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SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907954773; Ident. kód dodatku: 5494964

ID predajcu 10392GPB04

it,,;,:~n~;'(.;tr;·~V: l~:

I F'
~,~,---~,-,~",._,,< _,'"

~
l,

,',r,~",. i.
vPoJ."' ~

,i

1111111111111111111111111111111111

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: 1142/8 (ďalej len .Podnik") a

Účastnik Účastnik - Právnická osoba

Meno, priezvisko, titul! Obchodné meno/ Názov: Centrum sociálnych služieb

Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania (mesteŕobec, 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 Štátne občianstvo: SR

Zastúpený:

Poptrajanovski Slavko

Číslo OP/cest. pasu, preuk.
pavol. na pobyt:

_11111.

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

22.11.2016

Rodné číslo:

LL Ili'

(ďalej len "Účastník")

(pod skratkou "P na pobyt" sa rozumie Povolenie na pobyt cudzinca)

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

Ci. 1. Predmetom tohto Dodatku Je
11 dohoda strán na aktivácii účastnfckeho programu resp. zmene účastniekeho programu na účastnlcky program (pokiaľ je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené

"+++++" zostáva účastnfcky 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)

Fiiií5-150-Svet + deň -.----.--------- J 1)

riaSIM karte -Podniku registrovanej na-Učastnlka. ktonij telefónne člslo je uvedené v hlavičke tohto Dodat~u, 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 člslo je uvedené v hlavičke tohto
Dodatku ( ďalej len "SIM karta").

1.2 dohoda strán 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 určaný svojim typom)

~::~čfs~~~(lMEI) ~ L-=__U::_ ~ 3)

Učastnlkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny zBkúpnu cenu (po uplatneni zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH (ďalej tiež "kúpna cana")

ťO~U:_~~~=~=_~==_j4)
Učastnlk si je vedomý, Že bežná maloobchodná cena MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojho majetku predáva, je

P3Ô,OO-EUR 5 )
1. ~ __ =:J
Učastnlk 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)

~ýrii-"ni2011

poskYtne (rešp~poskytne viď nižŠie) Podnik Učastnlkovi aj ďalšie výhody a v prlpade, že Podnik tieto ďalšie výhody Učastnlkovi poskytne, tiež dohoda o právach
povinnostiach strán spojených s poskytnut1m týchto výhod. Podrobnejšia úprava práva povinnosti strán spojených s poskytnutím ďalšich výhod sú uvedené v dokumente

7)

t::~:ponukY-ivf,neny2011" zo dňa 28.10.2011 DS - SME I
ktorý ako Prlloha Č. 1 tohto Dodatku tvor! Jeho neoddeliteľnú súčasť. V prlpade. že je v predchádzajúcej vete 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
podľa tohto bodu . Strany sa dohodli, že súčasfou Prllohy Č. 1 môže byť aj úprava iných práva povinnosti strán vrátane práva povinnosti upravených v tele Dodatku.

1.4 dohoda strán o
a) aktivácii služby

8)
~h.,:a.dnfielefón,lnternet v mobIfewOl
~!j_AhoJ Europa + _j

b) o deaktivácii služby

__ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__, 9)r.;:;:;.t:t:;. ------"----~----

c) o Voľbe'VYbraného -člsí!l--

& ml'

Dodatok k zmluve o pripojení - číslo zmluvy: A0265659 Čísle účastníka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)
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o poskytnutí benefitu (pokiaľ je nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Účastník nezíska žiadne zo zvýhodnen I uvedených v Prtlohe Dodatku, ktoré sú
podm~nené uvedanfm krúčových slov resp. slovných spojeni stanovených v prfslušných ustanoveniach Prflohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenia takouto
podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté)

1.5

rH+++.•------~------l 11}

L . ~__ I
dohoda strán, že UčastnIk je povinnyuhiiidiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratIvny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch
Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu SO zravou (ďalej ~n "Poplatok") vo výške s DPH

r,OOEUR--~-------------1 12)

._---~._-----~____j

CL 2. Práva a povinnostI Podniku a Účastníka
2.1 Účastník Je povinný zaplatiť Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v CI. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške uvedenej v CI. 1 bode 1.5. Účastnik je povinný

zaplatiť kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dnI odo dňa vystavenia faktúry_ V prtpade, že Podnik o
to učeetntka požiada, je tento povinný zaplatít celú kúpnu cenu MT s DPH a/alebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom ÚtastnIk uzatvorI
tento Dodatok, a to vo forme preddavku.

