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Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3032488 

SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0918388520; Ide nt. kód dodatku: 5479086 
ID predajcu DS007EXT08 

Orange Slovensko, a. s. so sldlom Prtevozská 6/A, 821 09 Bratislava, ICO 35 697 270, DIC 2020310578 lCD PH S1<202031578, 
zaprsané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke: 1142/8 (ďalej len "Podnik") a 

Účastnik Účastnfk - Právnická osoba 

Meno, priezvisko, tltull Obchodné menoJ Názov: Hlavný banský úrad 

Trvalý pobyt/Sldlo/Mleslo podnikania (mest%bec, ulica, popisné člslo, PSČ, polia): 
Banská Stlavnica l, Kammemofská 25. 96901, Banské SlIavnlca l 

Člslo OP / Pas: 

IČ DPH/DiČ : 

Zastúpený: 

JUDr. Ing. Peter Kúkelčlk 

(dalej len -Účastn!k") 

Platnosť OP / Pas: 

Štátne občianstvo: SR 

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

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

Rodné člslo/IČO: 31780270 

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

Rodné člslo: 

na základe vzájomnej dohody uzatvéraJú tenlo dodatok k cit. zmluve o pripojeni (dalej len "Dodato)(-: cit. zmluva o pripojeni, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ak 
'Zmluva" l, ktorym upravujú podmienky kúpy koncového telekomunikačného zariadenia a \HI! V)'ldfvania elektronick)'ch komunikačných služieb ("Služby"), pripadne iné osobitné 
podmienky vyutfvanla Služieb, ak sú v Dodatku msp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, vyslovoe dohodnuté. (Podnik a Účastnik sa spoločne dalej označujú ako 'strany-) 

el. 1. Predm.tom tohto Dodatku'" 
,., dohoda strán na aktivácii účsstnfckeho programu msp. zmene úeastnlckaho programu na OCastnlcky program (pťlkiar je v kolónke niMia v tomto bode uvedené 

• ... H·H.· zostéva OCastnlcky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v KtomJkorvak kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou 
zostava nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaf priemo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedané inak) 

l} 

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastnika, ktomj telefónne člslo Je uvedené v hlavičke tohto Oodal~u, resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnostltohto 
Dodatku nahradi (najmä z dOvodu straty, krádeže, výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Ueastnlka, ktorej lelafónne člslo Je uvedené v hlavičke lohlo 
Dodatku (dalej len 'SIM karta"). 

1.2 dohoda stran o predaji koncového telekomunikaeného zariadenia (dalej len ·Mr) (zmluvné strany sa dohodli, že pokiar je v kolónke "Výrobné člslo Mr uvedOM 
'HH+", lenlo údaj sa nebuda uvádzať a že predmel kúpy teda MT je Jasne a jednoznačne určený svoJim typom) 

Typ MT Nokia 700 
2} 

Výrobné Čfslo- MT(IMEI) 
3} 

ÚČ8slnlkovi z majetku Podniku so zravou z jeho spo\rebiterskej ceny za kúpnu cenu (po u~atnani zravy z jeho spolrebitefskej ceny) s DPH (dalej liež "kúpna cena') 

49,10 EUR 
.} 

Účsstnlk sile vedomý, že bežné maloobchodná cena MT bez zravy z Jaho spolrebltefskej ceny s DPH, za ktorú Podnik MT zo svojho majetku pmdéva, Je 

290,00 EUR 
5} 

Očsstnlk vyhlasuje, ža si ja vedomý, že MT je mu predavaný za kúpnu cenu uvedenú vyHle v tomto bode len z toho dôvodu, že sa zaviazal užívar služby poskytované 
mu proslrednlctvom SIM karty v zmyslo ustanO'l8nllohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku. 

1.3 dohoda stran o tom, že v rámci osobitnej ponukovej akcie Podniku 

6} 
Výmeny 2011 

poskytne (resp. neposkytne vid' n!žile) Podnik Úeas\nlkovi aj dotlie výhody a v pr(pade, že Podnik tieto dalAie výhody Oeastnlkovi poskytne, Uež dohoda o právach 
povinnostiach strán spojených 8 posky\nu\lm týchto výhod. Podrobnejšia úpmva práv 8 povinnostf strán spojených s poskytnutfm ďalšieh výhod sú uvedené v dokumente 

r} 
Bonusy ponuky "Výmeny 2011" zo dňa 28.10.2011 DS" SME 

ktorý ako Prlloha č . 1 tohlo Dodatku tvor[ jeho neodelllernú súČ8sf_ V pripade, že je v predchédzaJúcej vate uvedené kolónka vyplnené symbolom • ... HH· strany sa 
dohodil, že Podnik neposkytne Účsstnlkovi v rémcllejlo osobitnej ponukovej akcie žiedne daiAle výhody a zéroveň, že SÚČ8sfou Dodatku nie je Prlloha č. 1 s obsahom 
podra tohto bodu . Strany sa dohodil, že súčasfou Prllohy Č. 1 mOte byť aj úprava iných prava povinnosti strán vrátane práva povinnosti upravených v lele Dodatku. 

