
Meno predajcu: Puškár Ján 
ID kód predajcu: DSOOOP0091 

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 

Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 

uzatvorená medzi nasledovnymi zmluvnými stranami 

Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
IČO: 35697270 
DiČ : 2020310578 
IČOPH SK202031 0578 
zastúpená: Ing. Pavol Lančarič PhD. , generálny riaditeľ 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
číslo účtu: 2623005720/1100 
zapfsaná v Obchodnom reg istri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka číslo 1142/B 
ďa lej len "spoločnosť Orange u 

a 

Hlavný banský úrad 
Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica 1 
I ČO : 31780270 
DiČ: 2021001444 
IČDPH : 
zastupená: JUDr. Ing. Peter Kúkelčfk , predseda úradu 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu : 7000061841/8180 
zriadená Zriadovacou listinou z 18.10.1996 Č. 134 a Rozhodnutím Č . 17/2008 Ministerstva hospodárstva SR z 17.9.2008 
ďalej len ~Účastník" 

Spoločnosť Orange a Účastník (ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany") sa dohodli podra § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
v platnom znení v spojeni s § 43 a nasl. zákona Č. 610/2003 Z.z. o elektronickych komunikáciách v platnom zneni (ďalej len "Zá
kon") na uzavret[ tejto Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť (ďalej len ,,Zmluva") 
za nižšie uvedenych podmienok. 

Clánok 1 
Vymedzenie základných pojmov 

1. "Hlasova Virtualna Privátna Sieť' (ďalej len ~HVPSu ) je v zmysle tejto Zmluvy osobitná elektronická komunikačná služba 
umožňujúca poskytovanie homogénneho techn ického, technolog ického prostred ia a zvýhodnenej cenovej úrovne volani, a to 
za osobitnych podmienok dohodnulych v tejto Zmluve. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinu koncových te lekomunikaénych 
zariadeni využivajúcich elektronické komun ikačné služby spoločnosti Orange poskytované prostredníctvom verejnych telefôn
nych sietí spoločnosti Orange a prostredníctvom SIM kariet spoločnosti Orange registrovaných na Účastníka (služba HVPS sa 
neposkytuje prostredníctvom SIM kariet , ktorých prostredníctvom Účastník uživa predplatenú elektronickú komunikačnú službu 
PRIMA). Doplnkové služby poskytované s HVPS sú uvedené v bode 2 tohto článku. 

2. V súvislosti s poskytovaním HVPS poskytuje spoločnosť Orange Účastníkovi nasledujúce doplnkové verejné elektronické ko
munikačné služby, ktoré sú poskytované na základe tejto Zmluvy a príslušných zmlúv o pripojení, pričom sa na ich poskytova
nie primerane vzťahujú ustanovenia Všeobecnych podmienok spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na poskytovanie verejnej 
telefônnej služby. Služby uvedené v písmenách a) a b) sú aktivované automaticky a služby c) a d) na základe žiadosti Účast
níka. 

a) Súkromný číslovací plán 

Účastník dostane možnosť využívať súkromný čislovací plán , ktorý bude implementovany do jeho infraštruktúry v súlade s jeho 
existujúcim číslovacím plánom. Cislovací plán bude Účastníkom verifikovany. Každá zo SIM kariet spoločnosti Orange registro
vanych na Účastníka bude pre uzatvorenú skupinu SIM kariet (a ich koncových užívate rov) reprezentovaná krátkym číslom zo 
súkromného čislovacieho plánu Účastnika a dlhým číslom pridelenym pri aktivácií SIM karty. 

b) Obmedzenie odchádzajúcich volaní 

Účastník má možnosť definovať parametre pre využfvanie SIM kariet ich koncov)'mi uživatermi (t.j . najmä zamestnanci Účastní
ka) . Účastník má možnosť obmedzovať jednotlivych koncových užívate ľov , určovať parametre pre využivan ie SIM kariet regis
trovanych na Účastníka vrátane limitácie ich využívania. Parametre využívania SIM kariet je možné definovať prostredníctvom 
príslušnej internetovej aplikácie umiestnenej na stránke spoločnosti Orange. 

c) Smerovanie do náhradných lokalit v prípade, že hovor nie je zodpoveCtaný alebo linka je obsadená - HUNTING LIST 

Presmerovanie hovorov na Účastníkom definované telefônne čísla v prípade že hovor nie je zodpoveda ny za presne špecifiko
vaný čas alebo je volaná stanica obsadená. Pri aktivácii tejto služby Účastník strati možnosť využivať službu 
PRESMEROVANIE HOVOROV, štandardne poskytovanú k bežnému účastníckemu programu, tuto službu nahradí služba Hun
ting list. Táto služba nie je pri aktivácii služby HVPS povinná pre celú komunikačnú skupinu. Je možné ju aktivovať , pripadne 
deaktivovať samostatne pre každú SIM kartu zahrnutú do HVPS. 

d) Súhrnná faktúra za služby 



V rámci HVPS má Účastník možnosť dostávať iba jednu faktúru za všetky verejné elektronické komunikačné služby poskytova
né pre Účastn íka spoločnosťou Orange na základe Zmluvy a príslušných zmlúv o pripojení. Opačnou alternatívou riešenia je, že 
Účastník bude dostávať detailné faktúry pre každú SIM kartu (koncového užívateľa) v rámci HVPS. Je možné tieto dve alterna
tívy kombinovať. 

Článok 2 
Predmet Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom Predmete tej to Zmluvy, ktorým je (i) záväzok spoločnosti Orange zriadiť a poskyto
vať Účastn íkovi po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy službu HVPS a doplnkové verejné elektron ické komun ikačné služby za 
ceny dohodnuté v Zmluve; (ii) záväzok Účastn íka uhradiť spoločnosti Orange včas a riadne cenu za aktiváciu a využívanie 
HVPS ako aj za doplnkové verejné elektron ické komunikačné služby (ďalej sa pod pojmom "HVPS" rozumejú aj doplnkové ve
rejné elektronické komun ikačné služby podľa článku 1 bodu 2 Zmluvy), ktoré mu bude spoločnosť Orange poskytovať po dobu 
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a zotrvať po ce lú túto dobu ako Účastník týchto služieb pod ľa Zákona, na základe Zmluvy a 
uzavretých zmlúv o pripojení; (iii) záväzok Účastníka dodržiavať Zásady správneho využívania Služieb uvedené v článku 9 tejto 
Zmluvy (ďa lej aj ako "Zásady"). 

2. Pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak (na platnosť tej to dohody nie je potrebná písomná forma) , v prípade aktivá
cie ďalších SIM kariet pre Učastníka zo strany spoločnosti Orange po podpise tej to Zmluvy bude pre tieto SIM karty registrova
né na Účastn íka bez ďalšieho poskytovaná HVPS za predpokladu poskytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Účastníka. Za po
trebnú súč i nnosť Účastn íka v zmysle tohto bodu sa považuje najmä riadne vyplnenie formulárov, vybavovanie a administrácie 
aktivácie a iných úkonov, pokial' sa so spoločnosťou Orange nedohodlo inak, výhradne cez zamestnanca spoločnosti Orange 
alebo jej zástupcu, ktorý bo l pre Účastníka osobitne pridelený spoločnosťou Orange, dodržanie ustanovení tej to Zmluvy 
a príslušnej zmluvy o pripojení zo strany Účastn íka a pod. 

3. Predmetom tejto Zmluvy sú aj osobitné podmienky pre získanie zľavy z cien jednotlivých koncových te lekomun i kačných zaria
dení pre Účastn íka. 

Článok 3 
Práva a povinnosti spoločnosti Orange a Účastníka 

1. Spoločnosť Orange sa zaväzuje poskytovať Účastn íkovi službu HVPS za podmienok definovaných v tejto Zmluve. 

2. Účastn ík sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti Orange všetku potrebnú súčinnosť v prípadoch, keď je táto súčinnosť potrebná na 
zriadenie alebo poskytovanie HVPS alebo plnenie iných povinností spoločnosti Orange podľa tejto Zmluvy. V prípade, že 
Účastník bude v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti spoločnosti Orange tak, ako je vyššie uvedené, spoločnosť 
Orange je oprávnená posunúť termín začiatku poskytovania HVPS pod ľa bodu 4. tohto č lánku o dobu , počas ktorej je Účastn ík 
v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti bez toho, aby sa to považovalo za porušenie akejkoľvek povinnosti spoločnosti 
Orange podl'a tejto Zmluvy. Obdobne plaH ustanovenie predchádzajúcej vety aj v iných prípadoch neposkytnutia súčinnosti. 
V prípade, že Účastník neposkytne spo ločnosti Orange všetku potrebnú súčin n osť, považuje sa to podstatné porušenie tej to 
Zmluvy zo strany Účastníka a spoločnosť Orange je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. 

3. Účastník sa ďalej zaväzuje (i) využivať HVPS počas doby platnosti tejto Zmluvy, ako je táto v nej dohodnutá, a v súlade s do
hodnutými podmienkami; (ii) uhrádzať cenu za využívan ie HVPS a (ii i) dodržiavať Zásady správneho využfvan ia Služieb uvede
né v článku 9 tejto Zmluvy. 

4. V prípade riadneho splnenia povinností Účastn íka podľa tejto Zmluvy vykoná spoločnosť Orange všetky úkony potrebné na po
Skytovanie HVPS pre všetky SIM karty registrované na Účastn íka (pre ktoré sa má poskytovať služba HVPS v zmysle tejto 
Zmluvy) a začne poskytovanie HVPS bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dn í po nadobudnutí platnosti a účinnosti 
tejto Zmluvy. 

