
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A0265659
SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907954773; Ident. kód dodatku: 5494964

ID predajcu ID392GPB04

Orange Slovensko, a. s. so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 697 270, DiČ 2020310578 IČDPH SK202031578,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/B (dalej len .Podnik") a

Účastnik Účastník - Právnická osoba

Meno, priezvisko, titullObehodné menol Názov: Centrum sociálnych služieb

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

Číslo OP I Pas: Platnosť OP / Pas: Rodné číslo/IČO: 00691968

IČ DPH/DIČ: 2021303042 Státne občianstvo: SR

SilI iRi

Platnosť OP/cest. pasu,
preuk. povol. na pobyt:

22.11.2016

Rodné číslo:Zastúpený:

Poptrajanovski Slavko

Čislo OP/cest. pasu, preuk.
povol. na pobyt:

•• IUII

(cfale) len "Účastník")

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o pripojeni (dalej len "Dodatok"; cít, zmluva o pripojeni, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa dalej označuje
ako "Zmluva" ), ktorým sa upravujú podmienky aktivácie služby Náhradný telefón na SIM karte, pripadne osobitné podmienky využlvania iných služieb, ak Sú v Dodatku
resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne dohodnuté. (Podnik a Účastnik sa spoločne dalej označujú ako "strany": verejné elektronické komunikačné
služby poskytované Podnikom sa označujú "Služby".)

CI. 1Predmet Dodatku

í.1 Predmetom tohto Dodatku je dohoda strán na aktivácii služby Náhradný telefón (dalej len "Služba NT") na SIM karte Podniku registrovanej na Účastnika, ktorej telefónne
číslo je uvedené v hlavičke toht? 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 Učastnlka, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku (dalej len "SIM karta").

CI. 2 Práva a povinnosti Podniku a Účastnika

2.1 Strany sa dohodil, ža poplatok za aktiváciu Služby NT (dalej len "Poplatok") je 0,00 EUR.

2.2 Účastník sa zaväzuje, že po dobu 24

celých zúčtovacích obdobi bezprostredne nasledujúcich odo dňa uzavretia tohto Dodatku (dalej tiež "doba viazanosti")

a) (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podra 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, (ii) po celú túto dobu bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastnlckych
programov kategórie Volania svojim alebo Volania do všetkých sieti alebo iný hlasový, kreditný alebo minútový účastnlcky program, SMS program, 3G účastnlcky program,
účastnlcky program Majster paušál alebo niektorý z účastnlckych programov uvedených v Prllohe Č. 1 k Cenniku služieb (Orange biznis služby), vrátane ich modifikovaných
verzii (variantov) ponúkaných a poskytovaných v rámci dočasných ponúk Podniku (dalej len "Povolené programy"), okrem účastnlckych programov podra určenia PodniKu v
platnom Cenniku služieb, s ktorými Službu NT nemožno využlvať (Službu NT pritom v žiadnom prípade nie Je možné využlvať s dátovými účastnlckymi programami služby
Mobilný Orange Internet a účastnlckymi programami SlUŽby Domáca linka), a zároveň (iii) 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 ohradu na skutočné právne náSledky uvedeného úkonu): za
porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom Č. 61012003 Z.z. v platnom znenI. Aktivácia niektorého z Povolených
programov na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu niektorého z Povolených programov na SIM karte a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti
tohto Dodatku a teda aj podmienkou na aktiváciu Služby NT. V prlpade aktivácie iného účastn[ckeho programu ako niektorého z Povolených programov na SIM karte ako aj
v prípade žiadostí Učastnika o aktIVáciu takéhoto iného účastnlckeho programu na SIM karte Učastnlk stráca právo na využivanie Služby NT, a to bez ohradu na následnú
opätovnú aktiváciu niektorého z Povolených programov na SIM karte;

o) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú daaktiváciu SIM karty (pokiar mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez
zbytočného odkladu pokračovať v uživani Služieb prostrednlctvom inej SIM karty, ktorá nahradi vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

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

d) bude bez prerušenia využfvat Službu NT a plniť svoje povinnosti spojené s jej využrvanfrn.

