
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: A10609340 lD predajcu:

Dátum: 27. 5.2019
ldent. kód dodatku:
SlM karta s prideleným tel. číslom:

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo: 356 97 270, DlČ: 20 20 31 05 7s, lČ DPH: sK 20 20 31 05 78,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka čislo 1142lB
(d'alej len "Podnik")

a

Účastník (osoba: právnická t íyzická podnikateť / fyzická nepodnikateť): PráVnická osoba

(d'alej len "ÚĎastník") (pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na základe Vzájomnej dohody Uzafuárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovaní Verejných Služieb (d'alej len "Dodatok"; cit. zmluva
o poskytovaní vere.iných služieb, ku ldorej sa Dodatok uzatvára, sa d'alej označuje ako "Zmluva" ), ktoným upravujú podmienky Využiva-
nia elektronických komunikačných služieb ("Službý'), prípadne iné osob.itné podmienky VyužíVania služieb, ak sú v Dodatku resp, doku-
mente, na ktoný text Dodatku odkazuje, \^ýslovne dohodnuté, (Podnik a Učastník sa spoločne d'alej označUjú ako "straný'.)

Čl. í. Predmetom tohto Dodatku je

1.1 dohoda strán na aKivácii účastníckeho programu resp. Zmene účastníckeho prográmu na účastnícky program (pokial' je V nižšie
v tomto bode uvedené "+++++" zostáva účastnícky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkolvek kolónke
v Dodatku znamená, že stav ufčovaný danou kolónkou ZostáVa nezmenený oproti Stavu pred podpisom Dodatku, pokial'priamo

jcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak)

na SlM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ldorej telefónne číslo je uvedené V hIavičke tohto Dodatku, Iesp" na tej sll\,4

karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmá z dóVodu straty, krádeže, V,ýmeny a pod,) slM kartu Podniku
regislrovanú na UčaStníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku (d'alej len "SlM karta''),

1.2

Meno, priezvisko, titul / obchodné meno / Názov:
Vodárenská spoločnost' Hlohovec, s.r.o.

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Hlohovec, Safárikova 30, 92001, Hlohovec í
Číslo a platnosť oP / pasu; štátne občianstvo:

sR
Rodné číslo / lČo:
36255556

lč DPH / Dlč:
sK2o2o,173705

Zastúpený:
Budaiová Monika

Rodnó číslo: Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p, na pobyt:

dohoda strán o
a) aktiváciislužby

deaktivácii služby

dohoda strán o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku1,3

l]llllil]l1l]llll] llllil l|llllillllllillilllil
*::::::,Číslo účastníka: 009241 9365 1l4 A10609340

neposkytne, Vid' nižšie) Podnik Účastníkovi aj d'alšie \"ýhody a V)dnik Účastníkovi aj d'alšie Výhody a V prípade, že Podnik tieto d'alšie Výhody Učast-
povinnostiach strán spojených s poskytnutim týchto \^ýhod. Podrobnejšia úprava práV
l ďalšich vÝhod ie uvedená v dokumente





ktoný ako Priloha č. 1 tohto Dodatku tvori jeho neoddelitel'nú súčast. V prípade, že je V predchádzajúcej Vete uvedená kolónka
vypln€ná.symbolom "+t+++" strany sa dohodli, že podnik neposkytne Úóastníkoviv iamiitelto osobiinej ponukovejakcie žiadne
ďalŠie V'ihody a Zároveň, že súčasťou Dodatku nie je Príloha č. 1 s obsahom podla tohto bódu. strany-da dohodli, že súčasťou
Prílohy ě, 'l móže byt'aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a povinností upravených v téló Dodatku.

2.1

Čt.2, Práva a povinnosti Podniku a Účastnika
Strany sa dohodli, že Účastnik je povinný Zaplatit Podniku na Základe ním Vystavenej íaktúry za Vykonanie administratíVnych

2.2

úkonoV Sa beneí]tu V so slM kartou Vo \4i,ške

Vrátane DPH_

t]častník sa zauázuje, že počas doby Viazanost, ako je táto stanovená V bode 2.3 tohto článku,
kaňe taký účastnícky program (resp, taký Variant účastníckeho programu), u ktorého je výška
stanov6ná prinajmenšom na sumU

bude mat' aktivovaný na SllV]
mesačného poplatku (S DPH)

(v pripade, že ie v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníckeho programu, Učastník
neporuší svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp, účastnícky program daného typu aktivovaný na SlM
karte počas doby uvedénej V bode 2.3 tohto článku ani V pripade, že Výška me§ačného poplatku uvedeného účastníckeho prog-
ramu bude nižšia ako suma Uvedená v ko|ónke; pokial' je V kolónke uvedený len konkrétny účastnícky program alebo Viacero
účastnickych programov alebo typ alebo Viac typov účastnickych programov bez sumy, Učastník je povinný mat'na sl|V] karte
aktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo účastnícky prograrn uvedeného typu, a to bez ohl'adu na
Výšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na slM karte akiivovaný (anl nepožiada o zmenu účast-
nickeho programu na) účastnícky program s nižším mesačným poplatkom, ako je v.,ýška mesačného poplatku Uvedená vyššie
V tejto Vele (pn plneni tohto závázku sa berie do úVahy \^ýška mesačného_ poplatku pred uplatnením Zliav, ktoré mu na základe
akejkorveK práVnej skutočnosti poskytne Podnik). Za porušenie 7áVáZku Učastlika podia predchádzajúcej Vety sa nepovažL]je
pripad, ked'Výška mesaěného poplatku účastníckeho programu (resp. Variantu úéastníckeho programu), ktoný má Učastnik na
slM karte aktuálne aktivovaný, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uvedenú V predchádzajúcej Vete V dósledku 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 dósledku zaradenia Učastníka do kategórie účastníkov toho istého účastnickeho
pr€íamu, pre ktoných je stanovená nižšia Výška mesačného poplatku toho istého účastníckeho programu (napí. z dóVodu množ-
stevných zliav a pod.),

mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (d'alej tiež "doba Viazanosti")
a) zotrvá V zmluvnom yzt'ahu s Podnikom podl'a Zmluvy V znení tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podni_

kom píostrednícfuom slM kaíty a že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto služby Využivať, a to v súlade s jeho záVáZ_
kami a Zároveň neuskutoční žiaden taký úkon, ktor,ý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie
platnosti Zm|uvy a / alebo Dodatku pred Uplynuiím doby Viazanosti (bez ohl'adu na Skuiočné práVne následky uvedeného
úkonu); za porušenie tejto povinnosti sa nepovažUje odstúpenie od ZmIUVy z dóVodov stanovených zákonom č, 351/2011
Z. ž. V platnom Zneni;

b) nepož]ada o Wpojenie Z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SlM karty (pok]al'mu takáto povinnosť nevyplyva zo Zmluvy,
prióom V takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať V uživani služieb prostrednictvom inej slNi] kaňy,
ktorá nahradi vypojenú resp. deaktivovanú slM kartu);

c) sa nedopustí takého konania, alebo nedá svojím konanim žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe
ktorého by Podniku Vzniklo práVo odstúpit'od Zmluvy alebo právo vypovedat' Zmluvu Z dóVodov nesplnenia alebo porušenia
povinností zo strány Učastníka, kU ktoným sa Zaviazal v tomto Dodatku a / alebo V Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik opráVnený mu V dobe Viazano§ti dočasne obmedziť alebo prerušit' poskytovanie služiebi

d) bude mať na Sll\.4 karte aktivovaný taký účastnicky program (resp. taký Variant účastníckeho programu), že nedójde k poru-
šeniu záVázku Učastníka uvedeného V bode 2.2 tohto článku;

V pripade telefónnych čise|, Koré boli V rámci prenositel'nosti ěisla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej |en "prenesené
čísla") sa do doby Viazanosti nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie slM karty s prene-
seným číslom, čiže doba, po ktoru slN.4 kaňa nebude V dósledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktivna; doba V]azanosti tak
zaěne plynúť až prvou aktiváciou SlN/ kaňy po ukončeni prenosu čísla. V týchto pripadoch je Však Učastník povinný plniť si povin-
nosti uvedené V čl. 2.3 a\ a c) po celú dobu pred Začaiim Viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia ply-
nutia doby Viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok V rámci režimu Zásiel-
kového predaja, sa do doby Viazanosti nezapočítava prvých sedem pracovných dní nasledujúcich po nadobudnuti platnosti
Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutí siedmich pracovných dní nasledujúcich po nadobudnuti platnosti
Dodalku.