5. Účastník sa zaväzuje, že bude mať najneskôr do konca druhého zúčtovacieho obdobia odo dňa , v ktorý nadobudne p latnosť tá
to Zmluva (za jedno zúčtovacie obdobie sa pre účely tohto ustanovenia považuje aj časť zúčtovacieho obdobia odo dňa, v ktorý 
nadobudla platnosť táto Zmluva, do pos ledného dňa zúčtovacieho obdobia) , a po celý zvyšok doby platnosti tejto Zmluvy akti
vovaných spolu neustále minimálne a SIM kariet spoločnosti Orange reg istrovaných na Účastn íka, pre ktoré sa poskytuje na 
základe tejto Zmluvy služba HVPS. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Účastník poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 4 bode 3 prvej vete tejto Zmluvy, 
takým spôsobom, že celkový obrat všetkých ním využivaných služieb poskytovaných spoločnosťou Orange na základe tej to 
Zmluvy a jednotlivých zmlúv o pripojeni, predmetom ktorých je poskytovanie verejnej telefónnej služby, bude nižší, ako je do
hodnuté v uvedenom ustanovení ( čl. 4 bod 3), o viac ako 10 % z dohodnutého obratu, a to minimálne v dvoch za sebou nasle
dujúcich zúčtovacích obdobiach alebo minimálne v troch zúčtovacích obdobiach (ktoré nemusia nasledovať za sebou) celkovo, 
je spoločnosť Orange oprávnená aktivovať na všetkých SIM kartách reg istrovaných na Účastníka účastn ícky program Volania 
do všetkých sietí 100 (v prípade, že už v tomto období nebude spoločnosť Orange tento účastn lcky program poskytovať resp. 
ponúkať, tak je spoločnosť Orange oprávnená aktivovať najbližší vyšší účastnícky program podľa výšky mesačného poplatku). 
V prípade, že má Účastník so spoločnosťou Orange uzavretý dodatok k zmluve o pripojení (ďa lej tiež "akciový dodatok"), na zá
klade ktorého je povinný po dobu uvedenú v tomto dodatku (ďa lej tiež "doba viazanosti") užívať verejné telefónne služby posky
tované mu spoločnosťou Orange prostredníctvom SIM karty reg istrovanej na Účastníka výhradne v rámci tých účastn íckych 
programov, ktoré sú stanovené tomto dodatku a u každého z týchto účastníckych programov je vyšší mesačný poplatok ako 
mesačný poplatok pri účastn íckom programe Volania do všetkých sietí 100, je t iež spol očnosť Orange v prípade porušenia po
vinnosti uvedenej v článku 4 bode 3 prvej vete spôsobom podľa predchádzajúcej vety oprávnená aktivovať Účastníkovi na SIM 
karte, prostredníctvom ktorej je Účastník povinný pln i ť uvedenú povin nosť stanovenú v akciovom dodatku, najnižší hlasový 
účastn ícky program (pod ľa výšky mesačného poplatku) z tých účastn íckych programov, v rámci ktorých je Účastník v zmys le 
ustanovení akciového dodatku povinný užívať verejné telefónne služby poskytované mu spoločnosťou Orange po dobu viaza
nosti. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Účastn ík poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 5 tohto článku , takým spôsobom, 
že množstvo SIM kariet spoločnosti Orange registrovaných Účastn íka uvedené v bode 5 tohto článku , ktoré je Účastn ík povinný 
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od termínu uvedeného v bode 5 mať aktivované, bude nižší, ako je dohodnuté v bode 5, o viac ako 10 % z dohodnutého počtu, 
a to minimálne v dvoch za sebou nasledujúcich zúčtovacích obdobiach alebo minimálne v troch zúčtovacich obdobiach (ktoré 
nemusia nasledovať za sebou) celkovo, je spoločnosť Orange oprávnená aktivovať na všelkých SIM kartách registrovaných na 
Účastníka účastn ícky program Volania do všetkých sietí 100 (v prípade, že už v tomto období nebude spoločnosť Orange tento 
účastnícky program poskytovať resp. ponúkať, tak je spoločnosť Orange oprávnená aktivovať najbližší vyšší účastnícky prog
ram podl'a výšky mesačného poplatku). V prípade, že má Účastník so spoločnosťou Orange uzavretý akciový dodatok k zmluve 
o pripojení, na základe ktorého je povinný po dobu viazanosti užívať verejné telefónne služby poskytované mu spoločnosťou 
Orange prostredníctvom SIM karty registrovanej na Účastníka výhradne v rámci tých účastníckych programov, ktoré sú stano
vené tomto akciovom dodatku a u každého z týchto účastníckych programov je vyšši mesačný poplatok ako mesačný poplatok 
pri účastn íckom programe Volan ia do všetkých sietí 100, je tiež spoločnosť Orange v prípade porušenia povinnosti uvedenej v 
bode 5 tohto článku spôsobom pod ľa predchádzajúcej vety oprávnená aktivovať Účastníkovi na SIM karte, prostredníctvom kto
rej je Účastník povinný plniť uvedenú povinnosť stanovenú v akciovom dodatku, najnižší hlasový účastnícky program (podl'a 
výšky mesačného poplatku) z tých účastníckych programov, v rámci ktorých je Účastník v zmysle ustanovení akciového dodat
ku povinný užívať verejné telefónne služby poskytované mu spoločnosťou Orange po dobu viazanosti. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastn ík nebude užívať služby, ktoré mu spoločnosť Orange poskytne na základe tejto Zmluvy a 
príslušných zmlúv o pripojení inak, ako len pre svoju vlastnú potrebu, najmä že nebude poskytovať tieto služby odplatne alebo 
bezodplatne iným osobám alebo sprostredkovávať ich poskytovanie tretím osobám bez predchádzajúceho pisomného súhlasu 
spoločnosti Orange. Porušenie v predchádzajúcej vete uvedenej povinnosti Účastníka sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy zo strany Účastníka a spoločnosť Orange je v prípade takéhoto porušenia Zmluvy oprávnená odstúpiť od Zmluvy alebo 
prerušiť či obmedziť poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy a zmlúv o pripojení Účastnikovi alebo uskutočniť opatrenia uvede
né v bode 7 tohto článku na všetkých SIM kartách registrovaných na Učastníka (aktivácia účastníckeho programu Volania do 
všetkých sieti 100 resp. iného tam uvedeného účastníckeho programu na SIM kartách registrovaných na Účastníka) . 

9. Účastník sa zaväzuje, že zabezpečí , aby priemerný obrat ním využívaných služieb poskytovaných mu spoločnosťou Orange na 
základe tejto Zmluvy a jednotlivých zmlúv o pripojeni pripadajúci na jednu SIM kartu spoločnosti Orange registrovanú na Účast
níka (ďa lej len ,,ARP U na jednu SIM kartu") dosiahol v každom zúčtovacom obdobi sumu minimálne 29,87 EUR bez DPH, slo
vom dvadsťdeväť eur a 87 centov bez DPH. ARPU na jednu SIM kartu sa vypočíta ako podiel celkového obratu všetkých 
Účastníkom využívaných služieb poskytovaných mu spoločnosťou Orange na základe tejto Zmluvy a jednotlivých zmlúv 
o pripojení prostredníctvom všetkých tých SIM kariet spoločnosti Orange registrovaných na Účastníka , prostredníctvom ktorých 
mu je poskytovaná služba HVPS, a počtu SIM kariet spoločnosti Orange registrovaných na Účastn íka , prostredníctvom ktorých 
je mu poskytovaná služba HVPS. Porušenie záväzku Účastníka zabezpečiť v každom zúčtovacom období ARP U na jednu SIM 
kartu vo výške pOdľa prvej vety tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Účastníka v prípade, ak 
k porušeniu tohto záväzku dôjde vo viac ako dvoch po sebe nasledujúcich zúčtovacích obdobiach alebo v úhrne vo viac ako 
troch zúčtovacích obdobiach počas platnosti tejto Zmluvy, pričom v takomto prípade je spoločnosť Orange oprávnená odstúpiť 
od Zmluvy alebo u všetkých SIM kariet, prostrednictvom ktorých poskytuje Účastníkovi službu HVPS, vykonať opatrenia uvede
né v bode 7 tohto článku ( t.j. aktivácia účastníckeho programu Volania do všetkych sieti 100 resp. iného tam uvedeného úča st

níckeho programu na SIM kartách registrovaných na Účastníka). 

10. Zmluvné strany sú si vedomé, že uplatnením práva spoločnosti Orange aktivovať Účastníkovi namiesto dovtedy aktivovaných 
účastníckych programov na SIM kartách účastnícky program Volania do všetkých sietí 100 resp. iný program uvedený v bodoch 
6 ala lebo 7 tohto článku nie je dotknutá žiadna z povinností Účastn íka uvedených v bodoch 5, 8 a 9 tohto článku ani povinností 
uvedených v článku 4 bode 3 a článku 8 bode 3 tejto Zmluvy. 