2.3 V prlpade telefónnych člsel, ktoré boli v rámci prenositernosti člsla prenesené k Podniku od iného podniku (dalej len "prenesené čísía") sa do doby viazanosti nezapočítava
doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným člslom, čiže doba, po ktoŇ SIM karta nebude v dôsl~ku elite nedokončeného
prenosu tisla aktívna; doba viazanosti tak začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončeni prenosu člsla. V týchto prfpadoch je však Učastnlk povinný pln~ si
povinnosti uvedené v čl. 2 bod 2.2 plsm. a) časť (i) a (iii) a povinnosti uvedené v či. 2 plsm. c) po celú dobu pred začal1m viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti
Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prlpade, ak Účastnik 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 uplynuli siedmich
pracovných dni nasledujúcich po nadobudnull platnosti Dodatku.

2.4 V prlpade porušenia niektorej z povinnosti ÚčastniKa uvedených v bode 2.2 alebo 2.3 tohto článku (najmä, ale nielen, nezaplatenie splatnej ceny za Službu NT alebo iné
Služby, aktivácia iného účastniekeho programu ako niektorého z Povolených proqrarnov na SIM karte, Jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy alebo tohto Dodatku pred
uplynut1m doby viazanosti, vykonanie úkonu smerujúceho k ukončeniu platnosti tohto Dodatku pred uplynut1m doby viazanosti bez ohradu na skutočnosť, či naozaj .dôjde
k ukončeniu jeho platnosti) je účastnik povinný uhradiť Podniku sumu vo výške zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov s DPH do konca pOvodne dohodnutej
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doby viazanosti, stanovenej v článku ~ bode 2.2 tohto Dodatku. Právo na zaplatenie čiastky pocta tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti ÚčastnIka,
a to v okamihu porušenia povinnosti Učastnlkom, pričom toto právo nie je podmienené vykonan Im žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpenIm od Zmluvy alebo
prerušen Im ČI obmedzenfm poskytovania Služieb v prfpade porušenia povinnosti podľa bodu 2.2 plsmena c) tohto článku). Čiastku podta tohto bodu bude ÚčastnIk
povinný zaplatiť Podniku bez ohradu na dlžku doby, ktorá mu ešte zostávala do uplynutia doby viazanosti a je splatná v lehote uvedenej vo faktúre alebo výzve na jej
zaplatenie, inak v lehote 14 dnI odo dňa doručania výzvy Podniku ÚčastnIkovi. Ustanovenia prvej až tretej vety tohto bodu sa použijú v prlpade, že ÚčastnIk do momentu
porušenta niektorej z Jeho povinností už uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu podta ustanovenf článku 3 bodu 3.1. V prípade, že UČ8Stnfk do momentu porušenia niektorej z
Jeho povinností ešte neuzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu pocta ustanovenI článku 3 bodu 3.1, ÚčastnIk stráca právo na uzavretie takejto kúpnej zmluvy. Bez ohradu na
to, či Učastnlk do momentu porušenia niektorej z Jeho povinnostI uvedených v bode 2.2 alebo 2.3 tohto článku uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu podta ustanovenI článku
3 bodu 3.1, nemá Učastnlk právo požadovaf od Podniku vrátenie sumy zaplatených alalebo vyúčtovaných mesačných poplatkov, a to ani pokiaľ ide o ich časf.

25 Účastnik súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM
karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služby NT alalebo iných Služieb pocta zmluvy o pripojenI, že doba po ktorú nebude z týchto
dOvodov použlvaf tieto služby sa mu nezapočita do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje ÚčastnIka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb,
pokiaľ mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne.

2.6 Podnik je povinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä poskytovať Účastníkovi Službu NT za podmienok
dohodnutých v tomto Dodatku.