1 .4 dohoda strán o 
a) a.kllvacli služby 

Intem.t v mobn. 100 MB +, Ahoj Europa + 
6} 

b) o deakiliiéCilsliJžby 

e} 
.. +++++" 

e) o vofbe Vybraného člsla 
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Dodatok k zmluve o pripojeni - člslo zmluvy: A3032488 erslo úeastnlka (vyplna Orange Slovensko, a.s.) 
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dl o poskytnUt[ benefitu (pokiar Je nasledujúca kolónka vyplnené symbolom "+-+-+++" Ueastnlk nezlska žiadne zo zvýhodnen! uvedených v Prfloha Dodatku, ktoré SÚ 
podmienené uvedanrm kTúčových slov resp. s!ovných spojeni stanovených v prfsluAných us1anoveniach Prllohy Dodatku, pričom pmvo na ostatrlé zvýhodnenia takouto 
podmienkOU nepodmienené nIe Je tymlo dotknuté) 

11 ) 

1.5 dohoda strán, že Účostnfk je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiväciu SIM karty resp. admlnlslratfvny poplatok za vykonanie nevyhnU\Jlých zmien v systémoch 
Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto članku za cenu so zfavou (ďalej len "Poplatok") vo vý§ke vrátano 
DPH 

tI. 2. 
2.1 

2.2 

8,00 EUR 
12) 

PniV8 • povInnosti Podniku a Úč .. tnfb 
Účastnfk. je poVinný zaplatiť Podniku kupnu cenu MT vo vý§ke uvedenej v CL 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo vY!ka uvedenej v Ct 1 bode 1.5. Účastnik 1e povinný 
zaplatiť kúpnu amu a Poplatok na zaklade faktúry vystavenej Podnikom v lehote uvedenej vo faktúre, Inak do 15 dni odo dňa vystavenIa rakhiry. V prlP.<K!e, že Podnik o 
to Úč8stnfka požiada, je tanto povinny zaplatiť celú kúpnu cenu MT s DPH ala lebo Poplatok v hotovostI na predajnom mIeste, na ktorom s Podnikom UČ8stnlk uzatvori 
tento Dodatok, a to vo forme preddavku, 
Strany sa dohodli, že ÚČ8stnlk je povlnny počas doby viazanosti, ako je táto stanovené v bode 2.3 tohlo článku, maľ na SIM karte aktivované a už/va! služby (resp. 
sluftlu) definované v ustanoveniach plsmen al a bl tohlo bodu, pričom záväzky podla p/smen a) a b) tohto bodu majú povahu altamatlvnydl povinnosti teda plaII, že 
pokiar sú na SIM karte aktivOvané služby (služba) uvedené v pfsmene al ÚČ8stnlk nie je povinny zarovaň plnit' v súvislost! so SIM kartou svoj záväzok podra plsmena 
bl a naopak (t.j. ak má na SIM karte aktivovanú službu msp. aktivované služby uvedené v plsmtme bl tohto bodu, nie Je povinny plnit' svoj záväzok podra plsmena al 
tohto bodu). 

a) ÚčastnIk sa zaväzuje, te v prípade, ak nebude mať na SIM karte aktJvovany niektorý' z účastnlckych progmmov kategórie služieb Volania svoj im alebo kategórie 
Volania do v!atkych sletr, počas doby viazanosti, ako je táto stanovené v bode 2.310hto článku, bude maľ ektivovany na SIM karte taký' úČ8stnlcky program (resp. taky 
variant účsstnlckeho programu), u ktorého je vyAka mesaeného poplatllu (s DPH) stanovaná prinajmenAom na sumu 

29,99 EUR at_bo ú?utnidty program typu VPN 
'l) 

(v prlp8do: -te-}O-v-koiOnlt8- O!(tam Sumy UiXidany-a:fitonkiétriy dčsstnlcky progrem alebo typ ÚČ8stn/ckeho programu, Účestnlk neporuil svoje povinnosti, ak bude mar 
pradmetny úeastnlcky program msp. ÚČ8stn!cky program daného typu ektivovany na SIM karte počas doby I1V8denej v bode 2.3 tohto článku ani v prfpacle, že výlika 
mesačného poplatku uvedeného úeastn/ckeho progremu blXle niBia ako suma uvedené v kolónke; ~klar je v kolónke uvedeny len konkrétny účestnlcky progmm 
alebo viacero ÚČ8stnlckych progremov alebo typ alebo viac typov účastnlckych progremov bez sumy, Účastnik je povlnny maľ na SIM karta aktivovany len niektorý z 
uvedan)'ch účsstnlckych progremov alobo ítčastnlcky progrem uvedeného typu, a to bez ohladu na vý§ku Ich mesačoych poplatllov) a teda ža počas tejto doby nebude 
maľ na SIM karte aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastnrckeho programu na) účss\nlcky progmm sniUlm mesaertým poplatkom, ako je v)tAka mesačného 
poplatku uvedonil vyHla v tejto wte (pri plnenI tohto záväzku sa berie do Uvahy vj§ka mesačného poplatllu pred upfatnanlm ztiav, ktoré mu na základe akajkolVek 
právnej skutočnosti posk):tne Podnik). 
za poru!enle zaväzku Učsstnlka podra predcMclzaJúce) wty sa nepovažuje pr/pad, ked' vý!ka masačného poplatku Učastnickeho progmmu (resp. variantu 
účsstnlckeho progmmu), ktorý má Učestnlk na SIM karte aktuálne aktivovany, klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v dOsledku 
znrženia cien Služieb alebo klesne počas platnosti DodatlIu (resp. odo dl'\a nadobudnutia platnosti tohto DodatlIu bola takto stanovaná) pod sumu uvedenú v 
predchádzajúcej vata v dOsledku zaradenia Učsstnlke do kategórie Učastnlkov toho istého ÚČ8stnfckeho progremu, pre ktorých je stanovená niBis vý§ka mesačného 
poplatku toho Istého účastnlckeho progmmu (napr. z dôvodu mllOŽslevn)tch zliav a pod.). AktIv&cia ÚČ8stnlckeho programu podra prvej vety tohto bodu na SIM karta 
alebo aspoň žiadosr o aktiváciu takéhoto účastnlckeho programu na SIM karta tv čl. t bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho 
následná skutočná aktivécill Je podmienkou platnosti tohto DodatlIu a tada aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Tento bod a) sa vzťahuje aj na 
nasledovné prIpady: (i) ak je na SIM karte aktivovany ÚČ8stnJcky progrem Volaj 100 alabo Volaj 200 aj v kombinécii s progmmom Volania svojim zvýhodnené, (ii) ak 
počas doby viazanosti bol ÚČ8stnlcky progrem Volaj 100 alebo Volaj 200 zmeneny na ÚČ8atnlcky progrem z kategória služieb Volania do v!etk)tch sieti zv)thodnané 
alebo Volania svojim zvýhodnené, (In) ak je na SIM karte aktivovany úe&slnicky program z kategórie služieb PauAttIy SpoJu aj v kombinilcii s progmmom Volania svojim. 