Clánok 4 
Cena a platobné podmienky. Osobitné cenové dojednania 

1. Ceny za zriadenie. aktiváciu a využívanie služby HVPS, ako aj ceny za niektoré služby poskytované Účastníkovi na základe 
ustanovení zmlúv o pripojení, predmetom ktorých je poskytovanie verejnej telefónnej služby, (ďalej len "CenaU) sú dohodnuté 
zmluvnými stranami podľa zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a sú uvedené v článku I. Prílohy Č. 1 tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že uplatňovanie ustanoveni článku I. Prílohy Č. 1 (Ceny HVPS pre Účastníka) je podmienené dodr
žiavaním Zásad Účastníkom tak. ako to je uvedené v článku 9 tejto Zmluvy. V prípade nedodržania Zásad je spoločnosť Orange 
oprávnená dočasne voči Účastníkovi uplatňovať ustanovenia článku II. Prílohy Č. 1 (Ceny HVPS pre Účastnika v prípade poru
šenia Zásad správneho využívania Služieb) namiesto ustanovení uvedených v článku I. Prílohy č. 1, a to všetko podra podmie
nok a spôsobom stanoveným v člá nku 9 Zmluvy. Výška cien tých služieb poskytovaných spoločnosťou Orange ÚčastnikOV; , kto
!ých ceny nie sú uvedené v Prílohe Č. 1, sa spravujú aktuálnym cennikom služieb (alebo inou časťou zmluvy o pripojení, ktorá 
o týchto cenách pojednáva). 

2. Ceny dohodnuté podľa bodu 1 tohto článku je Účastník povinný uhradiť na základe faktúr vystavených spoločnosťou Orange, a 
to v lehote 14 dni odo dňa vystavenia jednotlivých faktúr. Za oneskorenú úhradu Ceny, ktorú bol Účastník povinný uhradiť na 
základe faktúr spoločnosti Orange za príslušné zúčtovacie obdobie, je Účastník povinný uhradiť spoločnosti Orange úroky 
z omeškania vo výške podra platných Všeobecných podmienok spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na poskytovanie verejnej 
telefónnej služby (ďalej len "VP"). Cena je uhradená včas a riadne, ak bude v plnej výške pripísaná na účet spoločnosti Orange 
najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti tej ktorej faktúry. Úrok z omeškania vo výške podľa platných VP je Účastník povinný 
spoločn osti Orange uhradiť aj pri omeškaní s akoukoľvek platbou (napr. zmluvné pokuty), na uhradenie ktorej vzníkol spoloč
nosti Orange nárok na základe tejto Zmluvy. 

3. Účastník je povinný zabezpečiť, aby celkový obrat všetkych ním využívaných služieb poskytovaných spoločnosťou Orange na 
základe tejto Zmluvy a jednotlivých zmlúv o pripojení, predmetom ktorých je poskytovanie verejnej telefónnej služby, dosiahol 
v každom zúčtovacom období sumu minimálne 300 EUR bez DPH, slovom tristo eur bez DPH. Porušenie záväzku Účastnika 
zabezpečiť v každom zúčtovacom období celkový obrat ním využívaných služieb (definovaných v predchádzajúcej vete) vo vý§~ 
ke podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Účastníka v prípade, ak k porušeniu tohto 
záväzku dôjde vo viac ako dvoch po sebe nasledujúcich zúčtovacích obdobiach alebo v úhrne vo viac ako troch zúčtovacích 
obdobiach počas platnosti tejto Zmluvy. 
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Clánok 5 
Správa a údržba technických zariadení 

1. Počas doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy sa zaväzuje spoločnosť Orange uskutočňovať správu a údržbu jednotlivých tech
nických zariadení nevyhnutných na poskytovanie HVPS na svoje vlastné náklady. 

Clánok 6 
Osobitné dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenia nákladov na poskytovanie HVPS aJalebo služieb poskytovaných Účastníkovi 
na základe zmlúv o pripojení, ktorých cena (prípadne výška zľavy z ceny podra cenníka služieb) je dohodnutá II Prílohe Č. 1 
Zmluvy, alebo v prípade regulácie niektorej z cien dohodnutých v Prílohe Č. 1 Zmluvy (vrátane cien dohodnutých v cenníku slu
žieb, ktorých sa však týka niektorá zo zliav) alebo niektorej ich zložky zo strany štátom na to oprávneného pr[slušného orgánu 
spoločnosť Orange je oprávnená požiadať počas doby platnosti tejto Zmluvy Účastníka o uzavretie dodatku k Zmluve, ktorým 
sa primerane upraví výška cien dohodnutých v Prilohe Č. 1 pripadne výška zliav z cien dohodnutých v tejto Zmluve. V prípade 
podra predchádzajúcej vety je spoločnosť Orange oprávnená písomne oznámiť úmysel upraviť Cenu Účastníkovi spolu 
s podrobným popisom navrhovaných úprav Ceny, a to, pokiaľ je to možné od nej spravodlivo požadovať, v primeranom časo
vom predstihu pred dňom účinnosti navrhovanej úpravy cien. V prípade, ak Účastník nebude súhlasiť s navrhnutou úpravou 
Ceny, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia spoločnosti Orange podľa tohto bodu požiadať o začatie 
rokovani za účelom dohody o Cene a spoločnosť Orange je povinná tejto žiadosti vyhovieť. V prípade, ak Účastník nevyužije 
oprávnenie podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že navrhnutú úpravu Ceny akceptoval bez výhrad a v plnom rozsahu a je 
povinny uzatvoriť bez zbytočného odkladu so spoločnosťou Orange písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorého obsahom bude 
zmena Ceny v súlade s návrhom spoločnosti Orange. Ustanovenia článku 4 bodu 1, bodu 3 tohto článku a článku 9 bodu 4 
písm. b) o zmene Ceny v dôsledku nedodržania Zásad Účastn íkom týmto nie sú dotknuté. 

2. V prípade, ak sa Účastník a spoločnosť Orange nedohodnú na novej Cene do 30 dní odo dňa, v ktorY Účastník požiadal spo
ločnosť Orange o začatie rokovania o novej Cene, je spoločnosť Orange oprávnená ukončiť platnosť tejto Zmluvy odstúpením 
od nej. Pokiaľ sa zmluvné strany v prípade podľa bodu 1 tohto článku nedohodnú na primeranej úprave cien v lehote podľa toh
to bodu považuje sa to za opakované porušenie podmienky tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, ak Účastnik nedodrží Zásady stano
vené v článku 9 tejto Zmluvy, je spoločnosť Orange bez ďalšieho oprávnená dočasne uplatňovať voči Účastnikom ceny a iné 
podmienky tak, ako to je stanovené v uvedenom článku 9 (vrátane účtovania cien podra článku II. Prílohy č. 1). 

Clánok 7 
Právny režim 

1. Na právne vzťahy súvisiace s poskytovan Im HVPS podľa tejto Zmluvy, v rozsahu a za podmienok v nej uvedených, ako aj 
všetky ostatné vzťahy upravované ustanoveniami tejto Zmluvy sa budú primerane aplikovať ustanovenia zmlúv o pripojení, 
ktoré sú platné ku dňu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy alebo ktoré uzavrú spoločnosť Orange a Účastník po tomto dni a to 
vra tane VP, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou . 

2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou Orange a Účastníkom , ktoré vzniknu na základe tejto Zmluvy a ktoré nie sú v nej výslovne 
upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne prislušnymi ustanoveniami Zákona. 

3. Zánikom tejto Zmluvy nezaniká platnosť jednotlivych zmlúv o pripojení uzatvorených medZI spoločnosťou Orange a Účastní
kom. 

Článok 8 
Doba platnosti Zmluvy a zmluvné pokuty 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na čas určitý - na dobu 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti a ú činnosti. Zmluva nadobudne 
platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

2. Ak žiadna zo strán tejto Zmluvy neoznámi druhej strane najneskôr v lehote 30 dní pred koncom jej účinnosti , že nemá záujem 
na predlžení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, platnosť a účinnosť Zmluvy sa automaticky pred[ží vždy o jeden rok . Na plat
nosť takéhoto oznámenia sa vyžaduje, aby bolo vyhotovené v písomnej forme a včas a riadne doručené druhej zmluvnej stra
ne. Vyššie uvedeným spôsobom sú strany Zmluvy oprávnené predlžovať platnosť Zmluvy aj v dobe, na ktorú už bola táto jej 
platnosť predížená, a to na neobmedzený čas jej platnosti. 

3. Túto Zmluvu nie je oprávnená skončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodla jej platnosť podľa bodu 1 alebo na ktorú sa jej 
platnosť predížila podra bodu 2 tohto článku jednostranne žiadna z jej strán s v'fn imkou odstúpenia od nej z dôvodov podstat
ného porušenia ich zmluvných povinnosti podľa zákona alebo podľa tejto Zmluvy, ako aj odstúpenia od tejto Zmluvy podľa 
ustanovenia článku 6 bod 2 tejto Zmluvy. 