CI. 3 Podmienky vyu:!lvanla služby Náhradný talefón

3.1 Ak je na SIM karte aktivovaná Služba NT, má ÚčastnIk právo na kúpu v bode 3.3 tohto článku určaného typu mobilného telefónu (ďalej len "MT") z majetku Podniku za
kúpnu cenu uvedenú v bode 3.4 tohto článku a za iných podmienok stanovených v tomto Dodatku (ďalej len "Náhradný MT"). Ustanovenia tohto článku o kúpe Náhradného
MT majú povahu zmluvy o budúcej zmluve, na zákiade ktorej je Podnik v dohodnutej dobe na žiadosť ÚčastnIka povinný uzavrieť s ÚčastnIkom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude Náhradný MT (ďalej len "kúpna zmluva na Náhradný MT").

3.2 Nárok na kúpu Náhradného MT ÚčastnIkom za cenu uvedenú v bode 3.4 tohto článku a povinnosf Podniku uzavrieť s ÚčastnIkom kúpnu zmluvu na Náhradný MT vzniká
(8 výnimkou pripadov poora nasledujúcej vety) uplynutím tretieho celého zúčtovacieho obdobia prideleného Podnikom Očastnlkovi, ktoré nasleduje po nadobudnutI
účinnosf tohto Dodatku a zaniká márnym uplynutIm doby viazanosti, ako je táto stanovená v článku 2 bod 2.2 (preklúzia) (ďalej len ?Rozhodná doba?), ak nezanikol skôr v
dOsledku kúpy Náhradného MT (nasledujúca veta) alebo uplynut1m Rozhodnej doby v súlade s ustanoveniami druhej vety bodu 3.7 v dOsledku uzavretia tam definovaného
Nového dodatku k Službe NT alebo v súlade s ustanoveniami bodu 3.8 v dOsledku prevodu SIM karty ne nového účastnIka. V prlpade, že ÚčastnIk do okamihu podpisu
tohto Dodatku užíva! na základe Zmluvy služby Podniku po dobu minimálne dva roky prostrednfctvom pripojenia aktlvneho v okamihu podpisu tohto Dodatku, nárok na kúpu
Náhradného MT UčastnIkom za cenu uvedenú v bode 3.4 tohto článku a povinnosf Podniku uzavrieť s UčastnIkom kúpnu zmluvu na Náhradný MT vzniká okamihom
uzavreli. tohto Dodatku a zaniká mámym uplynut1m doby viazanosti, ako je táto stanovené v článku 2 bod 2.2 (preklúzia) (spoločne s Rozhodnou dobou podľa
predchádzajúcej vety sa tieto doby označujú ďalej ako ?Rozhodná doba?), ak nezanikol skOr v dôsledku kúpy Náhradného MT (nasleduJúca veta) alebo uplynut1m
Rozhodnej doby v súlade s ustanoveniami druhej vety bodu 3.7 v dôsledku uzavretia tam definovaného Nového dodatku k Službe NT alebo v súlade s ustanoveniami bodu
3.8 v dOsledku prevodu SIM karty na nového účastníka, ÚčastnIk mó:!e využif svoje právo na kúpu Náhradného MT počas celej Rozhodnej doby celkovo len jedenkrát.
Učastnlk môže o uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT požiadaf na ktoromkoľvek predajnom mieste Podniku alebo prostrednfctvom zákaznIckaj linky 905 (0905 905
905) alebo iným spôsobom stanoveným Podnikom a oznámeným vhodným spôsobom účastníkom jeho Služieb (pre stanovenie vhodného spôsobu oznamovania zo strany
Podniku sa primerane použijú ustanovenia článku 16 bodu 16.2 Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostrednIctvom
verejnej teletónne] siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., ďalej len ?VP?). Spôsob odovzdania Náhradného MT ÚČ8stnlkovi zo strany Podniku bude stanovený Podnikom
v závislosti od Učastnikom zvolenej fonmy prevzalIa Náhradného MT (na predajnom mieste Podniku alebo doručanlm Náhradného MT kuriérom), pričom na oznámenie
presného spOsobu odovzdania zo strany Podniku sa primerane použijú ustanovenia predchádzajúcej vety.