Účastnik si je Vedomý, že Vzhl'adon na Výšku cenového zvýhodnenia poskytovaného ÚóastníKovi na základe tohio Dodalku, by
V prípade, že by Uóastnik nedodžal svoje záVáZky uvedené V bode 2.2 alebo 2.3 tohto článku, Podniku Vznikla škoda. V pripade
porušenia niektorej z povinností Učasiníka uvedenej V bode 2,2 alebo 2,3 tohto článku (najmá ale nielen nezaplaten]e splatnej
ceny Za služby, nedodržanie ZáVáZku uvedeného V bode 2,2 tohto článkU, jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy alebo tohto
Dodatku pred uplynutim doby Viazanosti, Vykonanie úkonu smerujúceho k ukončeniu platnostitohto Dodatku pred uplynutím doby
Viazanosti bez ohradu na skuiočnosť, či naozaj dójde k ukončeniu jeho plainosti) je Učastnik povinný uhradiť Podniku zmluvnú
pokutu vo Výške 70 €. Právo na zmluvnú pot<uiu pód|a tohto bodu vznikne Podniku samotným porušónim povinnosti Účastnika,
a to V okamihu porušenia povjnnosti Učástníkom, pričom toto práVo nie je podmienené Vykonaním žiadneho úkonu zo strany
Podniku (napr. odstúpením od Zmluvy alebo prerušením či obmedzením poskytovania služieb V prípade porušenia povinnosti
podla bodu 2.3 písmena c) tohto článku). Účastník je Zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej Výška presahuje
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3.2

2.7

Č].11o ,ieu"tnit u 0092419365

q;lŠku dohodnutej Zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu podl'a lohto článku bude Účastnik povinný Zaplatiť Podniku bez ohl'adu ná
dlŽku doby, ktorá mu ešte zostáVala do uplynulia doby Viazanosti.. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej
zaplaLenie, inak V lehote ,l4 dni odo dňa dorucenia Výzvv Podniku Úcastnlkov.

Úcastítik súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dójde na základe jeho žiadosti alebo z dóvodov jeho Zavinenia
k dočasnej deaktiváci]jemu pridelenej Sl|\4 kaíty a V dósledku toho k obmedzeniu atébo k prerušeniU posMovaniá slUžieb podl'a
zmluvy o poskytovaní Verejných služieb, že doba po Korú nebude z týchto dóvodov použíVať tieto Siužbý sa mu nezapočita do
doby viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Učastníka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial' mU táto
povinnosť V zmysle zmluvy wnikne,

Podnikje povinný splniť Si Všetky svoje povinnosii, ktoré pre neho vypl)rvajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmá posk}.tovať ['čaS!
níkovi Služby podl'a Zmluvy a tohto Dodatku,

čl. 3. Záverečné ustanovénia

Účastnik Vyhlasuje, že nemá žiadne íinančné ZáVázky Voči Podniku, ktoré V deň, ked'bude podpisovať tento Dodatok, by boti po
lehote ich splatnosti. Učastník potvrdzuje, že Zmluva, kU ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná.

strany sa dohodli, že podpisom tohto Dodatku sa skráti doba Viazanosti stanovená v tom dodatku k zmluve, na základe ktorého
bol Účastník povinný zotrvať V užíVani elektronických komunikačných služieb poskytovaných mu prostredníctvom slM kaňy po
dobu Viazanosti stanovenú V predmetnom doda,iku (d'alej tiež "predmetný dodatok"), Zároveň ku dňu platnosti a účinnosti tohio
Dodatku zanikne platnosť predmetného dodatku V rozsahu V akom sa Vzt'ahuje k SlM karte, pričom. pokial' predmetný dodatok
obsahuje aj ustanovenia stanovujúce Práva a / alebo povinnosti hikajúce sa inej SlM karty pridelenej Učastníkovi, tieto ustanove-
nia ZostáVajú nedotknuté. Platnosť a Učinnost' p.edmetného dodatku nezanikne, ak jeho predmetom je služba pod názvom zyý-
hodnené sl\.4S V roamingu, TWin alebo Náhradný telefón,

Strany sa dohodli, že predmelom tohto dodatku nie je kúpa ani predaj koncového telekomunikačného Zariadenia so zlavou
v rámci akciovej ponuký a že posk},tnuiie beneíitu nie je možné v pripadé, ak by Účastník získal zl'avu na zakúpenie akciového
koncového telekomunikačného zariadenia (d'alej len "KTZ"), ktorá by bola Viazaná na sIN,4 kartu. V prípade, ak sa počas platnosti
tohto dodatku Účastník rozhodne kúpiť akciové Kíz ý íámci niekiorej z ponukových akcií Podniku, nadobudnulim platnosti
dodatku k zmluve, na základe Korého kúpi takéto KTz so zlavou, ktorá sa bude Viazať na slM kartu, automaticky zanika platnosť
Dodatku bez toho, aby Účastníkovi Vznikla povinnosť zaplatit' Podniku zmluvnú pokutu. To neplatív prípade, ak Účastník uzatvori
k zmluve, ku ktorej sa Uzatvára tento Dodatok, iný dodatok, ak jeho predm€tom je služba pod názvom Zvýhodnené SMS
V roamingu, TWin alebo Náhradný teleíón (ak je uzavretie takéhoto dodatku k SlM karte možné).

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť V deň, V Korom ho podpíšu obe jeho strany, ak sa strany d'alej nedohodli na odložení
úěinnosti niektoných ustanovení. Ak k ]eho podpisaniu nedójde obidvomi stranami Dodatku V jeden deň, nadobudne platnost'
a účinnost'V deň, v ktorom ho podpíše opráVnený zástupca Podniku až po Učastníkov], Tento Dodatok sa uzatvára na dobu
určitú, a to na dobu Viazanosti uvedenú V bode 2.3. V prípade prenesených čísel, ako aj v pripade, ak Učastník uzatvoril Dodatok
V rámci režimu Zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynu-
tia Viazanosti deíinovanei osobitne pre tieto prípady V bode 2,4 Dodatku. Dodatok nadobúda platnosť a účinnost'dňom jeho pod-
pisu stranami; V prípade prenesených člsel je až do momentu aktivácie SlM kany odložená účinnosť bých ustanovení Dodatku,
ktoFých Vykonanie nie je možné bez toho,_ aby bola aktivovaná SlM karta, a to V zmysle Podmienok prenositelnosti telefónneho
čisla - Pri]imajúci podnik. V pripade, ak Učastník Uzatvorillento Dodatok V rámci režimu žásielkového predaja, neoddelitel'nou
sťlča§ťoU Dodatku sú aj podrnienky Zási6lkového predaja a Učastnik podpisom Dodatku Vyjadruje s nimi Súhlas,