4. V prípade, ak Účastník poruší svoju povinnosť uvedenú v prvej vete článku 4. bod 3. tejto Zmluvy alebo povinnosť uvedenú v 
článku 3 bode 5 tejto Zmluvy, je Účastnik povinný zaplatiť spoločnosti Orange zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR slovom tri
sto eur za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti (za jedno porušenie sa považuje nedodržanie dohodnutého obratu 
resp. počtu SIM kariet počas jedného zúčtovacieho obdobia) . V prípade, ak Účastník poruši svoju povinnosť uvedenú v bode 
3. tohto článku Zmluvy je povinný zaplatiť spoločnosti Orange zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa súčtu sumy 1000 EUR 
slovom jedentisíc eur a úhrnnej zl'avy z cien služieb poskytnutých Účastníkovi počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. 
Úhrnnou zľavou sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie súčet všetkých zliav poskytnutých ÚčastnIkovi na základe ustanovení 
tejto Zmluvy. 
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5. Zaplatením akéjkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezaniká právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v 
plnom rozsahu, ktorá jej vznikla porušenim povinnosti , na ktorú je viazaná táto zmluvná pokuta. V prípade, že zmluvná strana 
povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu, túto skutočne uhradí v celom rozsahu, má poškodená strana právo na 
náhradu škody len v tom rozsahu, v ktorom táto prevyšuje poškodenej strane riadne uhradenú zmluvnú pokutu. 

Článok 9 
Zásady správneho využívania Služieb 

1. Účelom Zmluvy je poskytnúť zo strany spoločnosti Orange Účastníkovi také elektronické komunikačné služby podľa tejto Zmlu
vy, ktoré bude môcf Účastník v prípadoch stanovených v článku I. Prílohy Č. 1 Zmluvy využívaf bez toho, aby bol obmedzený 
pevnými kvantitatívnymi limitmi a obmedzeniami. Vzhľadom na výhody, ktoré Účastníkovi prinesie absencia pevných kvantita
Uvnych a časových limitov využívania Služieb a v záujme zachovania zásad poctivého obchodného styku, ako aj v snahe za
bránif zneužívaniu Služieb a využívaniu Služieb iným spôsobom, ako je to stanovené v tejto Zmluve alebo vo VP, sa zmluvné 
strany dohodli na zásadách správneho využívania Služieb upravených nižšie v tomto článku . 

2. Zmluvné strany sa dohodli na stanovení práva povinností, ktoré spolu tvoria zásady správneho využívania HVPS , ako aj všet
kých ostatných služieb elektronických komunikáci! poskytovaných spoločnosťou Orange jednotlivým Účastníkom , ktoré sú 
v článku I. Prílohy č . 1 Zmluvy označované ako Neobmedzené volania (v tomto článku aj ako .Služby~). 

3. Zmluvné strany sa dohodli , že poskytovanie a využfvanie Služieb sa bude vo svojej celosti riadif v tomto bode stanovenými zá
sadami správneho využívania Služieb: 

a) Účastník sa zaväzuje, že nebude využívaf Služby v rozpore s dobrými mravmi, protizákonným spôsobom, v rozpore 
so Zmluvou, v rozpore so zmluvami o pripojeni, v rozpore s VP alebo takým spôsobom, ktorý by mal alebo mohol mať za následok 
zníženú kvalitu užívania Služieb pre ostatných účastnikov služieb spoločnosti Orange. 

b) Účastník sa zaväzuje využívaf Služby výhradne pre svoju potrebu a spôsobom stanoveným v Zmluve. Účastník sa za
väzuje neposkytovaf Služby iným osobám a nesprostredkovať poskytovanie Služieb tretím osobám bez predchádzajúceho písom
ného súhlasu spoločnosti Orange. 

c) Účastník sa zaväzuje využívať Služby primerane. Povinnosť dodržiavať kritérium primeranosti nie je stanovením pres
ného časového ani objemového limitu využívania Služieb. Kritérium primeranosti využívania Služieb prostredníctvom konkrétnej 
SIM karty zaradenej do HVPS sa určuje v závislosti od priemernej miery využívania obdobných Služieb inými účastníkmi spoločnos
ti Orange prostredníctvom im pridelených SIM kariet. Využívanie Služby Účastníkom prostredníctvom konkrétnej SIM karty bude 
považované za neprimerané vtedy, ak bude podstatne prevyšovať priemernú mieru využívania obdobných Služieb inými účastníkmi 
spoločnosti Orange prostredníctvom im pridelených SIM kariet. 

d) Účastník nie je oprávnený SIM karty zaradené do HVPS používaf v GSM bránach . Porušenie tohto ustanovenia sa po
važuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Účastník poruši ktorúkoľvek zo zásad uvedených v bode 3 písmenách a) až d) toh
to článku , a to prostrednictvom ktorejkorvek, hoci aj jednej, SIM karty (ďalej len ,,zásady~) : 

a) spoločnosť Orange je po prvom porušení Zásad oprávnená upozorniť Účastníka na ich porušenie, a to telefonicky, faxom, 
e-mailom, alebo písomne; 

b) po opätovnom (druhom a ďalšom) porušení Zásad , pričom nemusí ísť o opätovne porušeníe tej istej Zásady, ako ani 
o porušenie Zásad prostredníctvom stále tej istej SIM karty, má spoločnosť Orange právo voči Účastníkovi začať uplatňovať 
ceny uvedene v článku II. Prílohy č . 1 (Ceny HVPS pre Účastn íka v prípade porušenía Zásad správneho využívanía služieb) 
namiesto cien uvedených v článku I. Prílohy Č. 1 (Ceny HVPS pre Účastníka), a to počnúc prvým dňom zúčtovacieho obdo
bia nasledujúceho po zúčtovacom období, v ktorom došlo k druhému (alebo ďalšiemu) porušeniu Zásad . Ak Účastn ík aj po 
prvom upozornení podľa písmena a) zotrvá naďalej v porušení Zásad, na ktoré bol upozornený, považuje sa takéto zotrva
nie za opätovné porušenie Zásad v zmysle tohto písmena b). Spoločnosť Orange je oprávnená uplatňovať voči Účastníkovi 
ceny uvedené v článku II. Prílohy Č. 1 dočasne, a to počas obdobia 12 kalendárnych mesiacov, ak sa zmluvné strany nedo
hodnú inak (ďalej aj ako "dočasné obdobie"). Po uplynuti dočasného obdobia je spoločnosť Orange povinná voči Učastní~ 
kovi opätovne začať uplatňovať ceny uvedené v článku I. Prílohy č.1 Zmluvy. Je výhradným oprávnením spoločnosti Oran
ge rozhodnúť o tom, či počas dočasného obdobia ceny uvedené v článku II. Prílohy Č. 1 bude uplatňovať iba voči SIM kar
tám, prostredníctvom ktorých boli porušené Zásady, alebo voči všetkým SIM kartám prideleným Učastníkovi. 

5. Režim uvedený v bode 4 tohto článku sa uplatni zakaždým, keď dôjde k porušeniu ktorejkorvek zo Zásad. 

6. Ustanoveniami, ktoré sú obsahom tohto článku , nie je dotknuté právo spoločnosti Orange dočasne prerušiť alebo obmedziť po
skytovanie Služieb v zmysle Zákona, ako ani právo spoločnosti Orange odstúpiť od Zmluvy v zmysle Zákona. 

Článok 10 
Osobitné podmienky pre získaníe zľavy z cien 

jednotlivých koncových telekomunikačných zariadení 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník má právo zúčastniť sa ponukovej akcie spoločnosti Orange urtenej pre účastníkov jej 
služieb, ktorí majú so spoločnosťou Orange uzavretú zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie služby Hlasová Virtuálna Pri
vátna Sief (ďa lej len "Zmluva o HVPS"; služba Hlasová Virtuálna Privátna Sieť sa ďalej označuje ako "HVPS"), a to tak, že 
Účastník uzavrie so spoločnosťou Orange dodatok k zmluve o pripojení, na ktorej základe mu spoločnosť Orange pridelila SIM 
kartu a poskytuje elektronické komunikačné služby. Obsahom uvedeného dodatku (ďalej len "akciový dodatok") je najmä kúpa 
koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej tiež "MT") za cenu so zl'avou, podmienky poskytnutia tejto zľavy a dôsledky 
nesplnenia týchto podmienok resp. porušenia povinnosti Účastníka . 
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2. Jednou z podmienok na poskytnutie zl'avy z ceny konkrétneho MT je povinnosť Účastnika zotrvať ako účastník (užívatel) elek
tronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Orange v rámci niektorého z účastníckych programov presne 
stanovených v akciovom dodatku (podľa značky, typu kupovaného MT a výšky spoločnosťou Orange poskytovanej zl'avy z jeho 
spotrebitel'skej ceny) po dobu stanovenú v akciovom dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti"). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak má Účastník aktívovaný na SIM karte spoločnosti Orange, ktorá je na neho registrovaná, (ďa
lej tiež "SIM karta Účastníka") niektorý z účastníckych programov umožňujúcich užívanie služby HVPS, má právo na zakúpenie 
MT a poskytnutie zľavy z ich spotrebiteľských cien, podľa nižšie v tomto bode uvedených pravidiel: 

a) Účastník má právo na zakúpenie MT za cenu so zľavou podľa akciového dodatku len za podmienky, že uzavrie so spo
ločnosťou Orange zmluvu o pripojení, na základe ktorej mu bude pridelená minimálne jedna SIM karta, pričom ku každej 
SIM karte, ktorá sa mu na základe zmluvy o pripojení zo strany spoločnosti Orange pridelí, je oprávnený zakúpiť formou 
uzavretia akciového dodatku len jeden MT. Prostredníctvom tejto SIM karty (alebo SIM karty, ktorá ju nahradí (napr. z dô
vodu jej výmeny, straty a pod.) pri zachovaní telefónneho čísla - SIM karta , ktorá takto nahradí pôvodne pridelenú SIM 
kartu sa považuje pre účely tohto článku za pôvodnú SIM kartu), ku ktorej si zakúpi na základe akciového dodatku MT, je 
povinný plniť podmienku uvedenú v bode 2 tohto článku. V prípade, že splní uvedenú podmienku, je po uplynutí doby via
zanosti oprávnený zakúpiť si k tej istej SIM karte nový MT. 

