckych program ov N ekonečné volania v O rangei -  V ečer a V íkend, N ekonečné volania v  O rangei -  Nonstop alebo 
n iektorú z  dop lnkových služieb N ekonečné m edzinárodné hovory Európa, Nekonečné m edzinárodné hovory Svet, N ekonečné správy a lebo akúkoľvek inú 
službu v zm ysle  Cenníka služieb a lebo v zm ysle  Dodatku, ktorá obsahuje nekonečné volania a lebo SM S a M M S v  s tanovenom  časovom  rozpätí (za stanovené 
časové rozpätie sa považuje pre  účely toh to  bodu aj prípad, keď  nekonečné volania resp. SM S a M M S m ožno využíva ť bez časového obm edzenia) (ďalej 
takáto služba ako "Balík"), p latia pre uvedený Balík nas ledovné pravidlá: Ba lík obsahuje neobm edzené m nožstvo predp la tených vo laní alebo SMS a MMS
na účastnícke čísla do siete /  s ie tí určených v  ustanoven iach Cenníku služieb (alebo inej časti Zm luvy) s tanovu júc ich  podm ienky konkrétneho Balíka 
v stanovenom  časovom  rozpätí (ďalej ako "Vo lania"; V o lan iam i sa teda rozum ejú aj SM S a MMS; s tanovené časové rozpätie, počas ktorého m ožno vykonať 
Vo lanie, ďalej tiež ako "O bdob ie") s obm edzením  podľa nasledujúcich viet. Bez akéhokoľvek ďa lš ieho pop latku (tj. m im o m esačného pop latku) je  účastník 
zo SIM karty s aktivovaným  Balíkom  oprávnený usku točn iť Volania na prvých 250 unikátnych účastn íckych číse l (v prís lušne j s ie ti I sieťach, na ktoré sa podľa 
špecifikácie konkré tneho Balíka tie to  neobm edzené V o lan ia  vzťahujú) počas jedného  zúčtovacieho  obdob ia  (do toh to  počtu sa ráta jú len čísla, na ktoré účastník 
volá počas O bdobia), pričom  na každé z tých to  účastníckych čísel m ôže Ú častník uskutočn iť počas O bdobia v  rám ci konkré tneho účtovacieho obdobia 
neobm edzený počet V o laní bez ďa lš ieho pop latku, a to  aj v  prípade, že počas toho istého zúčtovacieho  obdob ia  prekročí počet 250 unikátnych účastníckych 
čísel, na ktoré uskutoční Vo lania počas toh to  zúčtovacieho obdobia v  rámci O bdobia. P okia ľ Ú častn ík  počas n iekto rého zúčtovacieho obdobia v  rám ci O bdobia 
prekročí počet 250 účastníckych čísel, na ktoré vykona l Vo lanie, za  V o lania na ďalš ie účastnícke čísla je  pov inný p la tiť cenu stanovenú v Cenníku služieb 
pre Volania v  rámci prís lušného Balíka. Cenu podľa predchádzajúce j ve ty p latí Ú častník za Vo lan ia , ak je  V o lan ie  uskutočnené na účastnícke číslo, ktoré je  
v poradí dvestopäťdesia tym  prvým  a lebo ďalším  účastníckym  čísiom , na k toré v  danom  zúčtovacom  období účastn ík  z  konkrétnej SIM  karty  s aktivovaným  
Balíkom  počas O bdobia volal.

b) Strany sa dohodli, že Podnik je  op rávnený m en iť ustanoven ia tohto bodu a) až d) aj inak ako písom nou form ou, a to zvere jnením  zm ien ustanovení v  Cenníku 
služieb. V  prípade rozporu m edzi ustanoven iam i Dodatku a Cenníku služieb m ajú prednosť ustanoven ia C enníka služieb.

3.13 Strany sa dohodli, na
a) aktivácii siužby

Prístup k in ternetu, Bonusová služba: Prenos M esačného predplatného

b) deaktivácii služby

voľbe zvýhodneného čísla (resp. v iacerých zvýhodnených čise l), ak sa S trany dohodli na aktivácii (bonusove j) s lužby  N ekonečné volania na vybrané tel. číslo 
v  s ieti Orange, a lebo o voľbe R odinných TČ (podľa ich defin íc ie  v  Cenníku služieb), ak sa S trany dohodil na  aktivácii bonusove j s lužby Nekonečno v rodine

d) aktivácii M esačného predp la tného vo výške ----------------------------------------------------------------------------------------------- j9)