3.3 Výrobca a typ Náhradného MT je v čase uzavretia tohto Dodatku a počas celej doby viazanosti určený Podnikom, a to aspoň Jedným vybraným typom MT pre všetkých
účastníkov jeho služieb, ktorI využIvajú Službu NT. Vybraný typ Náhradného MT môže byľ v priebehu doby viazanosti zmenený (aj viackrát) jednostranným úkonom
Podmku (na spôsob oznamovania vybraného typu Náhradného MT zo strany Podniku sa primerane použijú ustanovenia článku 16 bodu 16.2 VP). Podnik sa zaväzuje, že
každý nIm vybraný typ Náhradného MT bude podporovať technológiu UMTS (tak, ako je definované v článku 1 bod 1.26 VP), t.j. VŽdy pOJde o tzv. 3G telefón. ÚčastnIk
berie na vedomie a súhlasI s tým, že v prlpade, ak v momente jeho žiadosti o uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT na danom predajnom mieste Podniku nie je aktuálny
vybraný typ Náhradného MT k dispozIcii (nie je v skla~ových zásobách daného predajného miesta Podniku), nie Je možné na takomto predajnom mieste zadať objednávku
Učastnlka na dodanie daného typu Náhradného MT; UčastnIk v takom prIpade môže využíf iný spOsob dodania Náhradného MT alebo mó:!e o uzavretie kúpnej zmluvy na
Náhradný MT požiadať na inom predajnom mieste Podniku. V prfpade, že v ponuke Podniku je viacero typov Náhradných MT, a ÚčastnIk záujem o kúpu Náhradného MT
prejavI prostrednIctvom SMS správy odoslanej na krátke číslo na to určané baz uvedenia typu Náhradného MT spôsobom alebo fonmou určanou Podnikom, Je Podnik
oprávnený určiť typ Náhradného MT.

3.4 Kúpna cena Náhradného MT je pre Účastnika nezávislá od jeho bežnej spotrebiteľskej ceny. Kúpna cena Náhradného MT je v ktoromkoľvek momente Rozhodnej doby
59 EUR

s DPH. Kúpnu cenu Náhradného MT Podnik ÚčastnIkovi vyúčtuje v samostatnej faktúre, ktorá bude vystavená po prevzati Náhradného MT Účastnikom.

3.5 ÚčastnIk sa zaväzuje zaplatiť za využivanie Služby NT cenu vo výške súčinu počtu celých zúčtovac!ch obdobI tvoriacich dobu viazanosti (článok 2 bod 2.2) a sumy 1,00
EUR s DPfj, ktorej splatnosť bude vo fonme mesačných poplatkov rozložená na počet zúčtovacIch obdobI zodpovedajúci počtu zúčtovaclch období tvoriacich dobu
viazanosti. UčastnIk sa zaväzuje platíf mesačný poplatok za Službu NT vo výške 1,00 EUR s DPH počas celej doby viazanosti, ako je táto stanovená v článku 2 bode 2.2
(t.j. bez ohradu na to, v ktorom momente Rozhodnej doby strany uzavreli kúpnu zmluvu na Náhradný MT, alebo že kúpnu zmluvu na Náhradný MT ešte neuzavreli), ak z
ustanovenI tohto článku, najmä druhej vety bodu 3.7, bodu 3.8 alebo poslednej vety bodu 3.9, alebo poslednej vety tohto bodu, nevyplýva niečo iné, a to na základe faktúr
vystavených Podnikom. Ak UčastnIk nevyužije v Rozhodnej dobe svoje právo na zakúpenie Náhradného MT za podmienok stanovených v tomto člá~kU, nemá UčastnIk
právo požadovať od Podniku vrátenie sumy zaplatených alalebo vyúčtovaných mesačných poplatkov, a to ani pokiar ide o ich časf. Povinnosf Učastnŕka platiť
mesačný poplatok za Službu NT podla tohto bodu sa považuje v konkrétnom zúčtovacom obdobI za splnenú, ak má ÚčastnIk na SIM karte aktivovaný niektorý z
účastníckych programov Biznis 150 + večer, Biznis 150 + deň, Biznis 300 + nonstop alebo Biznis 1000 + nonstop, alebo niektorý zbalIkov BalIk Biznis alebo BalIk Biznis
Extra, ak UčastnIk riadne uhradil v danom zúčtovacom obdobI mesačný poplatok za uvedený ú,",stnlcky program alebo balIk; v zúčtovacom obdobI, v ktorom UčastnIk
nemal niektorý z uvedených účastníckycn programov alebo ballkov na SIM karla aktivovaný, je UčastnIk povinný zaplatiť Podniku mesačný poplatok za Službu NT vo
výške podľa druhej vety tohto bodu.