b) zmluvné strany sa dohodli , že nárok Účastníka na jednotlivé značky a typy MT a konkrétnu výšku zľavy z ich spotrebiteľ
ských cien, je s výnimkou prípadov uvedených v bode 4 písmeno c) tohto článku (na ktoré sa ustanovenia tohto písmena, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, nevzťahujú) závislý od výšky priemernej fakturácie (t.j. ceny za poskytnuté 
služby) za ním počas jedného zúčtovacieho obdobia užívané elektronické komunikačné služby pripadajúcej na jednu SIM 
kartu Účastn íka , pričom táto výška priemernej fakturácie sa vypočítava rôznymi spôsobmi uvedenými v bode 4 tohto člán
ku v závislosti od histórie poskytovania služieb spoločnosti Orange Účastníkovi alebo histórie SIM karty Účastníka , pro
stredníctvom ktorej sa Účastník zaväzuje plniť podmienku poskytnutia zľavy z ceny MT uvedenú v bode 2 tohto článku 
(pre účely určenia výšky fakturácie pripadajúcej na jednu SIM kartu sa pritom berie do úvahy podiel celkovej fakturácie 
všetkých Účastníkom využívaných služieb poskytovaných mu spoločnosťou Orange na základe tejto Zmluvy a jednotli
vých zmlúv o pripojenf prostredníctvom všetkých tých SIM kariet spoločnosti Orange registrovaných na Účastníka, pro
stredníctvom ktorých mu je poskytovaná služba HVPS (s výn imkou cien plnení podra bodu 4 písm. d) tohto článku) , a 
počtu SIM kariet spoločnosti Orange registrovaných na Účastníka , prostredníctvom ktorých je mu poskytovaná služba 
HVPS, ďalej v tomto článku označovaný len ,ARPU"). V tabuľke uvedenej nižšie v tomto písmene sú v ľavom stípci uve
dené kategórie podľa výšky priemernej fakturácie a v pravom stípci bežný účastnícky program prislúchajúci k jednotlivým 
kategóriám, pričom Účastník má právo zakúpiť tie značky a typy MT (za cenu s takou zľavou) , podmienkou získania kto
rých pod ľa ustanovení akciových dodatkov je aktivácia toho účastníckeho programu (prípadne je jedným z povolených 
účastníckych programov), ktorý je uvedený v pravom stípci tabuľky uvedenej nižšie v tomto bode, na SIM karte Účastníka , 
ku ktorej si Účastník kupuje MT. 

Priemerná fakturácia za jedno zúčtovacie obdobie nárok na rovnaké MT za cenu s rovnakou zľavou 
ako u príslušnej výšky mesačného poplatku s 
DPH za Paušál Snov v rámci aktuálne platnej 
ponuky MT Pfe zákazníkov s Paušálmi Snov 

Výška faktúry od 0,- EUR s DPH do 12,- EUR s DPH Level O€ - 12€ 

Výška faktúry od 12,01 EUR s DPH do 18,- EUR s DPH LeveI12,01€ - 18,- € 

Výška faktúry od 18,01 EUR s DPH do 26,- EUR s DPH LeveI18,01€ - 26,- € 

Výška faktúry od 26,01 EUR s DPH do 38,- EUR s DPH Level 26,01€ - 38,- € 

Výška faktúry od 38,01 EUR s DPH do 58,- EUR s DPH Level 38,01€ - 58,- € 

Výška faktúry nad 58,01 EUR s DPH Level od 58,01 € 

c) v prípade, že priemerná fakturácia nedosiahne výšku 6,61, - EUR bez DPH , Účastníkovi nevznikne nárok na kúpu MT za 
cenu so zľavou v zmysle ustanovení tohto článku. V takomto prípade má Účastník právo zakúpíť MT za jeho spotreb iteľ
skú cenu (t.j . cenu bez zľavy poskytovanej pri podpise akciového dodatku). Taktiež v prípade, že v súlade s ustanovenia
mi tejto Zmluvy je Účastník oprávnený mať aktivovaný niektorý z účastníckych programov uvedených v cenníku služieb, 
ktorý je súčasťou písomných zmlúv o pripojení, predmetom ktorých je poskytovanie verejnej telefónnej služby, je Účastník 
oprávnený zakúpiť si MT za cenu so zl'avou na základe podmienok stanovených spoločnosťou Orange pre poskytnutie 
zľavy z ceny MT pre ostatných (bežných) zákazníkov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe výpočtu priemernej fakturácie, na základe ktorej sa v zmysle pravidiel 
uvedených v bode 3 tohto článku stanovuje nárok Účastníka na zakúpenie MT za cenu so zľavou: 

a) v prípade, že Účastník kupuje na základe akciového dodatku MT a zaväzuje sa plniť podmienku pod ľa bodu 2 tohto člán
ku prostrednfctvom na neho registrovanej SIM karty spoločnosti Orange, ktorú Účastník užíva dlhšie ako tri celé zúčtova
cie obdobia pred okamihom podpisu akciového dodatku z jeho strany a zároveň jej prostredníctvom neužíval počas týchto 
troch celých zúčtovacích období predplatenú elektronickú komunikačnú službu PRIMA, pre účely zisten ia skutočnosti, na 
zakúpenie akej značky a typu MT a poskytnutie akej zl'avy z jeho spotrebitel'skej ceny má Účastník v rámci aktuálnej po
nukovej akcie spoločnosti Orange právo sa priemerná fakturácia za jedno zúčtovacie obdobie (vid' tabuľka v bode 3 pís
mene b) tohto článku) rovná podielu súčtu výšky ARPU dosiahnutého Účastn íkom za posledné tri celé zúčtovacie obdobia 
pred podpisom akciového dodatku a čísla tri (t.j . počtu zúčtovacích období, z ktorých sa priemerná fakturácia vypočítava) 
podl'a vzorca PF = (ARPU 1 + ARPU2 + ARPU3) /3, kde PF je priemerná fakturácia, ARPU1 je ARPU za prvé zúčtovacie 
obdobie, ARPU2 je ARPU za druhé zúčtovacie obdobie a ARPU3 je ARP U za tretie zúčtovacie obdobie pred okamihom 
podpisu akciového dodatku; 

b) v prípade, že Účastníkovi spoločnosť Orange poskytuje verejnú telefónnu službu mimo služby PRIMA najmenej tri celé 
zúčtovacie obdobia pred dňom podpisu akciového dodatku a Účastník kupuje na základe akciového dodatku MT, pričom 
sa zaväzuje pln iť podmienku podl'a bodu 2 tohto článku prostredníctvom na neho registrovanej SIM karty spoločnosti 
Orange, ktorá: 
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ba) sa mu v čase podpisu akciového dodatku eäte len má na základe príslušnej zmluvy o pripojeni , ku ktorej 
akciový dodatok uzatvára, zo strany spoločnosti Orange prideliť alebo 

bb) bola Účastníkov i pridelená už skôr, ale ju užíva kra tšie ako tri ce lé zúčtovac ie obdobia pred okamihom 
podpisu akciového dodatku alebo 

bc) mu už spoločnosťou Orange bola poskytnutá dlhšie ako Iri zúčtovacie obdobia pred uzavretím akciového 
dodatku, avšak on jej prostredníctvom užíval aspoň počas časti posledných troch zúčtovacích období 
pred podpisom akciového dodatku predplatenú elektronickú komunikačnú službu PRIMA, 

pre úče ly zisten ia skutočnosti , na zakúpenie akej značky a typu MT a poskytnutie akej zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny 
má Účastnfk v rámci aktuá lnej ponukovej akcie spoločnosti Orange právo, sa priemerná fakturácia za jedno zúčtovacie 
obdobie (viď tabuľka v bode 3 písmene b) tohto Člá nku) rovná podielu súčtu výšky ARPU dosiahnutého Účastníkom (do 
úvahy sa pritom berie len cena verejných telefónnych služieb poskytnutých Účastnikovi mimo služieb poskytovaných mu v 
rámci služby PRIMA) za posledné Iri zúčtovacie obdobia pred podpisom akciového dodatku a čísla Iri (t.j. počtu zúčtova~ 
cích období , z ktorých sa priemerná fakturácia vypočítava) podľa vzorca PF = (ARPU1 + ARPU2 + ARPU3) I 3, kde PF je 
priemerná fakturácia , ARPU1 je ARPU za prvé zúčtovacie obdobie, ARPU2 je ARPU za druhé zúčtovacie obdobie 
a ARPU3 je ARPU za tretie zúčtovacie obdobie pred okamihom podpisu akciového dodatku; 

c) v ostatných prípadoch neuvedených v písmenách a) a b) tohto bodu si môžu zmluvné strany dohodnúť tiež osobitné pra~ 
vidlá pre zakúpenie jednotlivých značiek a typov MT a poskytnutie zľavy z ich spotrebiteľských cien, pričom v prípade, že 
tieto osobitné pravidlá stanovené nebudú, je Účastn ík povinný pre poskytnutie zľavy z ceny jednotlivých značiek a typov 
MT plniť podmienky stanovené spoločnosťou Orange pre ostatných jej zákazníkov; 

