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Dodatok k Zŕnluve o pnpoje--m-.;e;zmluvy~.iA5960372

SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917665827; Ident. kód dodatku: 5495071
ID predajcu 10392GPB04

1111111111111111111111111111111111

Orange Slovensko, a. s. so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, OIC 2020310578 ICDPH SK202031578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (ďalej len "Podnik") a

Účastník Účastník - Právnická osoba

Meno, priezvisko, tituV Obchodné meno/ Názov: Centrum sociálnych služieb

Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania (meste/obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Prešov, Važecká 3, 08005, Prešov 5

Číslo OP / Pas: Platnosť OP / Pas: Rodné číslo"ČO: 00691968

IČ DPH/DiČ: Štátne občianstvo: SR

Zastúpený:

Poptrajanovski Slavko

Číslo OP/cest. pasu, preuk.
povel, na pobyt:,_ Platnosť OP/cest. pasu,

preuk. pavol. na pobyt:

22.11.2016

Rodné číslo:

(ďalej len "Účastník"]

(pod skratkou oop na pobyť' sa rozumie Povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cít, zmluve o pripojeni (ďalej len 'Dodatok"; cit. zmluva o pripojeni, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ak,
"Zmluva" ), ktorým upravujú podmienky kúpy koncového telekomunikačného zariadenia a tiež využlvania elektronických komunikačných služieb ("Služby"), prIpadne iné osobitné
podmienky využlvania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuie, výslovne dohodnuté. (Podnik a ÚčastnIk sa spoločne ďalej označujú ako "strany")

Ci. 1. Predmetom tohto Dodatku je
1.1 dohoda strán na aktivácii účastnlckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnlcky program (pokiaľ je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené

"+++++" zostáva účastnícky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkorvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou
zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku. pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

~nl. 150Sv..t + deň l' )
iia-SIMkart,,-podnikiiregistrovaiieTna Uč8sťnlkil,-ktorefíe1etonne člslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto
Dodatku nahradi (najmä z dôvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na UčastnIka, ktorej telefónne člslo je uvedené v híavičke tohto
Dodatku ( ďalej len "SIM karta").

1.2 dohoda stran o predaji koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v kolónke '"Výrobné člslo MT" uvedené
"+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a že predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)
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, I
'účsstnikovíúnaj,iikU'PO<frilkuso-ifivouzjehotpQtrebiteľskej ceny za kúpnu cenúlPó-uplaiilenl~zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH (ďalej tiež "kúpna cena")

r.Oé E-UR----------~-~-----ďl 4)

UČ3stn{i(ši Je-vedOmy,-žet,ežrú\-maIoo"bChOdná cena MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH, za ktoru Podnik MT zo svojho majetku predáva, je
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Učastník vyhlasuje, že si je vedomý, že MT je mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dôvodu, že sa zaviazal užlvať služby poskytované
mu prostrednlctvom SIM karty v zmysle ustanovenI tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku.

1.3 dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku
6)

tk"iZ;čnápo;'-iika--~--- .0' o. . • 0.__ __J
poskYtne (réSp~ePoskYliie 'vidniHíä)"F'Odnll<UČ8stnrkovi aj ďal~;eyYhodya v prlpadä, Že-POdnik-tTeto ďaläTií-výhody Učastnlkovi poskytne, tiež dohoda o právach
povinnostiach strán spojených s poskytnut1m týchto výhod. Podrobnejšia úprava práva povinnosti strán spojených s poskytnut1m ďalälch výhod sú uvedené v dokumente
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ronusyponukY-"AkVTzii)näponuka" zo dňa 28.10.2011 DS-5ME o., o -- ==:J
ktoryako'P!ilohat-:-nohto Dodatku tvOifTého neoddéTteTrlú súčasť. V-prrpade;-Že]fíVpredchádzajúcej vele uvedená kolónka vyplnená symbolom "+++++" strany sa
dohodli, že Podnik neposkytne ÚčastnIkovi v rámci tejto osobitnej ponukovej akcie žiadne ďalšie výhody a zároveň. že súčasťou Dodatku nie je Prlloha Č. 1 s obsahom
pocta tohto bodu . Strany sa dohodli. Že súčasťou Prflohy Č. 1 mOže byť aj úprava iných práva povinnosti strán vrátane práva povinnosti upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o
a) aktivácii služby
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Dodatok k zmluve o pripojení - číslo zmluvy: A5960372 Číslo účastnfka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)
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d)

r'+++++·-~.-------.~----I'O)
o ~pOskytnutl lienamu (pokiaľ j9riaSfädujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Učastnik nezlska žiadne zo zvýhodnenl uvedených v Prllohe Dodatku, ktoré sú
podmienené uveden Im klúčcvých slov resp. slovných spojeni stanovených v prlslušných ustanoveniach Prllohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenia takouto
podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)