2.2 Strany sa dohodli, že ÚtastnIk je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM karte aktivované a užfvat služby (resp.
službu) definované v ustanoveniach pIsmen a) a b) tohto bodu, pričom Zl)väzky podľa pIsmen a) a b) tohto bodu majú povahu alternatlvnych povinnosti teda piati, že
pokiaľ su na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v pIsmene a) Učastnfk nie je povinný zároveň plniť v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa pIsmena
b} a naopak (tj. ak má na SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené vpismene b) tohto bodu, nie je povinný plniť svoj záväzok podľa plsmena a)
tohto bodu}.

a) Účastnfk sa zaväzuje, že v prfpade, ak nebude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych 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 účastnícky program (resp. taký
vanant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

b)

F9;iIilEUR-- ~ 13)
L __~ ~_~.~_._~ J

(v prípade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny útastnIcky program alebo typ účasínickeho programu, ÚtastnIk neporuší svoje povinnosti, ak bude mať
predmetný útastnIcky program resp, útastnIcky program daného typu aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prIpade, že výška
mesačného poplatku uvedeného útastnlckeho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokiaľ je v kolónke uvedený len konkrétny útastnIcky program
alebo viacero účastnŕckycn programov alebo typ alebo viac typov účastnlckych programov bez sumy, Účastník je povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z
uvedených účastnlckycn programov alebo účastnicky 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 účastntckeno programu na) účastnícky program s nižšIm mesačným poplatkom, ako je výška mesačného
poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plneni tohto záväzku sa berle do úvahy výška mesačného poplatku pred uplatnen Im zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek
právnej skutočnosti poskytne Podnik).
Za porušenie záväzku Účastníka podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje pripad, keď výška mesačného poplatku úČ8stnIckeho programu (resp. variantu
účastníckeho programu), ktorý má Očastnlk na SIM karte aktuálne aktivovaný, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dOsledku
zníženia cien Služieb alebo klesne počas platnosti Dodatku (resp. odo dňa nadobudnutia platnosti tohto Dodatku bola takto stanovená) pod sumu uvedenú v
predchádzajúcej vete v dOsledku zaradenia Učastnfka do kategórie učastnrkov toho istého účastníckeho programu, pre ktorých je stanovená nižšia výška mesačného
poplatku toho istého útastnIckeho programu (napr. z dOvodu množstevných zliav a pod.). Aktivácia účastnIckeho programu podľa prvej vety tohto bodu na SIM karte
alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto útastnIckeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1_1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho
následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Tento bod a) sa vzťahuje aj na
nasiedovné pripady: (i) ak je na SIM karte aktivovaný útastnIcky program Volaj 100 alebo Volaj 200 aj v kombinácii s programom Volania svojim zvýhodnené, (ii) ak
počas doby viazanosti bol účasfnlcky program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenený na útastnIcky program z kategórie služieb Volania do všetkých sietI. zvýhodnené
alebo Volama svojim zvýhodnené, (iii) ak je na SIM karte aktivovaný útastnIcky program z kategórie služieb Paušály Spolu aj v kombinácii s programom Volania svojim.
učastník sa zaväzuje, Že v prípade. ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z útastnIckych programov kategórie Volanía svojim alebo kategórie Volania do
všetkých sietí, bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu úČ8StnIckych programov (resp.
ballkov) kategórii služieb Volania svojim, Volania do všetkých sieti, SMS a MMS do všetkých sietI, Internet v mobile (v prIpade služby Internet v mobile sa do kombinácie
rátajú len štandardné útastnIcke programy resp. bsllky tejto služby a nie doplnkové účastnrcke programy resp. bsllky tejto služby; v prIpade, že v ostatných kategóriách
služieb uvedených v tejto vete budú ponúkané okrem štandardných účastníckych programov aj účastnlcke programy patriace o do iných podkategóriI, do kombinácie
podľa tejto vety sa rátajú len štandardné účastnícke programy) a Biznis ballky (uvedená piatI iba ak tento dodatok uzatvára ÚtastnIk, ktorý má pridelené ICO) a
doplnkových služieb Náhradný telefón, Prednostná starostlivosť, ExkluzIvna starostlivosť a Haló svet, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto
účastnícke programy, balIky a doplnkové služby (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

r~-"veri;)38,Ol-EUR [1145,09 SKK] . ==:J 14)