b) Účsstnfk sa zaväzuje, te v pr/pade, ak bude maľ na SIM karte aktivovany niektorý z účastnlckych progmmov kategórie Volania sVOílm alebo kategórie Volania do 
vlietkych siell, bude mať počas doby viazanosti , ako Je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktIvovanú 08 SIM karte takú komblnéciu účastnlckych programov (resp. 
ballkov) katególil sluf:ieb Volania svojim, Volania do v!etllych sieU, SMS a MMS do vhtkých sIetI, Intemet v mobile (v pr/pada služby Internat v mobile sa do kombinácie 
rátajú Ian !tandardné útastnlcke programy resp. baHky tajto služby a nie doplnkové ÚČ8stnlcke progmmy resp. batiky tejto služby; v pr/pada, že v ostatnych kategóriách 
služieb lIVedenYch v tejto vate budú ponúkané okrem itandardnych úČ8stnlckych progremov aj účsstnlcke progremy patriace- o do inych podkategórii, do kombinácie 
podra tajto vety sa rátajú len !tandardné účastn icke progremy) a BiznIs ballky a doplnkových služieb Náhradny lalefón, Prednostná starostlivost, Exkluzlvna 
starostlivosť a Haló svet, u ktorej v)täka súčtu meS8Čnych poplatkov (vrátall8 DPH) za tleto účsstn lcke programy, ballkya doplnkové služby (vrátane DPH) je rovná 
alabo vyHla ako 

(la .... I .. ) 28,01 EUR [783,58 SKK] 
14) 

Povinnosf Účsstnlka pedra tohto pismena je splnená aj v prípade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných poplatllov podla pmdcháclzajúcej vety, 
nebude pozostávať zO v!etkych kategórii alužleb resp. doplnkovych služIeb vymenovanych v predcMdzajúcej veta, av!ak len v pr/pade ak v komblnilcil bude zahmuty 
aspoň jeden účastnlcky progmm z kategórie Volania svojim alebo kategórie Volania do VktkYCh siell. Pri plnení záväzku podra tohtO bodu sa berie do úvahy vý!ka 
masačných poplatllov za jednotlivé účastnIcka progremy, ballky resp. doplnkové slulby pred uplatnen!m zliav, ktoré mu na základe akejkorvek. právnej skutočnosti 
poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety plsmena al tohto bodu platia primerane aj pre právne vzťahy podra tohto plsmena . 

2.3 ÚčastnIK sa zaväzuje, že po dobu 

2'< 

2.5 

o) 

b) 

o) 

d) 

mesiacoV-Odo dfiau-zsVTiiiiilOfifO -5Od8iku(ďalej tiež -doba viazanosti") 
zotrvá v zmlwnom vzťahu a Podnikom podra Zmluvy v znenI tohto Dodatku ako účaatnlk Služieb poskytovan)'ch mu Podnikom prostrednlctvom SIM karty a te po celú 
túlo dobu bude bez preru!enia tieto Služby využlvaf, a to v súlade s jeho zavilzkaml a zál'OYefi neuskutočnl žiaden taky úkon, ktorý' by smeroval k ukončeniu alebo 
úfelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy slalebo Dodatku pred uplynut1m doby viazanosti (bez ohradu na skutočné právne následky lIVadeného úkonu); 
za poru!enie tajto povinnosti sa Il8považuje odstúpenie od zmluvy z dOVodov stanovenych zákonom Č. 61012003 Z_z. v platnom zneni; 
nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú dealdlvéciu SIM karty (pokiar mu takáto povlnnosľ nevyplyva zo Zmluvy, pritom v takom pr/pade je povinný bez 
zbytočného odkladu pokrečovaf v uživan! Služieb prostrednfctvom lne) SIM karty, ktoré nahredf vypojenú resp. deak!ivovanú SIM kartu); 
sa nedopustI takého konania, alebo, nedá SVOJim konanIm žiaden takY podnet a ani neumo1nf tak~ konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od 
Zmluvy alebo právo vypovedaf ZmllNU z dôvodov Il8splnenls alebo poru!anla poVInnostf zo streny Ue&stnfka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Oodatllu slalebo v Zmluve, 
alebo 08 základe ktoréhO by bol Podnik oprávneny mu v dobe VIazanosti dočasne obmedziť alebo preruAiť poskytovanie Služieb; 
buda mar na SIM karta akt/vovany taký účestnlcky program (resp. takY yarlent úČ8stnlckeho progremu) alebo takú kombIniIclu účsstn/ckych programov v bode 2.2 
plsmene bl uvadenyeh kategÓliI služieb, že nedOjde k poru!aniu záväzku UčastnIka \Nedeného v bode 2.210hto člénku. 
V prfpade telefónnych eIsel, ktoré boli v rámci prenoslternostl člala prenesené k Podniku od Iného podniku (ďalej Jan "prenesené čísla") sa do doby viazanosti 
nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktlvttcie SIM karty s prenesaným člslom, čiže doba, po ktorú SIM karta nabude v dOsledku elte 
nedokončeného prenosu črsla aktlvl'\8; doba viazanostI tak začne plynú! až PNou aktiváciou SIM karty po ukončenI prenosu čísla . V týchto pr/padoch ja v!ak ÚčastnIk 
povinny plniť sl povinnosti uvedené v čl . 2.3 a) a c) po ~ú dobu pred Z8Č9Um viazanosti (odo dfla nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby 
viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V prfpade, ak UČ8slnlk uza1voril tento Dodatok v rámci režimu zásIelkového predaja, sa do doby viazanosti nezapočitava 
prvých 88dem pracovnych dnI nasledujúcich po nadobudnuU platnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúf až po uplynuli siedmich praoovnych dnI nasledujúcich 
po nadobudnutI platnosti Dodatku. 
V pripade poruJania niektorej z povinnostr Účestnlka uvedenej v bode 2.3 alebo 2.4 tohto článku (najmä ale nielen nezaplatenie splatnej ceny za Služby, nadodržanie 
záväzku uvedaného v bode 2.2 tohto článku, jednostmnné ukončenIe platnosti Zmluvy alebo tohto Dodatku Pf1KI uptynutlm doby viazanosti, vykonanie úkonu 
smarujúceho k ukončeniu platnosti tohto DodatlIu pred uplynutlm doby viazanosti bez ohladu na skutočnost, či naozaj dOjde k ukončeniu jeho platnosti) je Účsstnlk 
povinny uhmdiť Podniku zmluvnú pokutu vo v)täka 