že ak je  v  kolónke uvedenej v  tom to  p ísm ene uvedené te le fónne číslo pride lené SIM karte, v  súvis losti, s ktorou sú sp lnené podm ienky dohodnuté v  článku 1 
bode 1.2 Dodatku, ktoré odkazujú na to to  písm eno, nastanú právne účinky uvedené v ustanoven iach článku 1 bodu 1.2:

10)

že ak je v  ko lónke uvedenej v  tom to písm ene uvedené je dno  alebo v iac SN, v súvislosti, s ktorým i sú sp lnené podm ienky  dohodnuté  v  článku 1 bode 1.3 
Dodatku, ktoré odkazujú na toto písm eno, nastanú právne úč inky uvedené v ustanoven iach článku 1 bodu 1.3:

11)

3.14 A k sa Strany dohodli na aktivácii bonusove j s lužby  Po istenie faktúr, Účastník vyhlasuje , že sa oboznám il s p rís lušným i po is tným i podm ienkam i poistite ľa M etL ife 
A m slico  poisťovňa, a. s., IČO: 31 402 071, k toré sú dostupné na in ternetovej s tánke Podniku na w w w .orange.sk/po is ten ie  a súhlasí s nim i. Zároveň Účastník 
prehlasuje nasledovné:
Tým to prehlasujem , že m ám  viac ako 18 rokov a m enej ako 65 rokov, nem ám  zdravotné prob lém y (predovšetkým  netrp ím  žiadnou chronickou chorobou alebo 
akoukoľvek inou chorobou, ktorá m ôže v iesť k  sm rti a lebo úplnej trva le j invalid ite) a neplánujem  lekársky zákrok  a lebo operáciu, ktorá by m ala za následok 
p ráceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledu júc ich  dní a nepoberám  starobný dôchodok, predčasný s ta robný dôchodok, výs luhový dôchodok a lebo výs luhový 
príspevok, ak sa taký dôchodok a lebo príspevok podľa prís lušných právnych predpisov poskytuje, alebo v prípade, že  výs luhový  dôchodok alebo výsluhový 
príspevok poberám , som  súčasne zam estnaný. V  priebehu posledných 24-roch m esiacov som  nebol p ráceneschopný po dobu d lhšiu  ako 30 po sebe nasledujúcich 
dní a /  a lebo hosp ita lizovaný po dobu v iac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som  fyzická osoba nepodn ika te ľ, p rehlasujem  že som  zam estnaný 
u jedného  zam estnávateľa na dobu neurčitú  s najm enej 30 hod inovým  pracovným  týždňom  počas posledných 12 po sebe nasledujúcich m esiacov, a lebo u dvoch 
zam estnávateľov za tých istých podm ienok nepretrž ite  aspoň 24 m esiacov, nie som  teda nezam estnaný, nie som  vo výpovedne j dobe a nie som  si ani vedom ý, 
že by m i hrozila nezam estnanosť a nebola m i daná výpoveď. V  prípade, že nesp ĺňam  podm ienku poistenia zam estnanosti na dobu neurčitú  s najm enej 30 
hodinovým  pracovným  týždňom  počas posledných 12 po sebe nasledujúcich m esiacov, a lebo u dvoch zam estnáva te ľov za tých istých podm ienok nepretržite  aspoň 
24 m esiacov, Poistenie vzn ikne s tým , že budem  v  plnom  rozsahu poistený pre prípad straty ž ivo ta z  dôvodu choroby a lebo  úrazu, pre prípad Úplnej trva le j invalid ity 
z dôvodu choroby a lebo úrazu a pre  prípad Ú plnej dočasnej invalid ity. Pripoistenie pre prípad nedobrovoľnej s tra ty  zam estnan ia  vzn ikne  na jskôr dňom  kedy splním  
uvedené podm ienky zam estnanosti.

3 .15 Referenčné číslo -  Darčeková Prim á karta s  benefitom  Neobm edzené volania s blízkym  

— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 2 )

Ak je  v  kolónke uvedený s y m b o l"+++++", nevzťahujú sa na Ú častníka ž iadne ustanoven ia Dodatku ani je ho  príloh týka júce  sa Darčekovej Prim á karty a benefitom  
Neobm edzené volania s blízkym .
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Lučenec, dňa 24. 4. 2014

Podpis a pečiatka účastníka T^ŕnáš'lft-ban
spo ločnosť O range S lovensko, a.s. 

pečiatka, podpis
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