3.6 Aktivácia Služby NT je možná na jednej SIM karte s prideleným telefónnym čIslom, ktoré je uvedené v záhlavI tohto Dodatku, v Jednom momente len jedenkrát (pre jeden
Náhradný MT).

3.7 V prIpade, že sa strany dohodnú, že podpisom iného dodatku k Zmluve, na zákiade ktorého bude ÚčastnIk povinný zotrvaf v užIvanI elektronických komunikačných služieb
poskytovaných mu prostrednIctvom SIM karty po dobu viazanosti stanovenú v danom dodatku (ďalej len "Nový dodatok"), zaniká platnosf predchádzaJúceho dodatku k
Zmluve, na základe ktorého bol ÚčastnIk povinný zotrvaf v užlvanf elektronických komunikačných služieb poskytovaných mu prostrednIctvom SIM karty po dobu viazanosti
stanovenú v danom dodatku (aj keď dochádza k jej skráteniu), nedochádza ku skráteniu doby viazanosti stanovenej v tomto Dodatku. V prlpade, že sa strany dohodnú, že
podpisom iného dodatku k Zmluve, na základe ktorého bude Učastnfk povinný zotrvaf v užIvanI Služby NT po dobu viazanosti stanovenú v danom dodatku (ďalej Ian "Nový
dodatok k Službe NT"), zaniká platnosf tohto Dodatku a dochádza ku skráteniu doby viazanosti stanovenej v tomto Dodatku, a UčastnIk do momentu nadobudnutia
účinnosti Nového dodatku k Službe NT neuzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu ria f':Iáhradný MT, Rozhodná doba uplynie nadobudnutIm účinnosti No~ého dodatku k Službe
NT; nadobudnutIm účinnosti Nového dodatku k Službe NT zaniká tiež povinnosť UčastnIka stanovená v druhej vete bodu 3.5 tohto článku; ak však UČ8stnlk do momentu
nadobudnutia účinnosti Nového dodatku k Službe NT uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu na Náhradný MT alebo najneskOr pri podpise Nového d"5latku k Službe NT (avšak
predtým, ako Nový dodatok k Službe NT nadobudne účinnosť) požiada Podnik o uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT a táto bude uzavretá, UčastnIk je povinný spolu
s cenou Náhradného MT zaplatiť Podniku na základe faktúry vystavenej (alebo viacerých faktúr vystavených) Podnikom podta tretej vety bodu 3.4 tohto článku aj sumu
vo výške zostávajúcich mesačných poplatkov s DPH, ktoré by bol ÚčastnIk povinný zaplatiť, ak by nedošlo k skráteniu doby viazanosti stanovenej v článku 2 bode 2.2
tohto Dodatku.