Poviňnosť UČ8StnlkarXXrra tohto pIsmena je spi,iená aj v prIpade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných poplatkov podľa 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 útastnIcky program z kategórie Volania svojim alebo kategórie Volania do všetkých sietI. Pri plnenI záväzku podľa tohto bodu sa berie do úvahy výška
mesačných poplatkov za jednotlivé účastntcxe programy, bsllky 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 podľa tohto pIsmena.
Učastník sa zaväzuíe.že po dobu2.3

b}

c)

P4 . 15)

,--------------_._---__j
mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti")
zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znenI tohto Dodatku ako úČ8stnlk Služieb poskytovaných mu Podnikom prostrednlctvom SIM karty a že po celú
túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využIvať, 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 uplýnutIm doby viazanosti (bez ohľadu na skutočné právne následky uvedeného úkonu);
za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom Č. 61012003 Zz. v platnom znenI;
nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom pripade je povinný bez
zbytočného odkladu pokračovať v uživani Služieb prostrednIctvom inej SIM karty, ktorá nahradI vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);
sa nedopustI takého konania, alebo, nedá svojIm konanim žiaden taký podnet a ani neumožnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od
Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dOvodov nesplnenia alebo porušenia povinnostI zo strany ÚtastnIka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku alalebo v Zmluve,
alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb;
bude mať na SIM karte aktivovaný taký útastnIcky program (resp. taký variant účastnIckeho programu) alebo takú kombináciu úČ8StnIckych programov v bode 2.2
pIsmene b) uvedených kategóriI služieb, že nedôjde k porušeniu záväzku ÚtastnIka uvedeného v bode 2.2 tohto článku.
V prIpade telefónnych člsel, ktoré boli v rámci prenositeľnosti čIsla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené čísla") sa do doby viazanosti
nezapočitava dobs od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným číslom, čiže dcoa, po ktorú SIM karta nebude v dOsI<!dku ešte
nedokončeného prenosu čIsla aktIvna; doba viazanosti tak začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončenI prenosu čísla. V týchto pripadoch je však Očastnlk
povinný plniť si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a) a c) po celú dobu pred začaurn viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do. začatia plynutia doby
viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prIpade, ak ÚtastnIk uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa do doby viazanosti nezapočitava
prvých sedem pracovných dnI naSledUjúcich po nadobudnutI platnosti Dodatku; dobs viazanosti tak začne plynúť až po uplynutI siedmich pracovných dni nasledujúcich
po nadobudnutI platnosti Dodatku.
V prlpade porušenia niektorej z povinností ÚtastnIka 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 uplýnutIm doby viazanosti, vyl<ona~ie úkonu
smerujúceho k ukončeniu platnosti tohto Dodatku pred uplynut1m doby viazanosti bez ohľadu na skutočnosť, ČI naozaj dôjde k ukončeniu jeho platnosti) je učestník
povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške

a)

d)

2.4

2.5

E~~~R--====----=--:=J 16)Zmluvné pokuta predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou cenou MT bez zJavy z jeho spotrebiteľskaj 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_2v rámčeku označenom čIslom 4). Právo na zmluvnú pokutu
podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastnfka, a lo v okamihu porušenia povinnosti Účastnrkom, pričom toto právo nie Je podmienené