d) zmluvné strany sa dohodli , že pre účely z isťovania výšky priemernej fakturácie (ceny) za jedno zúčtovacie obdobie pre 
prípady uvedené v bode 1 a v bode 2 tohto článku sa do fakturácie (ceny) služieb poskytovaných spoločnosťou Orange 
Účastníkovi prostredníctvom príslušnej SIM karty sa do výšky fakturácie za jednotlivé celé zúčtovacie obdobia, z ktorých 
sa vypočítava priemerná fakturácia, nezapočrtavajú pomerné časti cien plnení, ktoré boli poskytnuté Účastnikovi bez vý
hradnej a priamej súvislosti s danou SIM kartou ( za výhradnú a priamu súvislosť sa nepovažuje najmä ak sa plnenie po~ 
skytuje prostredníctvom viacerých SIM kariet Účastníka alebo cena nie je naviazaná výhradne na užfvanie SIM karty ale
bo sa jedná o platby za vybudovanie rôznych riešení, ktoré je možné využívať prostredníctvom viacerých SIM kariet alebo 
ktoré nemožno využívať prostredníctvom SIM kariet alebo ktoré nesúvisia priamo s užívaním verejnej telefónnej služby). 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastn ík splni podmienku podľa ustanoveni akciového dodatku uvedenú v bode 2 tohto článku , 
ak bude prostredníctvom SIM karty, na ktorej sa zaviazal plniť uvedenú podmienku, aktívne užívať verejnú telefónnu službu v 
rámci účastníckeho programu umožňujúceho poskytovanie služby HVPS po dobu viazanosti. Pokiaľ by táto Zmluva zanikla 
predtým, ako uplynie doba viazanosti, bez jej okamžitého nahradenia inou Zmluvou o HVPS, v dôsledku ~oho je spoločnosť 
Orange povinná deaktivovať zo SIM kariet Učastníka účastnícky program umožňujúci poskytovanie HVPS, Učastn ík splnr pod~ 
mienku uvedenú v bode 2 tohto článku, ak po dobu od zániku Zmluvy (resp. Zmluvy o HVPS, ktorá ju nahradila) do uplynutia 
doby viazanosti podra akciového dodatku bude mať na SIM karte , prostredníctvom ktorej sa zaviazal sp l niť túto podmienku, ak
tivovaný niektorý z účastníckych programov uvedených akciovom dodatku ako podmienka poskytnutia zľavy z ceny toho MT, 
ktorý sa na základe predmetného akciového dodatku zakúpil. 

6. V prípade zániku Zmluvy (resp. Zmluvy o HVPS, ktorá ju nahradila) bez jej okamžitého nahradenia inou Zmluvou o HVPS je 
spoločnosť Orange oprávnená aktivovať na SIM kartách Účastníka , prostredníctvom ktorých sa Účastn ík v zmysle v čase záni
ku Zmluvy (resp. Zmluvy o HVPS, ktorá ju nahradila) platného akciového dodatku zaviazal pl niť podmienku uvedenú v bode 2 
tohto článku, najnigf (nižší je ten z účastníckych programov, ktorý má nižší mesačný poplatok) z účastn íckych programov, kto~ 
ré sú uvedené v príslušnom akciovom dodatku a aktivácia ktoréhokoľvek z nich na SIM karte Účastníka je podmienkou pre po
skytnutie zl'avy z ceny MT a v pripade, že sa Účastník nezaviazal plniť túto podmienku v súvislosti s niektorou SIM kartou 
Účastníka , je spoločnosť Orange oprávnená na tejto SIM karte Účastnika po zániku Zmluvy (resp. Zmluvy o HVPS, ktorá ju na~ 
hradila) aktivovať účastnícky program Volania do všetkých sieti 100 (alebo v prípade, že už v tomto obdobi nebude spoločnosť 
Orange tento účastnícky program poskytovať resp. ponúkať, tak je spoločnosť Orange oprávnená aktivovať najbližšr vyMí 
účastn ícky program). 

Članok 11 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v okamihu, v ktorom nadobudne táto Zmluva platnosť, zaniká platnosť všetkých v tom okamihu 
platných zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami (s výnimkou uvedenou nižšie v tomto bode), obsahom ktorých je 
poskytovanie zliav z cien za poskytovanie verejnej telefónnej služby (ako aj služieb poskytovaných na základe VP a cenníka 
služieb spolu s verejnou telefónnou službou) alebo určenie osobitných cien (oproti cenám uvedeným v cenníku služieb) za 
poskytov~mie verejnej telefónnej služby (ako aj služieb poskytovaných spolu s ňou). Nezaniká však platnosť dodatkov k 
zmluvám o pripojení , obsahom ·ktorých je najmä predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zľavou za 
podmienky, že Účastník zotrvá po dobu určenú v dodatku ako účastník určitých elektronických komunikačných služieb 
poskytovaných spoločnosťou Orange (akciové dodatky) a rovnako nezaniká platnosť takých dodatkov k zmluve o pripojení 
(prípadne zmien zmluvy o pripojení vykonaných inou form ou dohodnutou vo VP - napr. aktivácia služby prostredníctvom 
jednostrannej žiadosti Učastníka, IVR a pod.) ktorými sa aktivuje niektora zo služieb uvedených v platnom cenn iku služieb 
resp. prima cenniku, na základe aktivácie ktorej dôjde k zmene ceny niektorej zo služieb uvedenej v týchto cenníkoch. 
Obdobne platia ustanovenia uvedené v predchádzajúcich vetách tohto bodu pre zmluvy uvedené vyššie v tomto bode, v 
ktorých je jednou stranou spOločnosť Orange a Účastn ík je jedným zo subjektov zúčastnených na zmluve (sú časťou subjektov 
zúčastnených na zmluve) , pokiaľ tomu nebránia ustanovenia týchto zmlúv resp. charakter vzťahov v nich upravených, avšak v 
prípade podľa tejto vety zaniká len účasť Účastn íka na takejto Zmluve bez toho, aby bola dotknutá platnosť zmluvy vo vzťahu k 
ostatným jej účastníkom . Zmluvné strany sú povinné si vysporiadať vzťahy zo zmlúv zaniknutých na základe tohto bodu. 

2. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným , zostáva platnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odk ladu 
dohodnú na nahradenf takéhoto ustanovenia takým ustanoven[m, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický účel 
daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy. 

3. Spory a nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy a príslušných zmlúv o pripojeni sa budú r i ešiť 
v prvom rade vzájomnými rokovaniami v dobrej viere . Ak sa ich nepodarí vyriešiť ani po takýchto rokovaniach a to najneskôr 
do 30 kalendárnych dní odo dňa ich začatia , rozhodnú sa všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú zo vzáj om~ 
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ných zmluvných vzťahov existujúcich ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to znamená všetky zmluvné vzťahy 
vzniknuté na základe tejto Zmluvy a prislušných zmlúv o pripojení a k ním uzavretých dodatkov, ako aj spory s nimi súvisiace 
(vrátane sporov o platnosť , výklad a zánik tejto Zmluvy a príslušných zmlúv o pripojení) , v rozhodcovskom konaní pred stálym 
rozhodcovským súdom, ktorý bude vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konanía na pri slušný 
všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie platnosti tejto Zmluvy sa netýka ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukonw 

čení platnosti Zmluvy. 

4. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to v písomnej forme. 
Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých po ich podpise oprávnenými zástupcami zúčastnew 

ných zmluvných strán po jednom dostane Účastník a spoločnosť Orange. 

5. Všetky Prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V pripade akéhokoľvek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a tex
tom Príloh majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade akéhokol'vek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a textom VP 
majú prednosť ustanoven ia tejto Zmluvy vrátane jej Príloh. 

6. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem " súhrnná faktúra", nejedná sa pre účely tejto Zmluvy o pojem "súhrnná faktú ra" v zmysle 
zákona Č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