3.8 Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM karty z ÚčastnIka na inú osobu (za prevod sa považuje aj prIpad, keď zanikne zmluva aj Dodatok a tieto budú nahradené inými
zmluvnými dOkumentmi (ďalej len "Prevedený dodatok") medzi Podnikom a novým účastnikom, pričom práva a záväzky UČ8stnIka vzfahujúce sa na SIM kartu prevezme
nový účastnIk, ktorému bude tiež pridelená SIM karla), Rozhodné doba pre ÚčastnIka uptynie v momente účinnosti prevodu; ustanovenia poslednej vety bod.u 3.5 tohto
článku tým nie sú dotknuté. V prIpade, ak ÚČ8stnIk pred momentom účinnosti prevodu uzavrel s Podnikom kúpnu zmluvu na Náhradný MT, vyúčtuje Podnik Učastnlkovi
sumu vo výške zostávajúcich mesačných poplatkov s DPH do konca pôvodne dohodnutej doby viazanosti, stanovenej v článku 2 bode 2.2 tohto Dodatku, !doré by
Učastnlkovi boli zo strany Podniku vyúčtované, ak by nedošlo k predčasnému ukončeniu platnosti Dodatku; Služba NT bude zo SIM karty deaktivovaná. Ak však Učastnfk
do momentu účinnosti prevodu nevyužil svoje právo na uzavretie kúpnej zmluvy na Náhradný MT, Služba NT bude novému účastnIkovi na SIM karte aktivovaná, a to za
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podmienok stanovených v tomto Dodatku (vrátane povinnosti nového účastnika platiť mesačný poplatok za Službu NT pocľa bodu 3.5 tohto článku, a to počas celej doby
viazanosti stanovenej v Prevedenom dodatku), pokiar nie je v tomto bode uvedené inak; Rozhodná doba, počas ktorej nový účastnik môže požiadať Podnik o uzavretie
kúpnej zmluvy na Náhradný MT, začlna pre nového účastnika plynúť a) v momente účinnosti preVodu, ak už Rozhodná doba začala plynúť pre pOVodného Účastnika,
alebo b) v momente, v ktorý by došlo k začatiu plynutia Rozhodnej doby pre pOVodného Účastnika, ak by neoošlo k preVodu (prvá veta bodu 3.2 tohto článku); Rozhodná
doba pre nového účastnika uplynie v momente uplynutia doby viazanosti stanovenej v Prevedenom dodatku.

3.9 Bez ohradu na iné ustanovenia tohto článku bude Služba NT zo SIM karty deaktivovaná najneskôr uplynut1m doby viazanosti stanovenej v článku 2 bode 2.2 tohto
Dodatku.

CI. 4Záverečné ustanovenia

4.1 Účastnik vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči Podniku, ktoré v dell, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. Účastnik potvrdzuje,
že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prfpade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Účastnikom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci niektorej
ponukovej akcie Podniku, obsahom. ktorého by bol predaj koncového telekomunikačného zarfadenia za cenu so zravou (mimo Služby NT) alebo poskytnutie iného
zvýhodnenia Učastnlkovi a záväzok UčastnIka plniť podmienky poskytnutia zravy a daläie povinnosti ÚčastnIka uvedené v predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty
(ďaiej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v dell, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predch~dzajúci dodatok nezaniká a
popn ňom je platný aj tento Dodatok. To piati aj v prfpade, ak je predmetom Predchédzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Twin. Učastnik zárovell vyhlasuje,
že k Zmluve ešts neuzavrel iný dodatok, ktorého predmetom by bola Služba NT, a že ak takýto dIodatok k nej už uzavrel, že platnosť tohto dodatku (resp. jeho časti
vzľahujúcej sa na Službu NT) zanikne najneskôr ku dllu podpisu Dodatku. V prlpade, že tvrdenie Účastnika pcdra druhej vely tohto článku nie je v súlade so
skutočnosťou, strany sa dohodli, že tento Dodatok zanikne bez toho, aby nadobudol platnosť a strany Dodatku SÚ si v takomto prípade z titulu bezdôVodného obohatenia
povinné vydať všetky plnenia, ktoré boli medzi nimi nsalizované na základe tohto Dodatku.