191,00 EUR 

imluVná POkLitii-pffl(ist8w]e rOzdlal -m9dzj beŽnou malOObChodnou cenou MT beZ zravy z jeho spotr&bitel'skej ceny s DPH (uvedenou v bode 1.2 v rámčeku 
oznafenom člslom 5) a kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal MT Úeestnlkovi (uvedenou v bode 1.2 v rámčeku oZľl8Č8nom č/slom 4). Právo na zmluvnú pokutu 
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podTa tohto bodu vznikne Podniku samotným poruAenfm povinnosti Účsstnlka , a to v okamihu poruäenla povinnosti Očastnlkom, pričom 1010 právo nie je podmienené 
vy1(oll8nfm tiadneho úkonu zo strany Podniku (napr, odstUpe nim od Zmluvy alebo prerutenlm el obmedzenlm poskytovania Slutieb v prIpada poru!anla povinnosti 
podla bodu 2,3 pfsmel'lll c) tohto článku), qčsstnlk ja zárove" povInný uhradiť Podniku náhradu Akody, ktorej vý!ka p/'Dsahuja výlku dohodnutej zmluvnaj pokuty, 
ZmluvnU pokutu podra tohto článku bude UČ8stnlk povinný zaplatit' Podniku baz ohradu na dltku doby, klon'! mu elte zostavala do uplynutia doby viazanosti, 
Zmluvné pokuta je splatná v lehote wedenej vo výzve J'IlI jej zaplatenie, Inak v lehote 14 dni odo d"e doručenia výroty Podniku ÚČ8stnlkovi. 

2,6 Účastník súhlasI s tým, te ak počas doby platnosti lohlo Dodatku dOjde na základe jeho tiadosti alebo z dOVOdOV jeho zavinenie k dočasnej deaktivécii jemu prW:fe lenej 
SIM karty a v dOsledku loho k obmedzeniu alebo k preruhnlu poskytovanIa Slutiab podla zmluvy o pripojeni, te doba po ktoŇ nebude z tYchto dOvodov poutlvaf treto 
Služby sa mu nezapotita do doby viazanosti . Tato skutočnost nezbavuje Účsstnlka jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaT mu léto 
povinnost v zmysle Zmluvy vznikne. 

2.7 Podnik je po:Iinný splnit' si vte\ky svoje povinnosti , klo~ pre neho vyplývajú zo Zmlo:-Y a tohto Dodatku, najmä (I) pradať ÚčastnIkovi MT za dohodnutú kúpnu cenu a 
previesť na Uč:astnlka vlastnicke právo k MT a odovzdať mu ho za pradpokladu, !e Ublstnlk splnI V§etky podmienky potrebné pre vznik nároku 0& kúpu MT za kúpnu 
cenu v sUlade s týmto Dodatkom: r~) poskytovať Očastnlkovi Služby podla Zmluvy a tohto Dodatku. 

2.6 Bez ohTadu na ostatné ustanovania tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: Ak je kolOnka v tomto bode vyplnená slovami "12 mesiacov"', útastnlkovi 
po uplynuti 12 mesiacov po naďobodnutl platnosti tohto dodatku vznikne pravo na uzatvorenie Iného· Podnikom ufČ8ného • dodatku k SIM karte uvedenej v zahlavl 
tohto Dodatku (dalej len "Nový dodatok"). V prlpade, ak Učastnlk v zmysle tohto ustanovania uzatvori k SIM karte Nový dodatok, nadobuclnutlm platnosti Nového dodatkL 
zanikS ptatnosť tohto Dodatku, a to bez toho, aby v dOsledku úniku platnosti tohlo Dodatku vznikol Podniku narok na zmluvnu pokutu. V prípade, ak Úeastnlk 
neuzatvori v zmysle tohto bodu Nový dodatok, lento Dodatok ostáva naďalej v platnosIl a vletky jeho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti . V prfpade, ak je kolOnk! 
v lomto bode vyplnenA symbolom " •• ++-." ÚčsstnTk namá pnivo na uzatvoranIe Nového dodatku POcITe tohto bodu. 