Dodatok k zmluve o pripojení - číslo zmluvy: A0265659 Číslo účastníka (vyplňa Orange Slovensko, a.s.)
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2.6

vykonanfm žiadneho úkonu 10 strany Podniku (napr. odstúpenfm od Zmluvy alebo prerušen Im či obmedzen Im poskytovania Služieb v prlpade porušenia povinnosti
podla bodu 2.3 plsmena c) tohto článku). \lČ8stnlk je zároveň povinný uhnadiť Podniku náhradu !lkody, ktorej vý!ika presahuje vý!iku dohodnutej zmluvnej pokuty.
Zmluvnú pokutu podľa tohto článku bude Učsstnlk 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 dnI odo dňa doručenia výzvy Podniku Účsstnlkovi.
Učaslnlk súhlasI s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dOvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej
SIM karty a v dOsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb pocra zmluvy o pripoJenI, že doba po ktorú nebude z týchto dOvodov použlvať tieto
Služby sa mu nezapočIta do doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavujeÚčsstnlka Jeho povinnosti zapiatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaľ mu táto
povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne.
Podnik Je poyinný splniť si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluyy a tohto Dodatku, najmä (i) predať ÚČ8stnlkovi MT za dohodnutú kúpnu cenu a
previesť na UČ8stnlka viastnlcke právo k MT a odovzdať mu ho za predpokladu, že Učsstnlk splnI všetky podmienky potrebná pre vznik nároku na kúpu MT za kúpnu
cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovať ÚčastnIkovi Služby poora Zmluvy a tohto Dodatku.
Bez ohradu na ostatná ustanovenia tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: Ai< je kolónka v tomto bode vyplnená slovami "12 mesiacov", účastnlkovi
po uplynuli 12 mesiacov po nadobudnutI platnosti tohto dodatku vznikne právo na uzatvorenie iného - Podnikom určeného - dodatku k SIM karte uvedenej v záhlav!
tohto Dodatku (ďalej len "Nový dodatok"). V prfpade, ak účsstnlk v zmysie tohto ustanovenia uzatvorI k SIM karte Nový dodatok, nadobudnut1m platnosti Novéh!, dodatkL
zaniká platnosť tohto Dodatku, a to bez toho, aby v dOsledku zániku platnosti tohto Dodatku vznikol Podniku nárok na zmluvnú pokutu. V prlpade, ak UČ8stnlk
neuzatvorf v zmysle tohto bodu Nový dodat9k, tento Dodatok ostáva naďalej v platnosti a véetky jeho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. V prlpade, ak je kolónki
v tomto boda vyplnená symbolom "+++++"Učsstnlk nemá právo na uzatvorenie Nového dodatku podra tohto bodu.
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2.9 ÚČ8stnlk sa zaväzuje: že pokia I si súčasne s uzatvorenIm Dodatku aktivoval niektorý z Biznis ballkov (alebo O jeho akliváciu v okamihu uzatvorenia Zmluvy aJalebo
Dodatku požiadal Podnik a Podnik tejto žiadosti vyhovel) a ak súčasne na základe aktivácie konkrétneho Biznis balfku využil možnosť zakúpenia osobitnébo typu MT za
cenu so zravou, ktorý je možné za takúto osobitnú cenu zakúpiť iba v pr!pade aktivácie a VYUŽlvania niektorého z Biznis balfkov, je povinný počas doby viazanosti mať
predmetný Biznis balík aktivovaný na SIM karte a platiť zaň riadne a včas dojednanú cenu. ÚČ8stnlk si je vedomý, že vzhtadom na osobitryú možnosť zIskania
osobitného typu MT prostrednlctvo,!, aktivácie vybraného Biznis ballka a teda vzhradom na vý!iku cenového zvýhodnenia MT poskytovaného Učastníkovl na. základe
tohto Dodatku, by v prlpade, že by Učsstnlk nedodržal svoi!' záväzky uvedené v prvej vete tohto bodu, Podniku vznikla škoda. V prípade poru!ienia povinnosti UČ8stnlka
uvedenej v prvej vete tohto bodu, je Podnik oprávnený od Učastníka požadovať náhnadu škody vo vý!ika súčinu vý!iky mesačného poplatku za konkrétny zvolený Biznis
balfk a počtu celých zúčtovaclch obdobI, chýbajúciph do skončenia doby viazanosti Dodatku. Náhrada škody je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak
v lehote 14 dnI odo dňa doručenia výzvy Podniku UČ8stnlkovi.