~+++. =::=J 11)

dohOda str'áŕl,Te-učiSliifkj"-pOvinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratlvny 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 "Poplatok") vo výške s DPH

1.5
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Čl. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka
2.1 Účastnik je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej v Čl. 1 bode 1.5. Učastnlk Je povinný

zapíatrt kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dnC odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že Podnik o
to Učastnlka požiada, je tento povinný zaplatiť celú kúpnu cenu MT s DPH alalebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom Učastnlk uzatvori
tento Dodatok, a to vo forme preddavku.

2.2 Strany sa dohodli, že Účastnik je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM karte aktivované a užlvať služby (resp.
službu) definované v ustanoveniach plsmen a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podra plsmen a) a b) tohto bodu majú povahu alternatlvnych povinnosti teda piati, Že
pokial sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v plsmene a) Účastnik nie je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svo] záväzok podľa plsmena
b) a naopak (t.], ak má na SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené vpismene b) tohto bodu, nie je povinný plniť svo] záväzok podľa plsmena a)
tohto bodu).

a) Účastník sa zaväzuje, že v prlpade, ak nebude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastnlckych programov kategórie služieb Volania svojim alebo kategórie
Volania do všetkých Sieti, počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať aktivovaný na SIM karte taký účastnlcky program (resp. taký
variant účastnlckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

b)

r9~90 -EUR ---- --~--- - ~-- ~ 13)

(v-pr(Pfide'-,~e'}evkoi6nke~Okremsumy UY-8denfajkon-k"ľétny účastnfcky program alebo typ účastníckeho programu, Účsstnfk neporuší svoje povinnosti, ak bude mať
predmetny učastnlcky program resp. účastnleky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prlpade, že výška
mesačného poplatku uvedeného účastniekeho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokiaľ je v kolónke uvedený len konknétny účastnlcky program
alebo viacero účastnlckych programov alebo typ alebo viac typov účastnlckych programov bez sumy, Účastnik je povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z
uvedených účastnlckych programov alebo účastnlcky program uvedeného typu, a to bez ohľadu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude
mať na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účaslnlckeho programu na) účastnlcky program s nižšlm mesačným poplatkom, ako je výška mesačného
poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plneni tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku pred uplatnen Im zliav, ktoné mu na základe akejkoľvek
právnej skutočnosti poskytne Podnik).
Za porušenie záväzku Účastnika podla predchádzajúcej vety sa nepovažuje pripad, ked výška mesačného poplatku účastniekeho programu (resp. variantu
účastniekeho programu), ktorý má Učastnlk na SIM karte aktuálne aktivovaný, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dôsledku
znlženia cien Služieb alebo klesne počas platnosti Dodatku (resp. odo dňa nadobudnutia platnosti tohto Dodatku bola takto stanovená) pod sumu uvedenú v
predchádzajúcej vete v dOsledku zaradenia Učastnlka do kategórie účastnikov toho istého účastnlckeho programu, pre ktorých je stanovená nižšia výška mesačného
poplatku toho istého účastnlckeho programu (napr. z dôvodu množstevných zliav a pod.). Aktivácia účastníckeho programu podra prve] vety tohto bodu na SIM karte
alebo aspoň Žiadosť o aktiváciu takéhoto účastnlekeho 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 platnosb tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Tento bod a) sa vzťahuje aj na
nasledovné pripady: (i) ak je na SIM karte aktivovaný účastnlcky program Volaj 100 alebo Volaj 200 aj v kombinácii s programom Volania svojim zvýhodnené, (ii) ak
počas doby v••zanosti bol účastnlcky program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenený na účastnlcky program z kategórie služieb Volania do väetkých sietf zvýhodnené
alebo Volania svojim zvýhodnené, (iii) ak je na SIM karte aktivovaný účastnlcky program z kategórie služieb Paušály Spolu aj v kombinácii s programom Volania svojim.
Učastnlk sa zaväzuje, že v prlpade, ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastnlckych programov kategórie Volania svojim alebo kategórie Volania do
všetkých sieti, bude mať počas doby viazanosti, ako je láto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu účastnlckych programov (resp.
ballkov) kategórii služieb Volania svojim, Volania do všetkých sieti, SMS a MMS do všetkých sieti, Internet v mobile (v prlpade služby Internet v mobile sa do kombinácie
rátajú len štandardné účastnieke programy resp. ballky tejto služby a nie doplnkové účastnieke programy resp. ballky tejto služby; v prlpade, že v ostatných kategóriách
služieb uvedených v tejto vete budú ponúkané okrem štandardných účastnlckych programov aJ účastnieke programy patriace o do iných podkategórii, do kombinácie
poóra tejto vety sa rátajú len štandardné účastnieke programy) a Biznis ballky (uvedené piati iba ak tento dodatok uzatvára Učastnik, ktorý má prideiené IČO) a
doplnkových služieb Náhradný telefón, Prednostná starostlivosť, Exkluzlvna starostlivosť a Haló svet, u ktorej výška Súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto
účastnícke programy, ballky a doplnkové služby (vrátane DPH) je rovná aiebo vyššia ako