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa mení dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokial'táto
nebola uzavretá na dobu Určitú, Vo svojej časti bikajúcej sa s|r\.4 karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom
okamihom Zániku Dodatku sa mení doba platnosti Zmluvy V časti týkajúcej Sa sIM karty na dobu neurčitú. zánikom platnosti
Dodatku nié je dotknutá platnosť Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Dodatku skončí pred uplynutím doby, na ldoru bol uzavreqi V Zmysle bodu 3.4 tohto
článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na Základe dohody zmluvných strán. V píípade, že Učastník poruší svoje povinnosti
takým spósobom, žo Podniku Voči nemU VZnikne práVo na zaplatenie zmluvnej pokuty pod]'a ustanovení tohto Dodatku, zanikne
platnosť Dodatku okamihom uhíadenia zmtuvnej pokuty (V pripade úhrady bankovým píevodom okamihom pripísania celej sumy
zmlumej poKuty na Podnikom určený účet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že obsahom Dodatku je poskytnutie zl'avy
alebo iného zvýhodnenia Účastnikovi. okamihoŤ porJšenia oovinnosti Učastnika takým spósobom, že Podniku Voči nemu
VZnikne právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty podl'a ustanoveni tohto DodatkU, Zaniknú Všetky práVa Uóasiníka na poskytovan]e
týchto žliav a / alebo iných zvýhodnení,

Tento Dodatok je neoddelite|'nou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje Vo dvoch rovnopisoch, po jednorn pre Účastníka
a Podnik.

strany sa dohodli, že V prípade prevodu slM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj píípad, ked'Zanikne Zmluva aj Doda-
tok a tieto budú nahradené inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom Služieb, priČom práVa a závezky
l:Jčastnika vzťahujúce sa na slM kartu prevezme nový úěastník, ktorému bude tiež pridelená SlM karta) práVo Učastníka na
jednotlivé zvýhodnenla podta tohto dodátku neprechááza na nového účastníka a prevodom Zaniká. Podnik Však móže jedno-

stranne rozhodnút'o tom, že pravo k niektorému zo Zvýhodnení novému účastníkovi poskytne, pričom V takomto pripade sa
posMovanie predmetného zvýhodnenia spravuje prislušnými ustanoveniami lohto dodatku, ak sa Podnik a nov\ý účastník
nedohodnú inak. V prípade, že sa V súlade s predchádzajúcou Vetou prevedie niektoré zvýhodnenie na nového účastnika, preve-
die sa len jeho nevyěerpaná ěasť.

strany sa dohodli, že V pripade, že Z akýchkolÝek dóvodov dójde k zmene zúčtovacieho obdobia pňdeleného Učastníkovi (napr.
zmena prvého a posledného dňa Zúčtovacieho obdobia) alebo k Zmene osoby opíáVnenej na užíVanie niektorého zo z\^ihodnení
uvedených V tomto dodatku, je Podnik opráVnený skrátlť dobu poskytovania Zvýhodnenia alebo Zmeniť dlžku iných lehót
súVisiacich s poskytnutim zvýhodnenia V prospech alebo V neprospech Učastníka resp- osoby, na ktorú prejde práVo na užíVanie
zwhodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého Zo zvýhodnení.
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3,1 0 Úcastnik, vyhlasu.je, Že pred uzavrgtim tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s práVam], kloré z neho Vypl:ilr'a,iú ako a.i so všet-
IiTiťtfl|ll|3 / álebo. povinnosťami. ktoré sa podia neho zaviazal splnit1, a'súlasná, zu iá u prno, rozsahu upozo.nený
na prlslusne doslerjky, ak tieto podmienky á l alebo povinnosti ne§plni alebo poruš!.

3,1 1 stíany sa dohodli, Že V_ pripade, ž€ ,Úfustn_ik Z akýchkoťvek dóVodov strati pťávo na užívanie účastnlckcho programu (resp. JéhovaíianhJ), Korý má na slM kaňe aKivovaný a Zároveň včas nepožiada o akiiváciu iného účashickeho programu]je Podnil'oi,áv-
nený aktivovať mu na slM kaňe iný úcastnícky pl'ogram, ktoni, spíňa podmienky uvBdené y čt_ 2 bodě 2:2. Ak Účastíúi ňija;a
o aktiváciu iného účastníckeho progíamu.pred zmenbu podta !áchádzajúcej vLty. nepovažuje sa tento úkon za vykona;ý vóas,
Pokiar n€_bude z technických, adminisirativnych alebo iných dóvodov Podnik schopný vykonaÍ požadovanú zmenu vzhlaóom na
krátkost'Času medzi doíučenim žiadosti a okamihom, v ktorom má dójsť k zmene Účást ,ickno programu v dósledku stráty prává
na poskytovanie dotknutého účastníckeho programu,

3,12 Právne.Váahy medzi Podnikom a Účastnikom, ktoré \rzniknú na zákláde iohto dodaiku a ktoré v ňom nig 5ú V}islovne upravené,
sa 

_budÚ. ňadit' prjSlušnými ustanoveniamj Zmluvy vrátane uslanoveni Všeobecných podmienok poskytovania verejných ele4ro_
nických komunikaČných služieb prostledníctvorn Verejnej teleíónnej siete spoločnosti oíange SlovenskÓ, a. s, (ďálej aj"VP").

3.13 skany sá dohodli, že v prípade, ak V znlysle ustanoven í zmluvy (napr. Dohoda o podmienkach posk},tovania služby Mobilný inteí_
net), na základe ktorej Podnik Uěastnikovi poskytuje službu Mobilný internet, bol oproti štandardnej úprave podl'a príslušných
ustanoveni Všeobecných podmiěnok poskytovania Verejných elektíonických komunikačných služieb prostrednictvom Verejnej
telefónnej siete Spoločnosti orange slovensko. a. s. osobitným spósobom upíavený pmces zmeny účastníckeho progíamu akti-
vóvaného ná slM karle na iný účástnicky píogřam ná ákl8de žiadosti Učastnika (a to v tom smere, že Podnik je povinný Zmenu
Vykonať nie k prvému dňu zúčtovacieho obdobia ale do 24 hodin od doručenia žadosh Učastnlka bez ohradu na zúčtovacie
obdobie).,kito dohoda o osobilnom procese zmeny účastnickeho píogramu zaniká a zmenu účastnickeho programu na základe
žiádosti Učáshika je Podnik povinný Vykonať spósobom a V lehote podra p.islušných Ustánovení Všeobecných podmienok
po§kytovania versjných olsktroni§kých komunikačných služieb prostíedníclYom verejnej teleíónnej §ieie spoločnosii orange
slovensko, a. s..