" ••• ++" 
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2.9 Účsstn lk sa zavizuje, te poklal si sllCasne s uzat>lo4'8nlm Dodatku aktivoval niektorý z BiznIs baHkov (alebo o jeho aktivéc:h .. v okamihu uzatvorenia Zmluvy alalebo 
Dodatku poti8dal Podnik a Podnik tejto žiadosti vyhovel) a ak súeasne na zaklada aktivéc:le konkrétneho Biznis balTku vyutit molnosr zakúpenia osobitného typu MT za 
cenu ao zIavou, ktorý Je molné za takUto osobitnú cenu zakúplf Iba v prfpade aktivécle a vyutlvan!a nIektonUlO z BiznIs ballkov, je povinný POCaS doby viaumosU mať 
predmetný Biznis ballk aktivovaný na SIM karte a plaIif Z8" riadne a včaa dojednanú 08nu. Úeastnlk si je vedomý, te vzhredom na osobitnú možrlOIr z llkanla 
osobitného typu MT prostrednlctvom sktivécle vybraného Biznis baUka a teda vzhr&dom na výtku cenového zvýhodnenia MT poskytoveného ÚčastnIkovI ne Zékl8de 
tohlo Dodatku, by v prípade, t e by Očastnlk nedodržal avoja záväzky uvedené v prvaj vete tohto bodu, Podniku vznikla Jkoda, V prIpede poruAania povinnosti Očastnlka 
uvedenej v prvej veta tohto bodu, .Ie PodnIk oprnvnený od Úe&stnlke potadoveť néhmdu !kody vo výtke sueinu vý!ky mesačného poplatku za konkrétny zvolaný Blznl! 
balfk a počtu celých zúetovaclch obdobi, chýbajuclch do sko~la doby viazanosti Dodatku. Náhrada lkedy je splatné v lehote uvedanej vo vYzve na jej zaplatenie, Inak 
v lehote 14 dni odo dňa doruoonla výroty PodnIku ÚčastnIko vI. 

2. 10 Identifikačný kód súvislaC&ho dodatku: 

18) 

Ak je V kolOnke namiesto Identifikačného kOdu súvlsíaceho dodatku uvedenj" symbol ".++"", nevzt'ahujú sa na Účsstnlka 1iedne ustanovenia Oodatku ani jeho pri loh 
týkajUce sa súvisiaceho dodatku. 

2.11 Referenčné člslo· PauMI pra bllzkeho: 

2.12 

al 

bl 

o) 

d) 

ol 

"+++++" 
18) 

Ak je v kolónke namiesto Refemečného člsla· PsuUI pre bllzkeho !Nedený symbol" ..... ", nevzt'ahujú sa na Účsslnlka t ledMl ustanovenia Dodatku ani jeho prfloh 
tykajÚ08 JI8 Pau!álu POJ bllzkeho. 
V prfpade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku Úeastnfk v súvislosti so SIM kartou aktivovanú slulbu Náhradný telefÓn a teda je v platnosti Dodatok k ZmllMl o 
pripojenI o aktivácii slulby Náhradný telef6n, v zihlavl ktorého je !Nedené to isté telafónne tislo ako v Zéhlavl tohto Dodatku, (dalej ten "Dodatok o Nr), uzavratlm tohtc 
Dodatku zanlk8 platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej deaktivécli slulby Náhradný telefón aktivovanej autIvanej 1\8 základe Dodatku o NT zo SIM karty). V 
prlpada zániku Dodatku O NT podta pradc:hádzaJÚC8j vety, mOta (ale nemusi) ÚčastnIk v sUvIslosti so StM kartou po1iadat' o novU aktiváciu služby Náhradný telefón, 
pričom v takom prfpade je povinny uzavrieť nový Dodatok k Zmlwe o pripojeni o ektivácll slutby Náhfadný telefón. V prfpeda Zéniku Dodatku o NT podre prve) vety 
tohto bodu bude mar \éto skutot:nost' v z8vialosti od okoInosIl uvedených v jadnoUivYch plsmenách tohto bodu za následok vznik niektorého z pravnych stavov 
uvedenj'ch v nasledovných plsmenllch tohto bodu: 
Ak sa nejedna o pripad podTe plsmena d) alebo e) totrto bodu a Účsstnlk už na Zéklade Dodatku o NT zakúpil koncové talekomunikačné zariadenie, je povinný uhradir 
v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo vjtke zostávaJIJcictl neuhradených mesačných poplatkov za slutbu Náhmdný telefOn (vrétane DPH) do konca pOvodne v 
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (t.j. sumu rovnajúcej JI8 súčinu VÝAkY mesaooeho poplatku za službu Náhradny telefón a poetu mesaettých poplatkov, ktoré 