lLovel5)38,01EUR[1145,09SKK]. i 14)

PoVinnosť učasfrif"" podra tohto plsmenaje"sPlnená-aj v prlpBde, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných poplatkov podfa predchádzajúcej vety,
nebude pozostávať zo všetkých kategórii služieb resp. doplnkových služieb vymenovaných v predchádzajúcej vete, avšak len v prlpade ak v kombinácii bude zahrnutý
aspoň jeden účastnlcky program z kategórie Volania svojim alebo kategórie Volania do všetkých sietI. Pri plneni záväzku podľa tohlo bodu sa berie do úvahy výška
mesačných poplatkov za jednotlivé účastnlcke programy, ballky resp. doplnkové služby pred uplatnenim zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti
poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety plsmena a) tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy poora tohto plsmena.
Učastnlk sa zaväzuje, že po dobu2.3

a)

15)e . ~__j

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež 'doba viazanosti")
zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podta Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako účastnik Služieb poskytovaných mu Podnikom prostrednlctvom SIM karty a že po celú
túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využlvať, a to v súlade s Jeho záväzkami a zároveň neuskutočnl žiaden taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo
účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy alalebo Dodatku pred uplynut1m doby viazanosti (bez onraou na skutočné právne následky uvedeného úkonu);
za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom č. 610/2003 ZL v platnom zneni;
nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokia! mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prlpade Je povinný bez
zbytočného odkladu pokračovať v užfvanl Služieb prostrednlctvom inej SIM karty, ktorá nahradi vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);
sa nedopustI takého konania, alebo, nedá SVOJimkonanim žiaden taký podnet a ani neumožnl tak~ konenie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od
Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov nesplnenia aiebo porušenia povinnosti zo strany Učastnlka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku alalebo v Zmluve,
alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v doba viazanosb dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;
bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnlcky program (resp. taký yariant účastniekeho programu) alebo takú kombináciu účastnlckych programov v bode 2.2
plsmene b) uvedených kategórii služieb, že nedôjde k porušeniu záväzku Učastnlka uvedeného v bode 2.2 tohto článku.
V prlpade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositefnosti člsla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené člsla") sa do doby viazanosti
nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do plVej aktivácie SIM karty s preneseným člslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v côsledku ešte
nedokončeného prenosu člsla aktlvna; doba viazanosli tak začne plynúť až plVOU aktiváciou SIM karty po ukončeni prenosu čísta. V týchto pripadoch Je však Učastnlk
povinný plniť si povinnosti uvedené v ČI. 2.3 a) a c) po celú dobu pred začat1m viazanosti (odo dna nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby
viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prlpede, ak Učastnik uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa do doby viazanosti nezapočitava
prvých sedem pracovných dni nasledujúcich po nadobudnutl platnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutl siedmich pracovných dni nasledujúcich
po nadobudnutl platnosti Dcdatku.
V prlpade porušenia niektorej z povinnosti Účastnika uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto článku (najmä ale nielen nezaplatenie splatnej ceny za Služby, nedodržanie
záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto článku, jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy alebo tohto Dodatku pred uplynut1m doby víazaností, vykonaníe úkonu
smerujúceho k ukončeniu platnosti tohto Dodatku pred uplynut1m doby viazanosti baz obradu na skutočnosť, či naozaj dôjde k ukončeniu Jeho platnosti) Je Učastnik
povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške

b)

c)

o)