4.2 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podplšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odložení účinnosti niektorých ustanovení. Ak k jeho
podpísaniu nedôjde obidvomi stranami Dodatku v jedan dali, nadobudne platnosť a účinnosť v dell, v ktorom ho podpíše oprávnený zástupca ~odniku až po Učastnfkovi.
Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl. 2 Dodatku. V prlpade prenesených črsel, ako aj v prtpade, ak Učastnrk uzatvoril Dodatok v
rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti deflnovanej osobitne pre tieto
pripady v ČI. 2 Dodatku. V prfpade prenesených člsel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnosť tých ustanovenr Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné
bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľncsti telefónneho črsla - Prijrmajúci podnik. V prlpade, ak Účastnik uzatvoril tento Dodatok v
rámci režimu zásielkového predaja, neoddeliternou súčasťou Dodatku sú aj podmienky zásielkového predaja a Účastnrk podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa menr 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 menr doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM
karty na dobu neurčitú, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti
tohto Dodatku sa netýka týCh ustanovenr, ktoré pcora prejavenej vôle strán alebo vzhtadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončenr platnosti Dodatku.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku ~končl pred uplynutrm doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 4.2 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na
základe dohody zmluvných strán. V prípade, že Učastnrk poruši svoje povinnosti takým spOsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie čiastky podra
ustanoveni článku 2 bodu 2.4 tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku okamihom uhradenia uvedenej čiastky (v prlpade úhrady bankovým prevodom okamihom priplsanla
celej sumy na Podnikom určaný účet).

4.6 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastnrka a Podnik.

4.7 Účastnrk vyhlasuje, že si je vedomý, že Náhradný MT je mu predávaný za cenu, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi spotrabiterskou (trhovou) cenou mobilného telefónu a
v zmysle tohto Dodatku poskytnutou Zr"VOU zo spotrebiterskej ceny (zravou sa rozumie kiadný rozdiel medzi trhovou cenou Náhradného MT a cenou Náhradného MT
uvedenou v článku 3 tohto Dodatku), len z toho dôvodu, že sa účastnfk zaviazal užrvať služby poskytované mu prostrednrctvom SIM karty v zmysle ustanovenr tohto
Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2.2 alebo 2.3) vzhladom na výšku
zravy zo spotrebiteľskej ceny mobilného telefónu by spOsobilo, že Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zravy zo spotnsbiterskej ceny mobilného telefónu).

4.8 Účastník vyhlasuje, že pred uzavret1m tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj SOvOOtkými podmienkami a/alebo povinnosťami,
ktoré sa podľa neho zaviazal splnit', a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na prrslušné dOsledky, ak tieto podmienky a/alebo povinnosti nesplní alebo poruši.

4.9 Účastnfk SVOJimpodpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená informácia Podniku, ktorou ho tento v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona Č. 61012003 Z.z. v
zneni neskorších predpisov oboznámil s tým, že ku dllu 30.10.2010 na základe doplnku vooobecných podmienok dochádza k zmene textu Vooobecných podmienok
poskytovania verejných elektlronických komunikačných služieb prostrednrctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., a to ich článku 11, bod 11.15.
Učastník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu akceptoval a že mu bola zároveň riadne oznámená informácia, že v prrpade, ak má zmena uvedeného
dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Účastnik oprávnený odstúpiť od zmluvy O pripojenr, 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 vooobecných podmienok, sa
zároveň men! obsah zmluvy o pripojeni, ktorej súčasťou sú tieto všeobecné podmienky.

4.10 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účaatnrk potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutočnosťou oboznámil, berie ju na vedomie a
súhlasi s lIou. Podnik Je oprávnený pre každé zarfadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využiť na užrvanie verejnej telefónnej služby, technicky
obmedziť možnost využrvania tohto zariadenia počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokiar je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej doby,
počas ktorej je Učastnlk zaviazaný podta tohto Dodatku užrvať služby v 110mstanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo ätnuktúre) v inej sieti, ako je verejná telefónna sieť
Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť I SIM-Iock). Účastnik vyhlasuje, že sa oboznámil so skutočnosťami uvedanými v tomto bode a s ich vedomrm kupuje tovar do
svojho vlastnrctva. Vzhracom na uvedené nevznikajú Účastnrkovi z vyMie v tomto bode uvedených dôVodov žiadne právne nároky voči Podniku, najmä mu nevzniká: (a)
právo reklamovať vyMie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zravu z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore
uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zapiatenej za tovar), alebo akékofvek iné právne nároky.

4.11 Strany sa dohodli, fe v prrpade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dôvodov na strane Učastnfka a následne Podnik na žiadosť Učastnlka zruší účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovať pozastavené
Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prrpadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

Prešov, dňa 10.11.2011 Prešov, dňa 10.11.2011
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