mal v súlada s ustanoventaml Dodatku o NT uhr&dlf do konca doby viazanosti podla Dodatku o NT, aviak ktoré v dOsledku zániku Dodatku o NT doslaT neuhradil), 
Ak sa nejedná o prfpad podra písmena d) alebo a) tohto bodu a UčastnIk pred zinikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné 
zariadenie e si.leasne pofladal o novú aktlvéc:lu slulby Náhradný telefón v aiNislosU !IO SIM kartou 8 podpisal prfsluéný novy Dodalok k Zmluve o pripojenI o akUvéc/i 
služby Náhradný telefón, v ktorého záhlavl je uvedené telefónne čfslo SIM karty, alebo pofladat o aktiváciu takého uČ8stnlckeho progmmu, ktorého SUČ8SťOU Je slutba 
Néhradný telefón, a tento účastnícky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktlvovany, vznikne mu zénlkom Dodatku O NT právo na zTavu z ceny SlllZleb vo 
výlke rovnajÚ08j sa vyA~e mesačných poplatkov, ktoré mu boli vyúčtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a uflvanlm služby Náhradný talefón na záklede 
Dodatku o NT, pričom Učastnlkovi nevznikne povinnosť uhmdir' zostévajúce nevyúčtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na zilklade 
Dodatku o NT povinný uhradir' do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiet právo na kúpu koncového 
talekomunlkaeného zaliadanla za cenu 60 ztavou, ktoré mu vypijv!llo z jeho ustanovanI). 
Ak sa I'I8jadná o prfpad podra plsmena d) alebo e) tohlo bodu a Uč:astnfk pred zanikom Dodatku o NT nezakúpil na zaklade Dodatku o NT koncové telekomunlkaeoé 
zariadenie a sllCasna napotladal o novú aktiváciu slulby Náhradný talefón v súvIslosIl SO SIM kartou a nepodpisel novy Dodstok k Zmluve o pripojeni o aktivácii služby 
Náhradný telefón, v ktorého Zéhlavf je uvedené telefónne čtslo SIM karty, Očasinlkovi unikom platnosti Dodatku o NT nevznikne pn'vo na ztavu, ako v pripade pocITa 
plsmena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosť uhtadit' zostávajOce nevyúčtované mesačné poplatky Z8 službu Néhradný telefOn, ktoré bol na ziklade Dodatku o 
NT povinný uhradil do korn:a pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku O NT zanika liet právo na kúpu koncového telekomunikačného 
zariadenia za cenu so zravou, kto~ mu vyplývaLo z jeho ustanoveni). 
Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte akllvovaný taký účastnlcky program, ktorého sútasťou je slutba Náhradný te lefOn a ÚČ8stnfk potiadal,o aktivéciu 
takého úČ88lnlckeho progmmu, ktorého súeasrou je služba Náhradný telefón, a tento ÚČ8stnlcky program mu bude aj skutoen& na SIM karte aktivovany, UČ8stnlkovi 
zénikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zTavu, ako v pripade podla plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhraďi! zosltivajÚC8 
nevyúčtované masaetté poplatky za slutbu Náhradný telefón, ktoré bol na zéklade Dodatku o NT povInný uhradiť do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby 
viazanosti, 
Ak v okamihu uzavretie Dodatku je na SIM karte aktivovaný takY účastn lcky progmm, ktorého sUčasťou je slutba Náhradný telefOn a Účsstnfk pofiadal o aktiváciu 
takého Učastnfckaho progmmu, ktorého súčasťou nla )e služba Néhradný telefón, a lento účaatnfcky pro;gmm mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný a Úeastnlk 
pred zénikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie, Učastnikovi zinikom platnosIl Dodatku o NT navznikn& pravo na 
zravu, ako v prípade podTa plsmena b) tohto bodu, ani mu nevznikne povinnosť uhradl( zosltivajuoa nevyúčtované mesaené popletky za službu Néhradný telefón, 
ktoré bol na zaklade Dodatku o NT povinny uhradit' do konca pOvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti , 