2.4

2.5

~11,OÓ-EUR _j 16)
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Zmluvná pokuta predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou cenou MT bez zJavy z jeho spotrebitefskej ceny s DPH (uvedenou v bode 1.2 v rámčeku
označenom člslom 5) a kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal MT Účastnikovi (uvedenou v bode 1.2 v rámčeku označenom člslom 4). Právo na zmluvnú pokutu
pocta tohto bodu vznikne Podniku samotným porušen Im povinnosti Účastnika, a to v okamihu porušenia povinnosti Účastnikom, pričom toto právo nie Je podmienené
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2.7

vyl<onanlm žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpenlm od Zmluvy alebo prerušen Im či obmedzen Im poskytovania Služieb v prlpade porušenia povinnosti
pocta bodu 2.3 plsmena c) tohto článku). qčastnlk je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.
Zmluvnú pokutu poóra tohto článku bude Učastnlk povinný zaplatiť Podniku bez ohradu na dlžku doby, ktorá mu ešte zostávala do uplynutia doby viazanosti.
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 d~1 odo dňa doručenia výzvy Podniku učastnIkovi. . ... . .
Účsstnlk súhlasI s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dOjde na základe jeho žiadosti alebo z dOvodov jeho zavmerue k dočasnej deaktlvácii jemu pnd ele nej
SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovani~ Služieb podľa zmluvy o pripojeni, že doba. po ktO~ nebude z týchto dôvodov používať tieto
Služby sa mu nezapočita do doby viazanostI. Táto skutočnosť nezbavuje Učastnlka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za tuto dobu cenu Služleb, pokiaľ mu táto

povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne. . r •• • ,r • '. • ,Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaju zo Zmluvy a tohto Dodatku, najma (I) predať Učastníkovi MT za dohodnutu kúpnu cenu a
previesť na Účastnika vlastnicke právo k MT a oqovzoar mu ho za predpokladu, že Účastnik splni všetky podmienky potrebné pre vznik nároku na kúpu MT za kúpnu
cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať Učastnlkovl Služby podte Zmluvy a tohto Dodatku.
Bez ohradu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: Ak je kolónka v tomto bode vyplnená slovami "12 mesiacov", účastníkovi
po uplynuli 12 mesiacov po nadobudnutl platnosti tohto dodatku vznikne právo na uzatvorenie iného - Podnikom určeného - dodatku k SIM karte uvedenej v záhlavl
tohto Dodatku (ďalej len "Nový dodatok"). V prípade. ak účastnik v zmysle tohto ustanovenia uzatvori k SIM karte Nový dodatok, nadobudnut1m platnosti Novéh? dcdatkt
zaniká platnosť tohto Dodatku, a to bez toho, aby v dOsledku zániku platnosti tohto Dodatku vznikol podniku nárok na zmluvnú pokutu. V prlpade, ak Učastnlk
neuzatvori v zmysle tohto bodu Nový dodatok, tento Dodatok ostáva naďalej v platnosti a všetky jeho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. V pri pade, ak je koíónks
v tomto bode vyplnená symbolom "+++++" Účastnfk nemá právo na uzatvorenie Nového dodatku podra tohto bodu.