7. Zmluvné strany sa v súlade s § 17 a nasl. a § 271 Obchodného zákon nika zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
ktoré sú obsahom tejto Zmluvy ako aj o skutočnostiach , o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s jej uzavieraním 
alalebo uplatňovan1m. Zmluvné strany sa zaväzujú nesprístupn iť text Zmluvy ako ani jednotlivé údaje tvoriace obsah Zmluvy 
ako ani iné skutočnosti týkajúce sa druhej zmluvnej strany, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s jej uzavieranfm 
alalebo vykonávaním práva povinnosti podľa Zmluvy, (ďalej spoločne tiež ako "Predmet mlčanlivosti") žiadnej tretej osobe (za 
sprístupnenie tretej osobe sa nepovažuje sprístupnenie skutočností tvoriacich Predmet mlčanlivost i zamestnancovi zmluvnej 
strany v súvislosti s plnením povinností alebo vykonávaním práv podl'a tejto Zmluvy), pokiaľ nie je nižšie v tomto bode uvedené 
inak. Zmluvné strany sú povinné zabezpeči ť, aby povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle predchádzajúcich ustanovení 
tohto bodu dodržiavali aj ich zamestnanci, a to aj po skončení pracovného pomeru so zmluvnou stranou. Povinnosťou mlčanli
vosti je v rovnakom rozsahu povinná ktorákoľvek zmluvná strana zaviazať aj svojho zmluvného partnera, pod ieľajúceho sa na 
plneniach podl'a tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosti , na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovania mlčan l i
vosti podl'a ustanovení tohto bodu, možno zverejniť alebo inak sprístupniť tretej osobe iba na základe písomného súhlasu dru
hej zmluvnej strany alebo v prípade, ak povinnosť zverejn iť alebo inak sprístupn iť tretej osobe Predmet m lčanlivosti alebo jeho 
časť stanovuje všeobecne záväzný právny predpis platný v Slovenskej republike, a to v prípade ak k sprístupneniu Predmetu 
mlčan livosti došlo v rozsahu a spôsobom, ktorý neprekračuje rozsah a spôsob sprístupnenia vyžadovaný podľa tohto vše
obecne záväzného právneho predpisu. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Predmete mlčanlivosti sa nepovažu
je zverejnenie alebo iné sprístupnenie Predmetu m lčanlivosti tretej osobe v prípade, ak je takého sprístupnenie Predmetu ml
čanlivosti podmienkou pre nadobudnutie platnosti alebo účinnosti Zmluvy alebo jej časti alebo iného zmluvného dokumentu 
súvisiaceho so Zmluvou alebo právami a povinnosťami v nej dohodnutými, avšak len v prípade, že takéto sprístupnenie Pred
metu mlčanlivosti alebo jeho časti svojim rozsahom alebo spôsobom vykonania nepresahuje rozsah alebo spôsob vyžadovaný 
v tejto súvis losti platnými právnymi predpismi alebo dohodou Zmluvných strán. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčan l i
vosť o Predmete m lčanlivosti sa nepovažuje zverejnenie alebo iné sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti tretej osobe v pripade, 
že sa jedná o také údaje alebo iné skutočnosti tvoriace súčasť Predmetu mlčanlivosti , ktoré sú verejne známe alebo dostupné 
z iných všeobecne dostupných zdrojov. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Predmete mlčanlivosti sa nepova
žuje sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti tretej osobe v prípade, ak zmluvná strana, ktorá takéto údaje alebo iné skutočnosti 
sprístupnila tretej osobe, vie preukázať , že predmetné údaje alebo iné skutočnosti získala v súlade s platnými právnymi pred
pismi inak ako v súvislosti s uzavieraním resp. up latňovan ím tejto Zmluvy. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
o Predmete mlčanlivosti sa nepovažuje sprístupnenie Predmetu mlčanlivosti v nevyhnutnom rozsahu tretej osobe, prostredníc
tvom ktorej zmluvná strana plní svoje povinnosti pod l'a Zmluvy alebo uplatňuje svoje práva podl'a nej alebo ktorá sa iným spô
sobom s vedomím tejto zmluvnej strany podiel'a na plnení povinností alebo uplatnení práv padl'a tejto Zmluvy. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu , že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a 
zrozumiteľné a že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým 
obsahom Zmluvy ju oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú. 

Zoznam Priloh 

Príloha Č. 1 - Ceny 

V Bratislave dňa .. o .1 .. DECJ011 

Ing. Pavol Lančaríč PhD. 
generálny riaditeľ 

Orange Slovensko, a.s. 

ing . Zuzana I~emečková 
riaditerka komerčného úseku, 
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PRílOHA č.1 

CENY 

ČLÁNOK I 
Ceny HVPS pre Účastníka 

Úvod 

Tento Článok I obsahuje ceny jednotlivých kategórii čisto hlasových voiani a náklady na zriadenie elektronickej 
komunikačnej služby HVPS. 

1. Jednorazové platby 

Po pís služby Certá (EUR) Zfava% C'ena pre 'Učasfníka 
(EUR) 

Zriadenie služby HVPS pre Učastnika 24.895,44 100% 0,-

2. Mesačné platby: 

Popis služby Cena (EUR) Zľáva% Cena pre, tJ:častrtíka 
(EUR) 

Mesačný poplatok za HVPS použivateľa 4.98,-1 použivateľ 99% 0,0498,-1 použivateľ 

Popis službl) 
Céna (EUR) Zľava%- Cena pre Učaslníka . 

, (E:IJR) 
Nekonečné hovory - firma" 
(poplatok, ktorý sa pripočita k mesačnému poplatku 
za použivateráľ 

3.32,- 71 ,68% 0.9402,-

Popis služby') Cena (EUR) Zfava% Cena pre lJčas'tn[ka 
. (EUR) 

Nekonečné hovory - firma\ OSK (okrem volani na 
účastnicke čisla Fun Fón)' 18.26,- 31,82% 12.4502,-
(poplatok, ktorý sa pripočita k mesačnému poplatku 
za Douživaterá)' 

Popis služby') 
Cena (EUR) Zľava% Cena pre UČ3stllikä 

("'UR) 
Nekonečné hovory - firma, OSK (okrem volani na 
účastnícke čísla FunFón) , ST') 

23.24,- 33,51% 15.4502,-
(poplatok, ktorý sa pripočíta k mesačnému poplatku 
za používatel'á)' 

') Poplatok zahŕňa možnosť nekonečných hovorov do uvedeného smeru. Nekonečné hovory do siete 
spoločnosti Orange, ako aj do pevnej siete spoločnosti Slovak Telecom, a.s. zahŕňajú iba čisto hlasové 
volania na účastnicke telefónne čisla a nezahŕňajú hlasové volania na krátke čisla ; ak nie je v taburke 
uvedené inak, hovory do siete spoločnosti Orange nezahŕňajú volania na účastn icke čisla FunFón. Pod 
pojmom " Nekonečné hovory" sa rozumejú len čisto hlasové volania. Pod pojmom "OSK" sa rozumie 
spoločnosť Orange, pod pojmom ST sa rozumie spoločnosť Slovak Telecom, a.s., pod pojmom "firma" 
sa rozumie uzavretá skupina t.j . SIM karty, prostrednictvom ktorých sa poskytuje HVPS. 

2) Službu Nekonečné hovory sa spoločnosť Orange zaväzuje aktivovať najneskór k prvému dňu 
zúčtovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zúčtovacom obdobi, v ktorom Účastnik požiadal o aktiváciu 
služby Nekonečné hovory. V pripade, ak Účastnik požiada o aktiváciu služby Nekonečné hovory neskór 
ako v predposledný pracovný deň zúčtovacieho obdobia (prvé obdobie), spoločnosť Orange sa 
zaväzuje aktivovať mu službu Nekonečné hovory najneskôr v prvý deň zúčtovacieho obdobia (tretie 
obdobie) , ktoré nasleduje po nasledujúcom zúčtovacom obdobi (druhé obdobie) odo dňa žiadosti. 
Zmluvné strany sa dohodli , že z technických dóvodov v obdobi medzi aktiváciou služby HVPS 



a aktiváciou služby Nekonečné hovory na konkrétnej SIM karte sa Účastnikovi za hlasové volania z tejto 
SIM karty účtujú ceny uvedené v článku II tejto prilohy Uedná sa najmä o pripady aktivácie novej SIM 
karty počas zúčtovacieho obdobia resp. prevod SIM karty z iného účastnika služieb). 

3) Účastník berie na vedomie, že spoločnosť Orange sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy poskytovať 
Nekonečné hovory na všetkých SIM kartách registrovaných na Účastníka súčasne , a teda nie je možné 
si aktivovať niektorý z programov Nekonečné hovory iba na niektoré SIM karty zaradené do HVPS, ak 
nie je v tejto Zmluve stanovené inak. Spoločnosť Orange sa však môže s Účastníkom dohodnúť, že na 
niektorých SIM kartách registrovaných na Účastníka nebude aktivovaná služba Nekonečné hovory. 
Účastník sa zaväzuje požiadať o aktiváciu jedného z troch programov Nekonečných hovorov pre každú 
jemu pridelenú SIM kartu zaradenú do HVPS (s výnimkou podľa predchádzajúcej vety). Účastník 
sa zároveň zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy bude mať na všetkých svojich SI M kartách 
zaradených do HVPS aktivovaný jeden z programov Nekonečných hovorov, ak v tejto Zmluve nie je 
stanovené inak. V prípade, ak by Účastník napriek tomu mal na niektorej alebo na viacerých svojich SIM 
kartách aktivovaný iný program ako jeden z programov Nekonečných hovorov, ak tu nie je dohoda 
podl'a druhej vety tejto poznámky, spoločnosť Orange je oprávnená mu bezodkladne po zistení tejto 
skutočnosti zmeniť takýto program na niektorý z programov Nekonečných hovorov. 

3. Hovorné 

3.1 Mobilné telefóny - národné hlasové volanía 

Silná prevádzka 

Smer Cena EUR I min Zrava 
'Ceniťpreil.1č-ašthlka 

eUR 
Hlasové volanía v rámci uzatvorenej skupiny 

Hlasové volania v rámci skupiny 0.0498,- 0% 0.0498,-
Hlasové volania mimo uzatvorenej skupiny 

Hlasové volania do siete spoločnosti Orange 0.1162,- 56,97% 0.0500,-
okrem volaní na účastnícke čísla Fun Fón) 

Volanie do pevnej siete spoločnosti Slovak 0.0664,- 20,18% 0.0530,-
Telecom, a .s. 
Volanie do mobilnej siete spoločnosti Slovak Telecom, 0.1958,- 45,86% 0.1060,-
a .s. a iných mobilných telefónnych sietí v SR vrátane 
volaní na účastnícke čísla Fun Fón 

Slabá prevádzka 

Smer Gena EUR l min Zfava 'C,m3'pre I1CaStnil<a 
EU,B 

Hlasové volania v rámci uzatvorenej skupiny 

Hlasové volania v rámci skupiny 0.0498,- 0% 0.0498,-
Hlasové volania mimo uzatvorenej skupiny 

Hlasová volania do siete spoločnosť Orange 
I'okrem volani na účastnícke čísla FunFón) 

0.0830,- 56,97% 0.0357,-

Volanie do pevnej siete spoločnosti Slovak 
0.0498,-

20,18% 
0.0397,-Telecom, a .s. 