3.14 stíany sa dohodli, že v píipade ak Podnik pozastavi poskylovanie Služiéb podl'a zmluvy a tohlo oodatku, pripadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodalku Z cóvodo.1 na slrane Učastnika a následne Podnik na žiadosť Učastnika Zru§i účinky odslúpe-
nia od zm|uvy a tohto oodatku pripadne začne znova poskytovať pozastavéné služby, platia ustanovenia zmlu4/ a tohto
Dodatku V plnorn rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania služieb prípadne k odstúpeniu od zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.15 Zmluvné strany sa dohodli, že Všetky spory z tejto ZmlUVy, alobo s ňou súVisiace, íozhodne V rozhodcovskom konani pán Mgr.
Andrej Gundel, advokát zapisaný V zozname advokátov Vedenom Sloven§kou advokátskou komorou pod č. íe9- 7042,
a v pripade, že sa,tento Z akéhokolvek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr, Bc, Maňin Kulhánek, Ph.D.,
advokát zapisaný v zozname advokátov Védenom slovénskou advokátskou komoaou pod č. reg. 7045, a V prlpade. žě sa tento
Z akéhokolvek zákonného dóVodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr, N4arcel Máčai, advokát zapisaný V zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné §lrany sa tiež dohod|i, že žaloba sa podáva na adresu
sidla rozhodcu, ktoďm je sidlo jeho advokátskei kancelárie ku dňu podania žaloby zapisané V zozname sAK. odména Za íoz-
hodcovské konanie je splatná podanim žaloby a čini 5 0/o Z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plu§ prislušná
DPH). Rozhodcovské konanie móže byt V\i,lučne pisomné a íozhodnutie nemusi obsahovat' odóvodnenie, rozhodca však móže
V pripade potreby ústne poiednávanie na.iadiť. Zmluvné stíany \ilýslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo cfiailové
adíesy uvedéné V tejto zmluve. zmluvné stíany sa ZámVéň dohodli ná tom, že rozhodca móže po zaóati rozhodcovskěho konania
nariadiť predbežné opatrenie V súlade s ust-§22 a zák- é.24412002 z- z- o rozhoocovskom konani.

tr súhlasim s dohodou ] Nesúniasim § iohcdou

3.16 skany sa dohodli, žé okamihom nadobudnutia platírosti Dodatku sa menl Znenie zmlu\ry ako celku (pričom slrany sú Si Vedomé,
že v zmysle ustanovéni zmluvy Všetky Zmluvy o poskytovani vere.iných stužieb. Koných súcastbu §ú VP, píedstaYujú části tej i§tej
Zmluvy o poskytovani verejných služieb medzi Účastníkon] a Podnikom, tj. tv9ria ča§ť Zmluvy), a to tak, že vŠetky spory, ktoré
ňedzi slíanami Vzniknú zo Vzájomných Zmllvných vzt'ahov existujúcich ako aj Zo zmlúV uzavretých medzi nimi v budúcno§ti (to
zn. Všetky zmluvné va'áhy vzniknuté na základe zmluvy (zmlúV o poskytovani Verejných služieb) a k nej (k nlm) vyhotovených
dodatkov) a spory s nimi súVisiace (Vrátane sPoíov o platnosť, Výklad a zánik tákejto Zmluvy (zmlúV o poskytovaní ver€jných
služieb)), íozhodne v rozhodcovskom konani pred jedným rozhodcrm Rozhodcov§ký súd v Bratislavé Zriadený Pri Asociácii pre
íozhodcovské konanie, so sidlom V Bratislave, Ventúrska 14. zriadovatel': Asociácia pre rozhodcovské konanle, lco: 457 44 5M,
Roáodcovský súd v konaní postupuje podra žákona č. 244l2oo2 z. z., Štatútu a Rokovacigho poriadku, ktoré stt zverejnené
v obchodnom Vestniku a na intemeto\^ich stránkach Www.rsvb.sk. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sá s návrhom na
začatie konania na pííslušný Všeobecný súd Slovenskej republiky podla zákona č. 99lí963 zb. občiansky súdny poíiadok
V zneni neskoršich predpisov. strany sa dohodli, žé ukonč6nie platnosti Zmluvy a / alebo tohto Dodatku sa netýka ústanoveni
tohto bodu, ktoré budú ťVať ai po ukončení datnosti zmluvy a / alebo Dodatku.

Hlohovec, dňa27_ 5 
"n1o

Podpis a pedatka ucaslnlKa

Číslo úóastnika: 009241 9365

Martina
spoločnosť orange slovensko, a. s.

pečiatka, podpis
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Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve
o poskytovaní verejných služieb

lD predajcu lD391DSP02

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lČo: 356 97 27O, DlČ:2a 20 31 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 1142iB
(d'alej len "Podnik")

a

(ďalej len "Účastník")

uzatvárqú túto Dohodu o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (d'alej len
"Dohoda"; Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktonj,ch uzavretie je predmetom Dohody
a ktoných identií]kačné kódy sú uvedené v článku 2 tejto Dohody, sa označujú tiež ako "Dodatky").

čl. 1 Uzavretie Dodatkov a Definície
1.1 Účastník a Podnik (ďalej tiež "zmluvné strany") sa za účelom uzavretia viacených Dodatkov, predmetom

ktoni,ch je úprava podmienok kúpy koncového telekomunikačného zariadenia (d'alej tiež "MT") a prípadne
(ak to vyplýva z textu jednotlivých Dodatkov) tiež úprava osobitných podmienok využívania elektronic-
kých komunikačných služieb poskytovaných Podnikom, dohodli na hromadnom uzavretí Dodatkov
formou podpisu tejto Dohody, Zmluvné strany sa dohodli na tom, že podpisom tejto Dohody sa považujú
za podpísané aj Dodatky, ktoryrch identifikačné kódy (d'alej tiež "lKD") sú uvedené v te,|to Dohode, a teda
že podpis tejto Dohody sa zároveň bude považovať za podpis každého jedného Dodatku, ktorého lKD je
uvedený V článku 2 tejto Dohody.

1.2 Zmluvné strany Sa dohodli, že pre účely tejto Dohody majú v nej používané pojmy nasledujúci význam:
a) Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zmluva uzavretá medzi Podnikom a Účastníkom, ku ktorej

sa uzavierajú .jednotlivé Dodatky a predmetom ktorejje najmá poskytovanie verejnej telefónnej služby,
V prípade, že sa Dodatky uzavierajú k viaceqý,m zmluvám o poskytovaní verejných služieb s róznymi
číslami, rozumie sa pod pojmom "Zmluva o poskytovaní verejných služieb" vždy tá zmluva o poskyto-
vaní verejných služieb, ku ktorej sa konkrétny Dodatok uzaviera, ako táto skutočnosť vyplýva Z údajov
uvedených čIánku 2 tejto Dohody.

b) Vzor - pod týmto pojmom sa rozumie nevyplnené tlačivo Dodatku, ktoré tvorí prílohu tejto Dohody
a Korého text (bez konkrétnych parametrov, ktoré sa majú doplnit'do nevyplnených koIóniek v tomto
tlačive) obsahuje podmienky Dodatkov, ktoré sú rovnaké pre všetky Dodatky uzavierané prostredníc-
tvom tejto Dohody, Priradením konkrétnych Premenných parametrov uvedených pre konkrétne
Dodatky v ldentifikáciách, ktoíé sú obsiahnuté V článku 2 Dohody, k zodpovedajúcim prázdnym kolón-
kam vo Vzore, a to spósobom uvedeným v tejto Dohode, sa určí obsah konkrétneho Dodatku.

l]| lllllil|lll]llllll] lll lil
Číslo účastníka: 009241 9365

llllLll11lllllll|l
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Učastnik (Osoba: právnická l íyzická podnikatel' / fyzická nepodnikatel'): Právnická osoba
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Vodárenská spoločnost' Hlohovec, s,r.o.