2.10 Identrfikačný kód súvisiaceho dodatku:
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Ak je v kolónke namiesto identifikačného kódu súvisiaceho dodatku uvedený symbol "+++++",nevzťahujú sa na ÚČ8stnlka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho prIloh
týkajúce sa súvisiaceho dodatku.

2.11 Referenčné člslo - Paušál pre blIzkeho:
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Ak je v kolónke namiesto Refemečného člsla - Paušál pre bllzkeho uvedený symbol "+++++",nevzťahujú sa na ÚČ8stnlka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho prlloh
týkajúce sa Paušálu pre bllzkeho.
V prlpade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku ÚČ8stnlk v súvislosti so SIM kartou aklivovanú službu Náhradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o
pripojenI o aklivácii služby Náhradný telefón, v záhlavl ktorého je uvedené to isté telefónne člslo ako v záhlavl tohto Dodatku, (ďalej len "Dodatok o Nr), uzavretím tohte
Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivácii služby Náhradný telefón aktivovanej a užlvanej na základe Dodatku o NT-zo SIM karty). V
prlpade zániku Dodatku o NT podla predchádzajúcej vety, mOže (ale nemusI) Účsstnlk v súvislosti SO SIM kartou požiadať o novú aktiváciu Služby Náhradný telefón,
pričom v takom prlpade Je povinný uzavrieť nový Dodatok k Zmluve o pripojenI o aktivácii služby Náhradný telefón. V prfpade zániku Dodatku o NT podla prvej vety
tohto bodu bude mať táto skutočnosť v závislosti od okolnostI uvedených v jednotlivých plsmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z právnych stavov
uvedených v nasledovných plsmenách tohto bodu:
Ai< sa nejedná o prlpad podra plsmena d) alebo e) tohto bodu a ÚČ8stnlk už na základe Dodatku o NT zakúpil koncové telekomunikačné zariadenie, je povinný uhradiť
v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo vý!ika zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pOvodne v
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (I.j. sumu rovnajúcej sa súčinu vý!iky mesačného poplatku za službu Náhradný telefón a počtu mesačných poplatkov, ktoré
mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradiť do konca dobr viazanosti podta Dodatku o NT, avšak ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT dosiar neuhradil).
Ai< sa nejedná o prIpad pocra písmena d) alebo e) tohto bodu a UČ8stnlk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na záklede Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne požledal o novú aktiváciu služby Náhradný telefón v súvislosti so SIM kartou a podpIsai prísluiný nový Dodatok k Zmluve o pripojenI o aklivácii
služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavl je uvedené telefónne člslo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého účestnlckeho programu, ktorého súčasťou je služba
Náhradný telefón, a tento úČ8stnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aklivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zravu z ceny Služieb vo
výške rovnajúcej sa vý!i~ mesačných poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a užlvanlm služby Náhradný telefón na základe
Dodatku o NT, pričom Učsstnlkovi 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).
Ai< sa nejedná o príp<\d podľa plsmena d) alebo e) tohto bodu a ÚČ8stnlk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné
zariadenie a súčasne nepožiadal o novú akliváciu 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 člslo SIM karty, ÚčastnIkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zravu, ako v prlpade podta
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 úČ8stnlcky program, ktorého SÚČ8SťOUje služba Náhradný telefón a UČ8stnlk požiadal,o aktiváciu
takého účsstnlckeho programu, ktorého súčastou Je služba Náhnadný telefón, a tento účastnlcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aklivovaný, UČ8stnlkovi
zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zravu, 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.
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účsstnlcky program, ktorého SÚČ8SťOUJe služba Náhradný telefón a ÚČ8stnlk požiadalo ,!kIiváciu
takého úČ8stnlckeho programu, ktorého SÚČ8SťOUnie je služba Náhradný telefón, a tento účestnlcky pro,gram mu bude aj skutočne na SIM karte aklivovaný a UČ8stnlk
pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie, Učsstnlkovi zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na
zravu, 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.