el, 3, 
3.1 

UverafM ustanoven" 
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Účsstnlk vyhlasuje, te nemá tiadna fi l'lllnčné záväzky voči Podniku, ktoré v den, ked bude podpisovat' tento Dodatok, by boli po lehote ich spla\no!lli. ÚčastnIk 
potvrdzuje, že Zmtuva, ku ktorej sa uzatvéra tento Dodatok, je platná, V pripade, te v sUvlslesli ao SIM kartou bol medzI ÚčastnIkom a Podnikom uzavretý Iný dodatok v 
rémci niektor'!J ponukovej akcie P~niku , obSahom ktorého by bol predaj koncového telekomunilqlčného zariadenia za cenu so zravou alebo poskytnutia iného 
zvýhodnenia Ufastnlkovl a záväzok UčastnIka p lniť podmienky poskytnutia zravy a daiAle povinnosti UčastnIka uvedené v predmetnom dodatku prostrednlctvom SIM 
karty (ďalej tiet · PredChédzaJúc/ d<Xlatok") a tento Pradchédzajucl dodatok je platný v den, v ktOfý sa uzaviera Dodatok, Strany se dohodli, te Predchádzajúci dodato~ 
zaniká okamihom uzavrella Dodatku. To neplatI v prlpade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod nézvom ZvytlOdnené SMS v roamingu, 
Twin alebo Náhradný !alefón, v takom prfpade zostéva Predchádzajúci dodatok platný 8 popri flom je platný aj Dodatok. 
Strany dohodli, le Podnik zabezpeči doda~1e MT na stranami dohodnutom mieste Účastnikovi , ktorý" je povinný splnanie lejto povinnosti potvrd iť svojim podpisom (resp, 
podpisom oprávnenej osoby konajúcej za Učsstnlka) , 
Dodato« nadobudne platnosr e účinnosť v del'!, v ktorom ho podplhl obe jeho strany, ak sa stmny ďalej nedohodil na odJotanl UčlnnostJ niektorých ustanoveni. Ak k 
jeho podplsaniu nedOjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť a účinnost' v del'!, v ktorom ho pocIpl'- oprávnený zástupca Podniku at po 
Účastnikov! . Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urtltú, a to na dobu viazanosti uvedenú v čl, 2 Dodatku. V pripaďe pmnesených člsel , ako aj v prfpade, ak Úeastnlk 
uzatvoril Dodatok v nimci ratlmu zásielkového pmdaje, sa Dodetok uzatvéra na dobu urtitU odo dna nadobudnutia platnosti Dodatku at do uplynulJa viazanosti 
definovanej osobitne pre tieto pripady v čl. 2 Dodatku, V pripade prenesených čl'sat ta at do momentu aktlväcle SIM karty ocIlofená úeinnosť tých ustanoveni Dodatku, 
ktorých vykonanie nie ja motné bez toho, eby bola aktlvovaná SIM karta, a Io v zmysle Podmienok prenosIternosU telefónneho člsla • Prij(majUCi podnik. Ak Účsstnlk 
uzatvoriliento Dodatok v rémci retimu zásielkového predaja, vtelky ustanovenia Dodalku, ktoré Apecifikujú osobltn6 rvýhodnania poskytované Účastníkovi, najmä 
ustanovenIa !peclflkujÚC8 začiatok poskytovanIa jednoUIvých osobitných zvýhodnenl, nadobudnú učlnnCHI( at uplynutlm sIedmeho pracovného dfIa nasledujúceho po 
dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čim mOže dOjsť,k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých osobitných zvj"hodnenl. Rozsah a charakter OSObitných 
zvýhodnenl vtak ostéva nezmenený, V prfpade, ak Ueastnlk uzatvoril tento Dodatok v rámci retlmu zéslelkového predaja, nOOddalitefnou súeasťou Dodatku sú aj 
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podmienky zésialkového predaja 8 Úeaslnlk podpisom Dodatku vyjadruje s nimi suhla!. 
Zmluvné strany sa dohodil, to okamihom Mdobudnutia platnosti Dodatku sa mani dohodnuté doba platnosti Zmluvy, pokiar táto nebola uzavretá na dobu určitú, vo 
svojej časti týkajúce] sa SIM karty na dob1J urtllu zhodnú s dobou platnosti Dodatku, ptiOOm okamihom Zániku Dodatku sa meni doba platnosti ZmllNY v easti týkajúcej 
sa SIM karty na dobu newt/lú. liInikom platnosti Dodatku nie Jo dotknuté platnosť Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli , ta platnost' Dodatku skonči pred up/ynuUm doby, na ktoru bol uzavretý' v zmysle bodu 3.3 tohto člénku , zánikom platnosti zmluvy alebo na 
základe dohody zmluvnych slran. V prIpada, te Účsstnfk poru§f svoje povinnosti takYm sp6sobom, te Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
padre ustanovenI tohto Dodatku, zanikne platnosr Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v prIpade uhrady bankov5'm prevodom okamihom pnpfsanla celej 
~umy zmll.M'leJ pokuty na Podnikom určený ll;(:et). Zmluvrlé strany sa dohodli , la v prfpada, la obsahom Prflohy Č. 1 ja poskytnutla zravy alabo iného nýhodnania 
UčastnOtovi, okamihom poruš&~la povInnosti UČ8stnlka takým sp6sobom, .fa PodnIku VOČI namu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podTa ustanovenI tohto 
Dodatku, zaniknú všetky prava Učsstnlka na poskytovanie týchto zliav afalebo iných zv)'hodnenl, pokiaT nie je v ustanoveniach Mohy Č. 1 výslovne uvedené nie(:o iné. 
Tento Dodatok Je naoddelitefnou súčasťou Zmluvy. Dodatok sa vyholovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pf8 ÚčastnIka a Podnik. 
ÚčastnIk vyhlasuje, le sl je vedomý, že MT je mu predávaný za cenu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 Dodatku, ktorej vý!ka sa rovné rozdielu medzi spotrebiterskou (\rt1ovou) 
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zravou zo spotreblterskej ceny, Ian z toho dôvodu, .fa sa úČ8stnlk zaviazal ullvať služby poskytované mu 
prostrednfctvom StM karty v zmysle ustanovenI tohto Dodatku po dobu dohodnutú v tomto Dodatku, prieom nedoddania tohto zaväzku (konkrétne zéväzkov uvedených 
v člénkU 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) vzhTadom na vý!ku zravy zo spotreblterskaj ceny MT, ako aj na prfpadn)' obsah prnohy Č . 1 Dodatku, by spOsobilo, že Podniku 
'!2"nikla !lkoda (mInimálna v rozsahu zravy zo spotrebitel'skej ceny MT). 
UČ8stnlk vyhlasuje, že pred uzaVfatrm tohto Dodatku bol podrobne oboznémany s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so vAatkými podmIenkami a/alabo 
povinnosfami, ktoré sa podra neho zaviazal splniť, a súčasne, že bol v plnom rozsahu upozornený na prlslu!lné dOsledky, ak tieto podmienky aJalebo povinnosti 
nesplnI alebo porull. 