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ. pošta):
Hlohovec, Safárikova 30,92001, Hlohovec 1

Číslo a platnosť oP / pa§u: štátne občianstvo:
sR

Rodné číslo / lČo:
36255556

lč DPH / Dlč:
§K2020í73705

Zastúpený:
Budaiová Monika

Rodné číslo: ČíSlo a platnost'oP / pasu i preukazu p. na pobyt|

(pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)
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c) Premenné parametre - sú jednotlivé údaje uvedené v ldentifikáciách, ktoré možno na základe ich
slovného oznaČenia alebo číselného indexu, ktoný je pri nich uvedený v príslušnej ldentifikácii, priradiť
ku konkrétnej prázdnej kolónke vo Vzore, čím je možné identifikovať obsah jednotlivých Dodatkov.
Spojením textu Vzoru, Premenných parametrov prislúchajúcich podl'a príslušného lKD ku konkrét-
nemu Dodatku, identifikačných údajov Učastníka uvedených v záhlaví tejto Dohody a prípadne textu
PrísluŠnej Prílohy č. 1 Dodatku je možné získať kompletný obsah Dodatku, ako bol v zmysle tejto
DohodY dohodnutý zmluvnými stranami, Premenný parameter móže pozostávať len z jedného údája
(napr, názov ÚČastníckeho programu, o aktiváciu ktorého na základe Dodatku rjrčastník žiada), ale a)
z viacenj'ch údajov (napríklad vymenovanie viacených účastníckych programov, Koré si Učastník je
opráVnený V zmysle Dodatku na slM karte aktivovat'počas jeho platnosti). Premenné parametre kon-
krétneho Dodatku sú vo svojom súhrne jedinečné, aj ked' niektoré jednotlivé Premenné parametre
(alebo aj ich váčšina) viacenj,ch Dodatkov móžu byť rovnaké.

d) ldentifikácia - je súhrn Premenných parametrov zhromaždených do jednej tabul'ky, ktoré prislúchajú
k tlj,m Dodatkom, ktonich lKD je uvedené V ldentiíikácii (pokial' je v ldentiŤikácii len jeden lKD, vzt'ahujú
sa všetky Premenné parametre ldentifikácie len k jednému Dodatku). Každému z Premenných para-
metrov v |dentiíikácii je priradené konkrétne slovné označenie alebo konkrétny číselný index, na
základe ktoryich je možné spárovat' konkrétny premenný parameteí a konkrétnu prázdnu kolónku vo
Vzore, Obsah kolóniek v uzavretom Dodatku tvoria tie Premenné parametre, ktoré možno v zmysle
predchádzajúcej vety spárovat' S rovnako označenými kolónkami vo Vzore. Premenné parametre
zahrnuté do ldentifikácie sú zhromaždené do tabul'ky spósobom, ktory umožňuje jednoznačne identifi-
kovať, ktonj,Premenný parameter tvorí obsah ktorého konkrétneho Dodatku. V hornej časti tabul'ky
tvoriacej ldentifikáciu sú uvedené tie Premenné parametre, ktoré Sa pri .|ednotlivých Dodatkoch,
ktoných lKD sťl uvedené v ldentifikácii, odlišujťl (napr. lKD, telefónne číslo SlM karty, ktoré má každý
Dodatok odlišné od ostatných Dodatkov) alebo ktoré sa móžu, ale nemusia, odlišovať (napr. č. Zmluvy
o poskytovaní verejných s|užieb). Premenné parametre, uvedené v hornej časti ldentif]kácie, sú vždy
zoradené takým spósobom, že na prvom mieste je lKD identifikujúce Dodatok a za ním sú uvedené
d'alšie Premenné parametre tohto typu prislúchajúce k tomuto Dodatku (za nimi nasleduje d'alšie lKD
identifikujúce d'alší Dodatok, pokial' sú V ldentifikácii Premenné paramtre viacených Dodatkov).
V dolnej časti tabul'ky tvoriacej ldentifikáciu sú uvedené tie Premenné parametre, ktoré sú rovnaké
u všetkých Dodatkov, ktoných lKD je uvedené v ldentiíikácii, a preto každý jeden takýto Premenný
parameter (ktoný je uvedený v ldentiŤikácii len jeden krát, ale tvorí súčasť každého Dodatku, ktorého
lKD je uvedené v ldentifikácii) možno prostredníctvom jeho slovného označenia alebo čiselného
indexu spárovať s príslušnou rovnako označenou kolónkou v každom Dodatku, ktorého lKD je uve-
dené v predmetnej ldentifikácii.

e) Príloha č. 1 Dodatku - je prílohou niektoryich Dodatkov (u ktoryich tvorí ich neoddelitel'nú súčast'),
obsahom ktorej sú práva a povinnosti zmluvných strán spo.iené s poskyiovaním osobitných zvýhod-
není, ktoré Podnik poskytuje v rámci niektoných akciových ponúk Účastníkovi. Príloha č. 1 nie je obli-
gatórnou častbu všetkých Dodatkov, teda nie každý Dodatok musí obsahovat'túto prílohu, pričom ai
u tých Dodatkov, ktoných súčastbu takáto príloha,ie, sa obsah tejto prílohy móže lišiť medzi jednotli-
vými Dodatkami podl'a toho, v rámci ktorej akciovej ponuky Učastník kupuje MT. Príloha č. 'l Dodatku
je súčasťou len tých Dodatkov, ktoRich Premenný parameter udávajúci názov Prílohy č. 1 Dodatku
netvorí symbol "+++++". Texty všetkých Príloh č. 1 Dodatku, ktoryích názvy sú uvedené v ldentifiká-
ciách v článku 2 Dohody sú súčast'ou tejto Dohody a tvoria jej prilohu, pričom v prípade, že sa uza-
viera viac Dodatkov v rámci tej istej ponukovej akcie (t. j. Prílohy č. 1 týchto Dodatkov sú identické),
tvorí prílohu Dohody len jeden exemplár Prílohy č. í , ktoný plati pre všetky tieto Dodatky.

1.3 Dohoda má Viacero ča§tí, ktoré tvoria jej súčasť, Jej štruktúra pozostáVa Z

a) tela Dohody, ktorého Súčast'ou sú identifikácie jej zmluvných Strán a jej články 1 až 3,

b) Vzoru, ktoryi tvorí jej prílohu a
c) Priloh č. 1 Dodatkov, ktoré tvoria íakultatíVnu óasť Dohody a pokial'v Zmysle príSlušnej ldentifikácie je

Príloha č. 1 Dodaiku súčasťou Dodatku je zároveň súčastbu tejto Dohody. Skutočnosť, či jedna alebo
viacero týchto príloh je alebo nie je súčatbu Dohody, ako aj ich počet závisí od toho, v rámci ktorých
osobitných ponukových akcií Učastnik zakúpil MT od Podniku, pričom táto informácia vyplýva
z ustanovení ólánku 2 tela Dohody, ktorého obsahom sú ldentiŤikácie obsahujúce Premenný parame-
terjednoznačne stanovujúci, či má konkrétny Dodatok Prílohu č. 1 alebo nie, ako aj je1 názov.

Kompletný obsah konkrétneho Dodatku sa získa doplnením príslušných údqov do nevyplnených častí
Vzoru tak, že (i) identifikačné údaje Účastníka uvedené v záhlaví tejto Dohody sa spárujú (doplnia)
s nevyplnenými identífikačnými údajmi Učastníka Vo Vzore (podl'a slovného označenia jednotli\^ých

rubrik) (ii) Premenné parametre z príslušnej (pod|'a lKD) ldentiíikácie podl'a lKD prislúchajúce ku konkrél

llllllLlll lllilllllll lillll
Číslo účastníka: 009241 9365
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1,4

nemu Dodatku sa spárujú s rovnako slovne alebo číselným indexom označenými kolónkami vo Vzore,
(iii) v zmysle Premenného parametra zodpovedajúceho označením kolónke, ktorá v súlade s textom
Vzoru má obsahovať názov Prílohy č, '1 Dodatku, sa spósobom uvedeným v bode í .2 písmene e) tohto
článku stanoví, či má Dodatok obsahovať Prílohu č. 1 a ak áno, priradí sa Dodatku Priloha č, 1, ktore,i
názov sa zhoduje s údajom uvedeným v dotknutom Premennom parametri.