Čl. 3. Záverečné uatanovenla
3.1 ÚČ8stnlk vyhlasuje, že nemá žiedne finančné záväzky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. ÚČ8stnlk

potvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, Je platná. V prlpade, že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Účsstnlkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v
rámci niektore) ponukovej akcie po_dniku, obsahom ktorého by bol pradaj koncového telakomunik~ho zariadenia za cenu so zravou alebo poskytnutie iného
zvýhodnenia UČ8stnlkovi a záväzok Učsstnlka plniť podmienky poskytnutia zravy a ďalšie povinnosti Učsstnlka uvedené v predmetnom dodatku prostrednlctvom SIM
karty (ďalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci cocatoj
zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatf v prlpade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu,
Twin alebo Náhradný telefón, v takom prlpade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok.

3.2 Účsstnlk podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku 1 bode 1.2. V prlpade, že ide o prenos člsla sa Strany dohodli, že Podnik zabezpečI
dodanie MT rys stranami dohodnutom mieste ÚČ8stnlkovi, ktorý je povinný splnenie tejto povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby
konajúcej za Učastnlka).

3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podplšu obe Jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odložanl účinnosti n!ektorých ustanovenI. Ak k
j~ho podplsaniu nedOjde obidvomi stranami Dodatku v jeden oeň, nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpl!le oprávneny zástupca Podniku, až po
UČ8stnlkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v ČI. 2 Dodatku. V prlpade prenesených čfsel, ako aj v prípade, ak Učsstnlk
uzatvorfl Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dM nadobudnutia pletnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti
definovanej osobitne pre tieto prlpedy v čl. 2 Dodatku. V prfpede prenesených čfsal je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnosť tých ustanovenI I?odatku,
ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aklivovaná SIM karte, a to v zmysle Podmienok pranositernosti telefónneho člsla - Prijlmajúci PD9n1k. Ai< Učsstnlk ..
uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, v!ietky ustanovenia Dodatku, ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Učsstnlk<;,i, najma
ustanovenia ipacifikujúce začiatok poskytovania jednotiívých osobitných zvýhodnenl, nadobudnú účinnosť až uplynutfm siedmeho pracovného dňa nasledujuceho ,po
dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čIm mOže dOjsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotiívých osobitných zvýhodnen!. Rozsah a charakter osoMnych
zvýhodnenl všek ostáva nezmenený. V prlpade, ak ÚčastnIk uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, neoddeliternou súčastou Dodatku sú aj
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3.4
podmienky zásielkového predaja a Očastnlk podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.
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 platnosf Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že platnosf Dodatku ,skonči pred uplynut1m doby, na ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohto čiénku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na
základe dohody zmluvných strán. V pripade, že Učastnik poruili svoje povinnosti takým spčsobom, že Podniku voči nemu vznikna.právo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podľa ustanoveni tohto Dodatku, zanikne platnosf Dodatku okamihom uhradenia zmiuvnej pokuty (v pripsde úhrady bankovým prevodom okamihom pripísania celej
sumy zmluvnej pokuty na Podnikom určený ú.čet). Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, že obsahom Prilohy č. 1 je poskytnutie zjavy alebo iného zvýhodnenia
Učastnikovi. okamihom oorušenía povinnosti Učastnika takým spôsobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanoveni tohto
Dodatku. zaniknú väetky práva Očastnika na poskytovanie týchto zliav a/alebo iných zvýhodneni, pokiaľ nie je v ustanoveniach Prllohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.
Tento Dodatok je neoddel~eľnou súčastou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Očastnfka a Podnik.
Učastnik vyhlasuje, že si je vedomý, že MT je mu predávaný za cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej výška sa rovné rozdieiu medzi spotrebiteľskou (trhovou)
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zJavou zo spotrebiteľskej ceny, len z toho dOvodu, že sa účastnik zaviazal užtvat služby poskytované mu
prostrednictvom 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) vzhľadom na výi!ku zľavy zo spotrebiteľskej ceny MT, ako aj na pripadný obsah Prrlohy Č. 1 Dodatku, by spčsobilo, že Podniku