Strany sa dohodU, te v prfpade, le Účsstnlk z akYchkotvek dOVOOOv slratl právo na u.f:lvanle OCastnlckeho programu (rusp. jeho variantu), ktorý mA na SIM karie 
aktivovaný azaroveň vČ8s nepožlada o e~éciu iného účsstnlckeho programu, Je Podnik oprávnený aktivovať mu na SIM karte iný Učas\nlcky program, ktorý sp!/\a 
podmienky lNedané v ď. 2 bode 2.2. Ak UčastnIk požiada o aktivéciu iného Učastnlckeho programu pred zmenou podta predchádzajúcej vaty, nepovažuje sa tanlo 
úkon za vykonaný včas, pokiar nebude z technických, administratfvnych alebo iných dOVOdOV Podnik schopný vykonať po.fadovanú zmenu vzhradom na krátkosť 
času madzi dorueenlm žIadosti a okamihom, v ktorom má dOjsť k zmene úČ8stnlclo:eho programu v dOsledku straty prava na poskytovania dotknulého ÚČ8stnlckeho 
programu. 
Strany sa dohodl!, te podmienkami platnosti a úernnosti ustanovenI tohto Dodatku je skutočnost', le ÚčastnIkovi bolo pridelené ltO a zarovefl skutočnosť, ža v 
okamihu podpisu DodalkU a tiež v okamihu, v ktorom by mal nadobut\nUt' plalnosť lento Dodatok, mal Účsstnlk na základe Zmluvy alebo aj inej zmluvy o pripojeni, 
ktorej súčasťou sú V!leobecné podmienky spoloenosU Orange Slovensko, a. a. na poSkytovanIe verejnej telefónnej alul:by, aktivovaných minimálne pät' SIM kariet 
okrem SIM karty podra tohto Dodatku a poskytovania Slullab prostrednlctvom uvedených SIM kariet nebolo Podnikom obmedzené alebo pruruäené. Pokiar podmienky 
J?odfa pradchédzaJúcej vaty nie sú splnené, mnikne platnosť a účinnosť tohto Dodatku k okamihu vzniku jeho platnosti. 
UčastnIk SVOJIm podpisom potvrdzuje, le mu bola ozrmmaná informácia PodnikU, ktorou ho tenlo v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zékona Č. 61012003 Z.z. v 
znenI /18skor!lch predpisov oboznámil a tým, ža ku dňu 30.10.2010 na z.aklade doplnku woobecn'ých podmlanok dochádza k zmene textu V!eobacných podmienok 
poskyto:-,anla verejných elektronických komunikaených slul:leb pros\rednlctvom verujnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s" a to Ich člénku 11 , bod 
11.15. UČ8stnlk ďalej svojim podpisom potvrdzuje, la predmetnú zmenu akceptoval a fa mu bola zárove/\ riadne oznámená informácia, že v pripade, ak mé zmené 
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zml!Nných podmianok, je Účsstnlk oprávnený odstúpiť od zmluvy o pripojeni, ktorej sa zmena \ýI(a. bez sankciI, ak 
by zmenu, ktora má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, neakceptoval. Okamihom, v ktorý nadobúda Uč1nnosť zmena vyUia !Nedených vteobecných 
podmienok, sa zárove/\ meni obsah zmluvy o pripojeni, ktorej súčasťou sú ~elo v!I&obecné podmienky. 
Slrany sa dohodli, že PodnIk má n!ž51e v tomto bode lNadené právo e UČ8Stnlk potvrdzuje svojim podpisom, ža sa s touto skutočnosťou oboznémil a berie ju na 
vedomie. Podnik je opravnený pre katdé zariadenIe, ktorého predaj ja predmetom tohto Dodatku a ktoré mcdoo vyulif na ullvanie verejnej telefónnej slUlby, technicky 
obmedziť možnosť ~Ivania tohto zariadenia počas doby vIazanosti podľa tohlo Dodatku (pokieľ je v Dodatku stanovených viac dOb viazanosti tak počas celaj 
doby, počas ktorej je UčastnIk zaviazaný' podI'a tohto Dodatku uživať slufby v fIOm stanovené v dohodnutom rozsahu 81alabo !Iruktúm) v Inej sIali, ako je verejné 
telefónna sieť Podniku (tzv. blokovanie zariadenIa Il8 siet' ( SIM-Iock:). UČ8stnlk .vyhlasuje, le sa oboznámil so skutočnost'ami uvedenými v tomto bode e s ich 
vadomlm kupuje tovar do svojho vlastnlctve, Vzhradom na !Nedané nevznikajú Učastnlkovi z vyUle v tomto boda uvedaných dôvodov žiadne prévne néroky voči 
Podniku, najmä mu nevzniká: (a) právo ruklamovať vyDia uvedené skutočnosti na zakúpenom tovaru (b) pravo požadovať z hore !Nedených dOvodov zravu z kúpnej 
ceny tovaru, (c), právo z horu uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenia celaj kúpnej ceny zaplatanej za lovar), alebo akékofvak iné právne 
nároky. 
Strany sa dohodi l, že okamihom nadobudnuUa platnostt Dodatku sa meni znenie Zmluvy ako cel~U (prlOOm strany sú sl vedomé, že v zmysle ustanovani Zmluvy vlalky 
zmluvy o pripojenI, kIorý'ch súčasťou sú VP, predstavujú časti tej Istej zmluvy o pripojeni madll Učsstnlkom a Podnikom, tj. tvoria čssf Zmluvy), a to tak, Ie v!letky 
spory, ktoré madzI stranamI vzniknú zo mjomných zmluvných vzťahov exIstujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (Io zn. walky zmluvné vzťahy 
vzniknuté na zéklade Zmluvy (zmlúv o pripojeni) a k nej (k nfm) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik takejto 
Zmluvy (zmlúv o pripojeni)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konanI pntd stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude vybrany lalobcom zo zoznamu stálych 
rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodllvasti SlovenskejrupubUky. Týmto nia je dotknuté právo talobcu obrétif sa s návrhom na začatie konania na 
prfslu!lny vAoobecný súd Slovenskej republiky podTa zékona č, 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok vznanI neskmfch predpIsov. Strany sa dohodli, ža ukonoonie 
plalnosti Zmluvy a/alebo tohto Dodatku sa natýka ustanovenI tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončenI platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku, 
Strany sa dohodli, ie v prfpade ak Podnik pozastav[ poskytovanie Slutleb podta Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohlo Dodatku z 
dOvodov na strane Účastnika a následne Podnik na liadosť ÚčastnIka zro!1 účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dodatku prIpadna začne znova poskytovať 
pozastavené Služby, platia ustanownia Zmluvy 9 tohto Dodatku v plnom rozsahu lak, ako keby k pozastavaniu poskytovania Služieb prfpadne k odstúpeniu ex! Zmluvy a 
tohto Dodatku nebolo došlo. 

Ko!lice, dr'\a 0-4.11.2011 Ko!Iice, dňa 04.11 .2011 

za Orange Slovansko, a.s.: 

0004757316 

Dodatok k zmluve o pripojeni - čIslD zmluvy: A3032488 tislo účastnika (vyplňa Orange Slovensko, a.s.) 
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