V rámci ldentiíikácií sú jednotlivé Premenné parametre buď označené slovne (napr, telefónne čislo SlM
karty) alebo číselným indexom zodpovedajúcim rovnakému číselnómu indexu, ktoným jé označená
prázdna kolónka Vo Vzore, Premenný parameter prislúchajúci ku konkrétnemu Dodatku v rámci ldentifi-
kácie sa považqe za vyplnenie kolónky v tomto Dodatku, pričom jednotlivé Premenné parametre v ldenti-
fikáciách a jednotlivé kolónky vo Vzore sa spárujú na základe slovných označení a číselných indexov,
ktonimi sú jednotlivé kolónky a Premenné parametre označené. V prípade, že je namiesto Premenného
parametra pri konkrétnom číselnom indexe alebo slovnom označeni V ldentifikácii uvedený symbol
"+++++" rozumie sa tým, že stav určovaný daným Premenným parametrom zodpovedajúcim ko|ónke
s rovnakým číselným indexom resp, slovným označením v rámci Vzoru zostáva nezmenený oproti stavu
pred podpisom Dodatku (pokial' však z textu Vzoru vzt'ahujúceho sa k danej kolónke alebo iných
ustanovení Dohody vyplýva nejaký iný význam uvedeného symbolu má tento význam prednosť pred
ustanovením tejto vety).

Zmluvné strany sa dohodli, že podpisom tejto Dohody sa uzatvárajú všetky jednotlivé Dodaiky, ktory?ch

lKD je uvedený v ldentifikáciách tvoriacich obsah článku 2 tejto Dohody. Obsah každého jedného
Dodatku je jednoznačne dohodnutý zmluvnými stranami a je ho možné určiť doplnením (spósobom
podrobne stanoveným v bodoch 1,2 až 1 ,4 tohto článku) jednotlivých Premenných parametrov prislúcha-
júcich konkrétnym Dodatkom a uvedených V ldentiíikáciách do prázdnych kolóniek Vo Vzore, doplnením
identiflkačných údajov Učastníka do Vzoru a prípadne pripojením Prílohy č. 'l príslušnej ku konkrétnemu
Dodatku podl'a jej názvu k lomuto Dodatku.

l.J

čl. 2 ldentifikácie

lKD dodatku:11860086
č. ttnt Gsru: 0905541324
Č, zmluvy o pripojení: A10609340

1) Mobilný internet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, sMs notifikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK' zo dňa

28.02.2018

lKD dodatku: lí860087
č. rrm cswt: 0905542922
Č. zmluvy o pripojení: A10609340
,1) Mobilný internet Štart
?\ "+++++"

3) deaKivacia: Data, SMS notifikacia
4) Výmeny HSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK'

28.o2.2018

8,00 EUR
9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
12

6)
7)
8)

zo dňa

lKD dodatku: 11860088
č. rut csna; 0905562110
Č. zmluvy o pripojení: A'l0609340
,1) Mobilný internet Štaň
?\ "+++++"
3) deaktivacia: Data, SMS notifikacia
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK'

28.02.2018

8,00 EUR
9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
12

6)
7)
8)

zo dňa

Číslo účastníka: 009241 9365
l]l lllil]llllllllll llllil

A10609340
llllllilll]llllllllil
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lKD dodatku: 'l í 860089
č. nltt ostttt: 0905635006
Č. zmluvy o pripojení: A1O609340

1) Mobilný internet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notiíikacia 8) 12
4) Výmeny HSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK" zo dňa

28"02.2018

lKD dodatku: 1't860090
č, ur GsM: 0907073574
Č. zmluvy o pripojení: A10967472

1) Mobilný internet Štaň 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,9B EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notifikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK' zo dňa

28.02.2018

lKD dodatku: 11860091
č, rur GsM: 0907722519
Č. zmluvy o pripojení: Aí í446436

1) Mobilný internet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notiflkacia 8) 12
4) Výmeny HSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK" zo dňa

28.02.2018

lKD dodatku: 11860092
č. ur Gsm: o9o77228o9
Č. zmluvy o pripojení: Al í446436

1) Mobilný internet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky progíam typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notifikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK" zo dňa

28.02.2018

lKD dodatku: 11860093
č. rur csu: 0908963740
Č. zmluvy o pripojení: Aí 0926161

1) Mobilný internet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notiíikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK" zo dňa

28.02.2o18

Číslo účaStníka: 00924,1 9365 4l6
l]| llllllllIllllllll] lll lil

A10609340
illlLlll]lllllllll
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lKD dodatku: íí860094
č. ur Gsu: 0908963880
Č. zmluvy o pripojení: Aí 092616í
1) Mobilný internet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo uěastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notifikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK' zo dňa

28.02.2o18

lKD dodatku: 11860095
č. rur Gsna: 0915783922
Č, zmluvy o pripojení: Aí1307840

1 ) Mobilný internet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notifikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK' zo dňa

28.02-2018

lKD dodatku: í1860096
č. vtt Gsntt: 09í5784290
Č. zmluvy o pripojení: Aí 13O784O

1) Mobilný intemet Štart 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notiíikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK' zo dňa

28.o2.2o18

lKD dodatku: í 'l860097
č. rut cstvt: o915784298
Č, zmluvy o pripojení: Aí 1307840

1) Mobilný internet Štaň 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky progíam typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notifikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK' zo dňa

28.02.2018

lKD dodatku: 1í860098
č. vtT cslvt: 0918939232
Č. zmluvy o pripojení: Aí0966556
1) Mobilný internet Štar1 6) 8,00 EUR
2) "+++++" 7) 9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
3) deaktivacia: Data, SMS notiíikacia 8) 12
4) VýmenyHSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK' zo dňa

28.o2,2o18

l]l llllllllllllllll] lll lil
A10609340

l|llllll]llllllllil
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]KD dodatku: 1í 860099
č. Mt cslt, 0918939427
Č. zmluvy o pripojení: A10966556

1) Mobilný intemet Štart
2) "+++++"

3) deaktivaciá: Data, SMS notiíikacia
4) Výmeny HSDPA-MK
5) Bonusy ponuky "HSDPA - MK'

28.02.2018

B,00 EUR
9,98 EUR alebo učastnicky program typu VPN
12

6)
7\
8)

zo dňa

V zmysle príslušných položiek ldentifikácií je celková kúpna cena všetkých MT, ktoré sa predávajú na základe
Dodatkov, ktonich ldent. kódy Dodatkov (lKD) sú uvedené V tomto článku, dohodnutá Vo \^i,ške 0,00 € (Vrátane
DPH)' 

č1.3 záverečné u§tanovenia

3,1 Ucastník Vyhlasuje, že pred uzavretim tejto Dohody, ktoré je zároveň uzavretím jednotlirných Dodatkov,
ktorych ldentifikácie sú obsahom článku 2 Dohody, bol podrobne oboznámený so štruktúrou Dohody
a Vázbami jej jednoiliuých súčastí, ako aj s právami, ktoré z Dohody a,iednotli\^ich Dodatkov uzavretých
jej prostrednictvom vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a / alebo povinnost'ami, ktoré sa podl'a
nich zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na prislušné dósledky, ak podmienky
a / alebo povinnosti nesplní alebo poruši.