2.6

2.8

r+++++"

ÚČ8stnfk sa zaväzuje, že pokiaľ si súčasne s uzatvorenlrn Dodatku aktivoval niektorý z Biznis balfkov (alebo o jeho aktiváciu v okamihu uzatvorenia Zmluvy a/alebo
Dodatku požiadal Podnik a Podnik tejto žiadosti vyhovel) a ak súčasne na základe aktivácie konkrétneho Biznis balfku využil možnosť zakúpenia osobitného typu MT za
cenu so zľavou, ktorý je možné za takúto osobitnú cenu zakúpiť iba v prípade aktivácie a využívania niektorého z Biznis balfkov, je povinný počas doby viazanosti mať
predmetný Biznis balfk aktivovaný na SIM karte a platiť zaň riadne a včas dojednanú cenu. Učastnlk si je vedomý, že vzhraoorn na osobitnú možnosť ziskania
osobitného typu MT prostrednlctvom aktivácie vybraného Biznis balíka a teda vzhtadom na výšku cenového zvýhodnenia MT poskytovaného Učastnlkovi na základe
tohto Dodatku, by v prfpade, že by ÚčastnIk nedodržal svoje záväzky uvedené v prvej vete tohto bodu, Podniku vznikla škoda. V prípade porušenía povinnosti Učastnlka
uvedenej v prvej vete tohto bodu, je Podnik oprávnený od Účastnika požadovať náhradu škody vo výške súčinu výšky mesačného poplatku za konkrétny zvolený Biznis
balfk a počtu celých zúčtovaclch obdobf, chýbajúci!,h do skončenia doby viazanosti Dodatku. Náhrada škody Je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak

v lehote 14 dni odo d~a doručenia výzvy Podniku Učastnfkovi.
Identifikačný kód súvisiaceho dodatku:

2.9

2.10
,B)_~J

Ak je v kolónke namiesto identifikačného kódu súvisiaceho dodatku uvedený symbol"+++++", nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani [ehe prlloh

týkajúce sa súvisiaceho dodatku.
2.11 Referenčné člslo - Paušál pre blízkeho:

d)

_ ~ '9)

r:+++~---'-----------------------------~Ak je v kolónke namiesto Refemečného čtsia • Paušál pre bHzkeho uvedený' symbol "+++++", nevzťahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho prlloh

týkajúce sa Paušálu pre blízkeho.V prlpade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Účastnik v súvislosti so SIM kartou aktivovanú službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o
pripojeni o aktivácii služby Náhradný telefón, v záhlavl ktorého je uvedené to isté telefónne číslo ako v záhlaví tohto Dodatku, (ďalej len "Dodatok o Nr), uzavret1m tohte
Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii slu~by Náhradný telefón aktivovanej a užlvanej na základe Dodatku o NT zo SIM karty). V
prlpade zániku Dodatku o NT podra predchádzajúcej vety, mOže (ale nemusi) Učastnik v súvislosti so SIM kartou požiadať o novú aktiváciu Služby Náhradný telefón,
pričom v takom prfpade je povinný uzavrieť nový Dodatok k Zmluve o pripojenf o aktivácii Služby Náhradný telefón. V prípade zániku Dodatku o NT podľa prvej vety
tohto bodu bude mať táto skutočnosť v závislosti od okolnostf uvedených v jednotlivých pfsmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov

uvedených v nasledovných pfsmenách tohto bodu: •
Ak sa nejedná o prlpad pcora plsmena d) alebo e) tohto bodu a Učastnfk už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikačné zariadenie, je povinný uhradiť
v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pOvodne v
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (t.j. sumu rovnajúcej sa súčinu výšky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu mesačných poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca doby viazanosti podľa Dodatku o NT, avšak ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT dosiaľ neuhradil)
AI< sa nejedná o prfpad podľa plsmena d) alebo e) tohto bodu a Učastnfk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne požiadalo novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podpísal prrstušný nový Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii
služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavf je uvedené telefónne člslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého účastnfckeho programu, ktorého súčasťou je služba
Náhradný telefón, a tento účastnfcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zľavu z ceny Služieb vo
výške rovnajúcej sa výške mesačných poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užlvanlm služby Náhradný telefón na základe
Dodatku o NT, pričom Účastnfkovi nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe
Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového
telekomunikačného zariadenia za cenu so zravou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovenf).
AI< sa nejedná o pripad podla plsmena d) alebo e) tohto bodu a Účastnik pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne nepožiadal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón, v súvislosti so SIM kartou a nepodplsal nový Dodatok k Zmluve o pripojeni o aktivácii služby
Náhradný telefón, v ktorého záhlavl je uvedené telefónne čf.lo SIM karty, Učastnikovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zľavu, ako v prlpade podla
plsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o
NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného
zariadenia za cenu so zravou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanoveni).
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnlcky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón a Účastnfk požiadal o aktiváciu
takého účastnfckeho programu, ktoráho súčasťou je služba Náhradný telefón, a tento účastnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, Účastnfkovi
zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na ztavu, ako v prípade podte plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce
nevyúčtované mesačné poplatky za službu Néhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby

viazanosti.AI< v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnfcky program, ktorého súčasťou je služba Náhradný telefón a Účastnik požiadal o aktiváciu
takého účastnlckeho programu, ktorého súčasťou nie je služba Náhradný telefón, a lento účastnlcky pro,gram mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný a Účastnik
pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie, Učastnfkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zravu, ako v prlpade pocta pfsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón,
ktoré bol na základe Dodatku o NT povinný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.

2.12

a)

b)

c)

e)

Čl. 3. Záverečné ustanovenia3.1 Účastnfk vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči Podniku, ktoré v ceň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. Účastnik
potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prlpade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Účastnikom a Podnikom uzavretý iný dodatok v
rámci niektore) ponukovej akcie P"!'iniku, obsahom ktorého by bol predaj koncového telekomunik~čného zariadenia za cenu so zravou alebo poskytnutie iného
zvýhodnenia Učastnikovi a záväzok Učastnfka plniť podmienky poskytnutia zravy a ďalšie povinnosti Učastnika uvedené v predmetnom dodatku prostrednlctvom SIM
karty (ďalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchédzajúci dodatok je platný v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci oooatcs
zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatl v prípade. ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu,
Twin alebo Náhradný telefón, v takom prípade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

3.2 Učastnlk podpisom tohto Dodatku potvrdzuje pr~vzatie MT uvedeného v článku 1 bode 1.2. V prlpade, že ide o prenos člsla sa Strany dohodli, že Podnik zabezpeči
dodanie MT rya stranami dohodnutom mieste Učastnlkovi, ktorý je povinný splnenie te~o povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby

konajúcej za Učastnfka).3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odloženf účinnosti niektorých ustanoveni. Ak k
j~ho podplsaniu nedOjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca Podniku až po
Učastnfkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prfpade prenesených čísel, ako aj v prlpade, ak Účastnik
uzatvoril Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti
definovanej osobitne pre tieto prfpady v čl. 2 Dodatku. V prlpade prenesených čfsel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnosť tých ustanoveni Dodatku,
ktorých vyl<onanle nie je možné beZ toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositernosti telefónneho člsla - Prijfmajúci podnik. AI< Účastnfk
uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastnfkovi, najmä
ustanovenia špeclfikujúce začiatok poskytovania jednotiivých osobitných zvýhodnenf, nadobudnú účinnosť až uplynut1m siedmeho pracovného dňa nasledujúceho po
dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čim mOže dOjsf.k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvýhodnen!. Rozsah a charakter osobrtných
zvýhodnenf však ostáva nezmenený. V prfpade, ak Učastnlk uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, neoddelrternou súčasťou Dodatku sú aj

Dodatok k zmluve o pripojení - číslo zmluvy: A5960372 Číslo účastníka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)
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podmienky zásielkového predaja a Účastnik podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiaľ táto nebola uzavretá na dobu určitú, vo

svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom okamihom zániku Dodatku sa meni doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej
sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku ,skonči pred uplynutlm doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 3,3 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na
základe dohody zmluvných strán. V prlpade, že UčastnIk poruši svoje povinnosti takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podľa ustanovenf tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prfpade úhrady bankovým prevodom okamihom pripfsania celej
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade, že obsahom Prllohy č. 1 je poskytnutie zjavy alebo iného zvýhodnenia
Účastnfkovi, okamihom porušenia povinnosti Účastnfka takým spOsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovenf tohto
Dodatku, zaniknú VŠetky práva Účastnika na poskytovanie týchto zliavalalebo iných zvýhodnenl, pokiar nie je v ustanoveniach Prllohy Č. 1 výslovne uvedené niečo iné.

3.6 Tento Dodatok je neoddeltternou súčasťou Zmluvy, Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Učastnlka a Podnik.
3.7 Účastnik 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 spotrebiterskou (trhovou)

cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zravou zo spotrebiterskej ceny, len z toho dôvodu, že sa účastnik zaviazal užlvať Služby poskytované mu
prostrednlctvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených
v článku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhtadorn na výšku zravy zo spotrebiterskej ceny MT, ako aj na prlpadný obsah Prllohy Č. 1 Dodatku, by spOsobiIo, že Podniku
vznikla škoda (minimálne v rozsahu zravy zo spotreMerskej ceny MT).