vznikia škoda (minimálne v rozsahu zľavy zo spotrabooľskej ceny MT).
Učastnik vyhlasuje, že pred uzavrelim tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a/alebo
povinnosfami, ktoré sa podľa neho zaviazal splnif, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na prislušné dOsledky, ak tieto podmienky a/alebo povinnosti
nesplni alebo poruši.
Strany sa dohodli, že v pripsde, že Očastnik z akýchkolvek dôvodov strati právo na uživanie účastnickeho programu (resp. jeho variantu), ktorý má na SIM karte
aktivovaný a zároveň včas nepožiada o aktiváciu iného účastnickeho programu, je Podnik oprávnený akUvovaf mu na SIM karte iný účastnicky program, ktorý splňa
podmienky uvedené v ČI: 2 bode 2.2. Ak Očastnik požiada o akUváciu iného účastnickaho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento
úkon za vykonaný včas, pokiaľ nebude z technicikých, administretlvnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonaf požadovanú zmenu vzhľadom na krátkost
času medzi doručenim žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjsf k zmene účas!nickaho programu v dOsledku straty práva na poskytovanie dotknutého účastnickeho
p'rogramu.
Očastnik svojim podpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená infomnácia Podniku, ktorou ho tento v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona Č. 610/2003 Zz. v
znen; neskoršlch predpisov oboznámil s tým, že ku dňu 30.10.2010 na základe doplnku všeobecných podmienok dochádza k zmene textu Všeobecných podmienok
poskytoyania verejných elektronicikých komunikačných služieb prostrednictvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., a to ich článku 11, bod
11.15. Učastnik dalej svojim podpisom potvrdzuje, že predmetnú zmenu akceptoval a že mu bola zároveň riadne oznámená infomnácia, že v pripsde, ak má zmen,
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Očastnrk 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 účinnosf zmena vyššie uvedených všeobecných
podmienok, sa zároveň meni obsah zmluvy o pripojeni, ktorej súčasrou sú tieto všeobecné podmienky.
Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Očastnik potvrdzuje svojim podpisom, ie sa s touto skutočnosfou oboznámil a berie ju na
vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno využit: na užívanie verejnej telefónnej služby, technicky
obmedziť možnost VY'!1ivania tohto zariadenia počas doby viazanosti podľa tohto Dodatku (pokiaľ je v Dodatku stanovených viac dôb viazanosti tak počas celej
doby, počas ktorej je Učastnik zaviazaný podľa tohto Dodatku užfvaf Služby v 110mstanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo štruktúre) v inej sieti, ako je verejná
telefónna sief Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sief / SIM-iock). Účastnik vyhlasuje, ie sa oboznámil SO skutočnosfami uvedenými v tomto bode a s ich
vedomim kupuje tovar do svojho vlastnictva. Vzhľadom na uvedené nevznikajú Očastnikovi z vyšilie v tomto bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voč
Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo reklamovaf vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zľavu z kúpnej
ceny tovaru, (c). právo z hore uvedených dOvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovaf vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za tovar), alebo akékolvek iné právne
nároky. .
Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa meni znenie Zmluvy ako celku (pričom strany sú si vedomé, ža v zmysle ustanoveni Zmluvy všetky
zmluvy o pripojeni, ktorých súčasťou sú VP, predstavujú časti tej istej zmluvy o pripojeni medzi Očastnikom a Podnikom, t.j. tvoria časf Zmluvy), a to tak, ža všetky
spory, ktoré 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 platnosf, výkiad 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 začate konania na
prislušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršich predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie
platnosti Zmluvy a/alebo tohto Dodatku sa netýka ustanoveni tohto bodu, ktoré budú trvat aj po ukončeni platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku.
Strany sa dohodli, že v prfpede ak Podnik pozastavi poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, pripsdne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z
dôvodov na strane Očastnika a následne Podnik na žiadost' Očastnfka zruäi účinky odslúpsnia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovaf
pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripsdne k odstúpsniu od Zmluvy a
tohto Dodatku nebolo došlo.
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Prešov, dňa 10.11.2011 Prašov, dňa 10.11.2011

Účastnik:
Centrum sociálnych služieb

za Orange Slovensko, e.e.:
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