3,2 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatky, ktoré boli uzavreté prostrednicwom tejto Dohody, sú Samostatné
zmluvné akty a d'alšia právna existencia a právny osud každého z nich bude prebiehat' samostatne a bez
ohladu na práVny osud ostatných Dodatkov uzavretých touto Dohodou (tým nie je dotknutá možnost'
spoločného zániku viaceryich Dodatkov v dósledku zániku platnosti Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb),

3.3 Účastník podpisom Eto Dohody potvídzuje prevzatie MT uvedených V ldentifikáciách.

3.4 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Dohody platí, že v prípade, ak sa na túto Dohodu a na jednotlivé
Dodatky, ktoných hromadné uzavretie je obsahom tejto Dohody, vzt'ahuje režim povinného zverejňovania
zmlúv podťa § 5a zákona č.211l2a}a Z. z. o slobodnom píístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niekoných zákonov v znení neskoršich predpisov, táto Dohoda ako aj každý z Dodatkov, ktoných
hromadné uzavretie je obsahom tejto Dohody, nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonnika, ak sa zmluvné strany nedohodli na
odložení účinnosti niektoných ieho ustanovení, Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo roz-
vázovacie podmienky, ak sú dohodnuté V tomto Dodatku.

3.5 Táto Dohoda sa vyhotovuie v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán oMži jedno vyhoto-
venie.

Hlohovec_ dňa27.0§.2Q19*__,-r..qt.,- Hlohovec, dňa 27.05.201 9

Účastník: Martina Švarcová
Za Orange Slovensko a,s.:

lil lllllllllllilllil 
j 
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
Bonusy ponuky ,,Výmeny Mobilného internetu - akciová ponuka - MK' zo dňa

28. 02.2018

čt. t Úvodné ustanovenia

1. Obsahom tejto prílohy je osobitné alihodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Výmeny Mobilného internetu

- akciová ponuka - MK" poskytu,|e Podnik Učastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej
vrj,hody. Základnou podmienkou poskytovania Zvýhodnenia je platnosť Dodaiku a tiež Skuiočnosť, že názov
tejto prilohy (druhý, prípadne každý d'alší riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uve-
dený V prvej vete tohto článku, je zhodný s náZvom ponukovej akcie a Prílohy č. 1 uvedeným V tele
Dodatku. Legislatívne skratky dohodnuté V tele Dodalku platia aj pre ustanovenia te.jto prílohy.

2, Zvýhodnenie, uvedené v tejto prí|ohe, bude poskytnuté:

a) Učastníkovi, ktorému boli prostredníďvom SlM karty pred dňom, v ktoryí nadobudol platnosť tento Doda-
tok, poskytované Podnikom Služby na základe Zmluvy a ktory si doposial' nezakúpil od Podniku žiadne
koncové telekomunikačné zariadenie za cenu so zl'avou alebo nezískal od Podniku iné zvýhodnenie,
pričom by sa zároveň v dodatku k Zmluve (d'alej len "akciový dodatok") zaviazal zotNat'po dobu v ňom
určenú ako účastník služieb poskytovaných mu Podnikom v rámci niektorého z účastníckych programov
uvedených v dotknutom akciovom dodatku;

alebo
b) Účastníkovi, ktorému sú prostredníctvom SlM kaňy ku dňu nadobudnutia platnosti tohto Dodatku posky-

tované Podnikom Služby na základe Zmluvy a ktoni,si síce na základe akciového dodatku zakúpil od
Podniku koncové telekomunikačné zariadenie a|ebo získal iné zvýhodnenie v zmysle písmena a) tohto
bodu alebo, ale najneskór ku dňu podpisu tohto Dodatku riadne zanikla platnosť akciového dodatku,
v ktorom sa v minulosti Účastník zaviazal zolíyat'po určitú dobu vo využívaní Služieb poskytovaných
Podnikom ("Určitá doba"), a to riadnym uplynutím Určitej doby, alebo iným spósobom stanoveným nižšie
v tomto Dodatku.

3. Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutočnosť, že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná
zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorej číslo je uvedené v záhlavi Dodatku) a Dodatok (dodatok
k Zmluve, obsahom ktorého je najmá predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zl'avou).

Čl, 2 tolalitné zvýhodnenie

1, Strany sa dohodli, že V prípade, že Účastník spíňa v okamihu uzavretia tohto Dodatku podmienky uvedené
nižšie v tomto článku, výšky mesačných poplatkov za účastnícke programy Mobilný internet Štaň, Klasik,
Premlum, Extra sa zmenia oproti cenám uvedeným v cenníku služieb, ktoryi je súčastbu Zmluvy tak, ako je
uvedené v bode 4 tohto článku. Výšky mesačných poplatkov tých isbých účastníckych programov sú rozličné
v závislosti od kritéria uvedeného v bode 3 tohto článku, pričom Učastník je na základe predmetného kritéria
zaradený do príslušnej cenovej kategórie na základe posúdenia kritéria li okamihu podpisu Dodatku Účast-
níkom. Po zaradeni do kategórie v zmysle predchádzajúcej vety je Učastník pre účely určenia výšky mesač-
ných poplatkov vyššie uvedených účastníckych programov užívaných na SlM karte zaradený do tejto istej
kategórie po celý čas poskytovania tohto zvýhodnenia, a to aj v pripade, že by počas tejto doby Učastník
splnil podmienky pre zaradenie do kategórie s výhodne.išou u_iškou mesačných poplatkov.

2. Strany sa dohodli, že výšky mesačných poplatkov, ako vyplývajú z ustanovení tohto článku, sa budú vo
vzt'ahu k SlM karte uplatňovať po dobu platnosti Dodatku (doba poskytovania zvýhodnenia). Po skončení
platnosti Dodatku sa Učastníkovi za účastnícke programy uvedené v bode 1 tohto článku aktivované na SlM
kaňe budú účtovať mesačné poplatky uvedené v cenníku služieb, ktoný je súčasťou Zmluvy.

3. Kritériom pre zaradenie SlM kaňy do príslušnej kategórie je skutočnosť, ako dlho Účastník využiva bez
prerušenia hlasové alebo dátové služby poskytované mu Podnikom prostredníctvom v okamihu uzavretia
Dodatku aktívnych SlM kariet alebo pripojení do optickej siete V rámci služieb orange Doma resp. do pevnej
siete V rámci služby Pevný internet DSL alebo prostredníctvom príStupov k službe Lite TV, a to v rámci
účastníckych programov, okrem účastníckych programov služby FunFón (tj, využívanie v rámci predplate-
ných služieb Prima WoW, Prima, orangeClick alebo FunFón - predplatená karta alebo paušál - sa
v zmysle tohto kritéria neberie do úvahy; za aktívnu SlM kartu, pripojenie alebo prístup sa pre účely tohto
článku považuje tiež SlM karta, pripojenie alebo prístup, na ktoných Podnik dočasne obmedzil alebo prerušil
poskytovanie služieb, avšak nebola V súvislosti s nimi ukončená platnosť Zmluvy alebo inej zmluvy o posky-
tovaní verejných služieb, na základe ktorej sa poskytuje p|íslušná služba, alebo Zmluvy o poskytovaní
s|užby Lite TV). Za dobu využivania predmetných služieb Učastníkom sa považuje tiež užívanie služieb
predchodcami Učastníka v prípade SlM kariet resp, pripojení resp, pristupov (d'alej tiež "pripojenie"), ktoré
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boli na ÚČastníka prevedené z tretej osoby íormou prevodu podl'a bodu 6 tohto článku. V pripade, že Účast-
ník niektorú zo SlM kariet alebo niektoré z pripojení previedol formou prevodu podl'a bodu 6 tohto článku na
inú osobu doba užívania tejto SlM karty alebo pripojenia sa neberie do úvahy pri určovaní, do ktorej z kate-
górii SlM karta v okamihu podpisu Doóatku pátri 6'aÉto SlM karta alebo pii[o.jenie sa berie do úvahy pri
posudzovaní osoby, na ktorú boli prevedené). V zmysle uvedeného kritéria sa účastníci Služieb rozdel'ujú do
štyroch kategórií:

Kategória A..,,.....,...0 - í rok neprerušeného užíVania Služieb
Kategória B...............'l (Vrátane) - 5 rokov neprerušeného užívania služieb
Kategória C,......,.,.,.,.5 (vrátane) - 'l0 rokov neprerušeného užívania služieb
Kategória D.........,.,.,,10 (vrátane) a viac rokov neprerušeného užívania služieb

4. Výška mesačného poplatku za v bode 1 tohto článku uvedené účastnícke programy pre jednotlivé kategórie
je nasledovná:

Kategória A - výšky mesačných poplatkov sú nezmenené fi. úětujú sa vo výške podla cenníka služieb
prípadne iných ustanovení Zmluvy)
Kategória B
Štart.....,9,49 €; Klasik ,..". 17,49 €; Premium .......,,23,49 €; Extra.......... 33,99 €;

Kategória C
Štart....,.8,99 €; Klasik ..... 16,99 €; Premium .........22,49 €; Extra........-. 31,99 €;

Kategória D
Štart......8,49 €; Klasik..... 16,49€; Premium ,...,.,..21,99 €; Extra.,....,.".28,99€,

5. Sirany sa dohodli, že v prípade, že v budúcnosti vznikne nová Verzia niektorého z účastníckych programov
Mobilný internet Start, Klasik, Premium alebo Extra, odlišná od štandardnej verzie, ktore1 podmienky sú uve-
dené v cenníku služieb, osobitné ceny podťa tohto článku sa na predmetnú novú verziu účastníckeho pro-
gramu nevzťahujú.

6, Prevodom sa pre účely tohto článku rozumie prípad dohody Podniku, Účastníka a o§oby, na ktorú bola SlM
karta (resp. pripojenie) registrovaná pred uskutočnením prevodu (d'alej tiež "póvodný účastník'), na základe
ktore.j, zanikne zmluva o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej bola póvodnému účastníkovi pri-
delená prevádzaná SlM karta alebo pripojenie, V rozsahu, V ktorom sa táto zmluva o poskytovaní verejných
služieb ttýka prevádzanej SlM karty alebo pripojenia, pričom práva a ávázky póvodného účastníka vZ'ahu-
júce §a na SlM kartu resp. pripojenie prevezme Učastník, ktorému sa v zmysle tejto dohody pridel'uje dot-
knutá SlM kaňa resp, dotknuté pripojenie.

Čl. 3 zl'ava 50% z mesačného poplatku vybraných účastníckych programov Mobilného internetu

Strany sa dohodli, že Účastník získava uzavretím tohto Dodatku právo na 5o o/o zliavu (d'alej tiež "Zl'ava")
z výšky základného mesačného poplatku (ť1- Zl|ava sa nenýka mesačných a iných poplatkov doplnkouých
služieb) podl'a Cenníka služieb za uživanie účastníckych programov Mobilný internet Start, Klasik, Premium,
Extra a 2000 MB (d'alej aj ako "Programy"), Podmienkou poskytovania Zl'avy je skutočnost', že niektoný z Pro-
gramov je aktivovaný na SlM karte. Právo na Zl'avu má Účastník len v súvislosti S poskytovaním Služieb pro-
Siredníctvom SlM karty, a to počas doby viazanosti, ako ,ie táto stanovená v príslušných ustanoveniach
Dodatku (Podnik je oprávnený - nie však povinný -.poskytovať Zl:avu aj po ním určenú dobu po uplynutí doby
Viazanosti teda po zániku Dodatku).V pripade, že Učastnikovi vznikne súbeh,práVa na Z[aVu a práVa na inú
zl'avu z výšky mesačného poplatku Programov tieto zl'avy sa nekumulujú, ale Učastníkovi zanikne počas doby
súbehu právo na nižšiu z oboch zliav.

Čl, 4 Spoločné ustanovenia

1, Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb V zmysle Všeobecných pod-
mienok sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva plynutie
doby, po ktorú sa má poskytovať ktorékol'vek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je doba
poskytovania zvýhodnenia stanovená na dobU platnosti Dodatku a v dósledku dočasného prerušenia posky-
tovania služieb sa doba platnosti Dodatku prediži, doba poskytovania zvýhodnenia sa nepredlžuje a zostáVa
v dižke rovnajúcej sa póVodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predlženia v dósledku prerušenia poskyto-
vania služieb.

2. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SlM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, ked'
zanikne Zmluva a bude nahradená inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom
Služieb, pričom práva a závázky Účastníka vzťahujúce sa na SlM kaňu prevezme nový účastník, ktorému
bude tiež pridelená SlM karta) právo Účastníka na jednotlivé zvýhodnenia podl'a tejto prílohy neprechádza
na nového účastníka a prevodom zaniká, Podnik však móže jednostranne rozhodnúť o tom, že pravo k nie-
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ktorému zo zvýhodneni podl'a tejto prílohy novému účastníkovi poskytne, pričom V takomto prípade sa
poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravule príslušnými u§tanoveniami tejto prílohy, ak sa Podnik
a norný úóastník nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvý-
hodnenie na nového účastníka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť, Podnik je však oprávnený poskytnúť
novému účastníkovi tiež zvýhodnenie Vo Váčšom alebo tiež v plnom rozsahu (tj. nielen nevyčerpanú časť).

3, Strany sa,dohodli, že v pripade, že z akýchkolvek dóvodov dójde k zmene zúčtovacieho obdobia pri_
deleného Učastníkovi (napr. zmena prvého a poslednóho dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby
oprávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodnení uvedených v tejto prílohe, je Podnik oprávnený skrátit'
dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dlžku iných lehót súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia
v prospech alebo v neprospech Učastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dni u každého zo zvýhodnení.

4. Strany sa dohodli, že v prípade, ak na SlM karte bude na základe žiadosti Účastníka doručenej Podniku
počas platnosti tohto Dodatku aktivovaný namiesto účastníckeho programu, s ktoným je spojené právo na
niektoré zo zvýhodneni podl'a tejto prílohy (dalej tiež "Prvé zvýhodnenie"), niektoný z účastníckych pro-
gramov! s ktoryim je spo,iené iné zvýhodnenie podl'a tejto prílohy (d'alej tiež "lné zvýhodnenie") a ak k tejto
aktivácii dójde počas doby poskytovania lného zvýhodnenia, Podnik je oprávnený (nie však povinný) aktivo-
Vať Učastníkovi po zrušení Prvého zvýhodnenia na SlM karte lné zvýhodnenie a poskytovat' mu ho po
zvyšujúcu čast' doby poskytovania lného zvýhodnenia.

5. Strany sa týmto dohodli, že aj po ukončení platnosti Dodatku nad'alej trva1ú tie ustanovenia, z ktonj'ch
znenia, zmyslu alebo povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzt'ahujú na obdobie po ukončení platnosti
Dodatku.
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