3.8 Účastnik vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré Z neho vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami alalebo
povinnosťami, ktoré sa pocta neho zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozomený na príslušné dOsledky, ak tieto podmienky a/alebo povinnosti
nesplni alebo porušl. ,

3.9 Strany sa dohodli, že' v prlpade, že Učastnlk z akýchkorvek dôvodov strati právo na uživanie účastniekeho programu (resp. jeho variantu), ktorý má na SIM karte
aktivovaný a zároveň včas nepožiada o a~iváciu iného účastnlckeho programu, je Podnik oprávnený aktivovať mu na SIM karte iný účastnlcky program, ktorý splňa
podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak Učastnlk požiada o aktiváciu iného účastniekeho programu pred zmenou poora predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento
úkon za vykonaný včas. pokiaľ nebude z technických, administratfvnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenu vzhtadorn na krátkosť
času medzi doručen Im žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsť k zmene účastniekeho programu v dOsledku straty práva na poskytovanie dotknutého účastniekeho
prcqramu.

3.10 Účastnfk svojfm podpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená informácia Podniku, ktorou ho tento v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona Č. 610/2003 Z.z. v
zneni neskoršich predpisov oboznámil s tým, že ku dňu 30.10.2010 na základe doplnku všeobecných podmienok dochádza k zmene textu Všeobecných podmienok
poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostrednfctvam verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. S., a to ich článku 11, bod
11.15. Účastnfk ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu akcepíoval a že mu bola zároveň riadne oznámená informácia, že v pripade, ak má zmene:
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Učastnfk oprávnený odstúpiť od zmluvy o pripojeni, ktorej sa zmena týka, bez sankcii, ak
by zmenu, ktorá má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, neakceptoval. Okamihom, v ktorý nadobúda účinnosť zmena vyššie uvedených všeobecných
podmienok, sa zároveň meni obsah zmluvy o prípojenl, ktorej súčasťou sú tieto všeobecné podmienky.

3.11 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastnik potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutočnosťou oboznámil a berie ju na
vedomie, Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využiť na užívanie verejnej telefónnej služby, technicky
obmedziť možnosť vy~žlvania tohto zariadenia počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokta! je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej
doby, počas ktorej je Učastnlk zaviazaný pocta tohto Dodatku užlvať sl~by v ňom stanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo štruktúre) v inej sieti, ako je verejná
telefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť / SIM-Iock). Učastnik vyhlasuje, že sa oboznámil SO skutočnosťami uvedenými v tomto bode a s ich
vedomlm kupuje tovar do svojho vlastnictva. Vzhradom na uvedené nevznikajú ÚčastnikovI z vyššie v tomto bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči
Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov ztavu z kúpnej
ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékoľvek iné právne
nároky.

3.12 Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa menl znenie Zmluvy ako cel~u (pričom strany sú si vedomé, že v zmysle ustanovení Zmluvy všetky
zmluvy o pripojeni, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časti tej istej zmluvy O pripojeni medzi Učastnlkom a Podnikom, t.]. tvoria časť Zmluvy), a to tak, že všetky
spory, Idoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy
vzniknuté na základe Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto
Zmluvy (zmlúv o pripojeni)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konani pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych
rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na
prlslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršich predpisov, Strany sa dohodli, že ukončenie
platnosti Zmluvy alalebo tohto Dodatku sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončeni platnosti Zmluvy alalebo Dodatku.

3.13 Strany sa dohodli, ž~ v prípade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb pocta Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy atohto Dodatku z
dôvodov na strane Učastnika a násl.edne Podnik na žiadosť Učastnika zruši účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovať
pozastavené Služby, platia ustanovene Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo došlo.

Prešov, dňa 10.11.2011 Prešov, d~a 10.11.2011

Účastník:
Centrum sociálnych služieb

Za Orange Slovensko, 8.S.:
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cenJrum sociálnych služieb

"Slnečný dom"
Važecká 3
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Dodatok k zmluve o pripojení - číslo zmluvy: A5960372 Císlo účastníka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)