Volanie do mobilnej siete spoločnosti Slovak Telecom, 0.1958,- 45,86% 0.1060,-
a .s. a iných mobilných telefónnych sieti v SR vrátane 
volani na účastnicke čisla FunFón 

3.2 Ceny medzinárodných hlasových volaní 

Ceny medzinárodných hlasových volaní sú platné pre všetky hlasové volania z mobilných telefónov do 
uvedených zón. 



Zóna Cena EUR I mill Zľa'la 
Cena pfe tlčastnilťa 

EUR 
EURO: 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, írsko, Litva, Lotyšsko, 

0.1394,- 53,37% 0.0650,-
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, 
Vel'ká Britán ia 
EURO MT: 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, írsko, Litva, Lotyšsko, 

0.3054,- 53,18% 0.1430,-Luxembursko, Maďarsko , Malta, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, 
Veľká Britán ia 
Zóna 1 0.1925,- 0% 0.1925,-
Zóna 2 0.3253,- 0% 0.3253,-
Zóna 3 0.5577,- 0% 0.5577,-
Zóna 4 0.7568,- 0% 0.7568,-
Zóna 5 1.2879,- 0% 1.2879,-
Zóna 6 0.4249,- 0% 0.4249,-

ČLÁNOK II 
Ceny HVPS pre Účastníka v prípade porušenia Zásad správneho využívania Služieb 

Úvod 

Tento Článok II obsahuje ceny jednotlivých kategórii čisto hlasových volaní a náklady na zriadenie elektronickej 
komun ikačnej služby HVPS. 

1. Jednorazové ptatby 

Popis služby 
Cena pre Uéastnika Zľava Cen'1í pre Učastilfka (EUR") 

. (EUR) 
Zriadenie služby HVPS pre Učastníkov 24.895,44 0% 24.895,44 

2. Mesačné platby: 

3. Hovorné 

3.1 Mobilné telefóny - národné hlasové volania 

Silná prevádzka 

Smer Cena EUR I min .Zľava 
Cena pre Uč·astnil<a 

EUR 
Hlasové volania v rámci uzatvorenej skupiny 
Hlasové volania v rámci skupiny 0.0498,- 0% 0.0498,-
Hlasové volania mimo uzatvorenej skupiny 

Hlasové volania do siete spoločnosti Orange 0.1162,- 0% 0.1162,-
I(okrem volaní na účastnícke čísla FunFón) 
Volanie do pevnej siete spoločnosti Slovak 0.0664,- 0% 0.0664,-



Telecom, a .s. 
Volanie do mobilnej siete spoločnosti Slovak 0.1958,- 0% 0.1958,-
Telecom, a .s. a iných mobilných telefónnych sietí 
v SR vrátane volaní na účastnícke čísla FunFón 

Slabá prevádzka 

Smer Cena EUR I min Zľava 
cena pre'učasťilika 

E.URI 
Hlasové volania v rámci uzatvorenej skupiny 
Hlasové volania v rámci skupiny 0.0498,- 0% 0.0498,-
Hlasové volania mimo uzatvorenej skupiny 

Hlasové volania do siete spoločnosti Orange 0.0830,- 0% 0.0830,-
okrem volaní na účastnícke čísla FunFónf 

Volanie do pevnej siete spoločnosti Slovak 0.0498,- 0% 0.0498,-
Telecom, a .s. 
Volanie do mobilnej siete spoločnosti Slovak 0.1958,- 0% 0.1958,-
Telecom, a .s. a iných mobilných telefónnych 
sietí v SR vrátane volaní na účastnícke čísla 
Fun Fón 

3.2 Ceny medzinárodných hlasových volaní 

Ceny medzinárodných hlasových volaní sú platné pre všetky čisto hlasové volania z mobilných telefónov do 
uvedených zón. 

Zóna Cena EUR I min Zľava 
C"ena pre 'UčaStilíJ<a 

EUR 
EURO: 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, irsko, Litva, Lotyšsko, 

0.1394,- 0% 0.1394,-
Luxembursko, Maďarsko , Malta, Nemecko, 
Poľsko , Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, 
Veľká Británia 
EURO MT: 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, 
Dánsko, Estónsko, Finsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, i rsko, Litva, Lotyšsko, 

0.3054,- 0% 0.3054,-
Luxembursko, Maďarsko , Malta, Nemecko, 
Poľsko , Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, 
Vel'ká Británia 
Zóna 1 0.1925,- 0% 0.1925,-
Zóna 2 0.3253,- 0% 0.3253,-
Zóna 3 0.5577, - 0% 0.5577,-
Zóna 4 0.7568,- 0% 0.7568,-
Zóna 5 1.2879,- 0% 1.2879,-
Zóna 6 0.4249,- 0% 0.4249,-

ČLÁNOK III 
Osobitné zl'avy z cien verejných telefónnych služieb 

Tento Článok obsahuje osobitné zl'avy z cien verejných telefónnych služieb poskytovaných Účastnikovi 
spoločnosťou Orange na základe Zmluvy. 



ZI'ava sa poskytuje na Výška 
Začiatok účinnosti Dížka obdobia 

Druhy a rozsah zliav zl'avy (predmet zľavy) vOlo poskytovania zľavy poskytovania zľavy 

Aktivácia SIM karty Aktivačný poplatok 99% najbližšie fa obdobie počas platnosti zmluvy 

odoslanie SMS do siete Orange Fakturácia 23,19% najbližšie fa obdobie počas platnosti zmluvy 

odoslanie SMS do ostatných sieti SR Fakturácia 19,28% najbližšie fa obdobie počas platnosti zmluvy 

CUP Aktivačný poplatok 99% najbližšie fa obdobie počas platnosti zmluvy 

Správa firemnej komunikácie Aktivačný poplatok 99% najbližšie fa obdobie počas platnosti zmluvy 

Správa firemnej komunikácie Mesačný poplatok 50% najbližšie fa obdobie počas platnosti zmluvy 

Mobilný Orange Internet Premium Plus Mesačný poplatok 13,56% najbližšie fa obdobie počas platnosti zmluvy 

1. Spoločnosť Orange poskytne Účastnikovi rezerváciu čiselného radu na obdobie 6 mesiacov od podpisu 
Zmluvy na základe pisomnej žiadosti od Účastnika a urči Účastnikovi samostatného agenta oddelenia 
služieb zákaznikom. Účastnik sa zaväzuje, že, pokiaľ sa so spoločnosťou Orange nedohodne inak, 
všetky úkony voči spoločnosti Orange (napr. aktivácie nových SIM kariet, zmeny služieb a pod.) 
vykonávané v zmysle tejto Zmluvy alebo zmlúv o pripojen i uzavretých so spoločnosťou Orange bude 
vykonávať prostrednictvom agenta určeného spoločnosťou Orange podľa predchádzajúcej vety. 

2. Zľavy z cien služieb na v tabuľke taxatívne vymenované druhy služieb sa budú poskytovať, tak na tie z 
nich, ktoré Účastnik už aktivne použlva ku dňu nadobudnutia platnosti Zmluvy, ako aj na tie nové z nich, 
pre aktiváciu ktorých sa Účastnik rozhodne v dobe jej platnosti. 

3. Začiatok účinnosti poskytovania zliav z cien služieb a iných zvýhodnenl podľa tohto Článku tejto prílohy 
sa viaže pri už aktivovaných službách na prvé zúčtovacie obdobie bezprostredne nasledujúce po 
nadobudnuti platnosti zmluvy; pri uzavretí novej zmluvy o pripojeni alebo požiadani o poskytovanie 
služby, na to prvé zúčtovacie obdobie podra takejto zmluvy alebo žiadosti , od ktorého sa uskutočn i ich 
aktivácia. 

4. Ak pre nesplnenie v Zmluve dohodnutých podmienok alebo z iných dOvodov dôjde k zániku platnosti 
Zmluvy pred uplynutlm doby, na ktorú sa dohodla, zanikne Účastnikovi nárok na všetky druhy zliav, 
ktoré sa mu podľa nej poskytovali v celom rozsahu dohodnutom v tomto Článku tejto Prílohy, a to 
k poslednému dňu toho zúčtovacieho obdobia, v ktorom Zmluva zanikne. 

5. Zmluvné strany sa dohodli , že ak je v tejto Prilohe alebo v Zmluve medzi nimi v akejkoľvek forme 
dohodnutá zľava z ceny niektorej roamingovej služby (vrátane zliav týkajúcich sa cien za služby 
konkrétneho zahraničného roamingového partnera spoločnosti Orange), v dOsledku uplatnenia ktorej sa 
konečná cena služby pre Účastnika oproti štandardnej výške tejto ceny pre bežného zákaznika (ďalej 
len "štandardná cena") zniži na zmluvnými stranami dohodnutú úroveň , spoločnosť Orange je v prípade 
akéhokoľvek zníženia štandardnej ceny (uvedenej v platnom Cenniku služieb spoločnosti Orange), 
ktorej sa takáto zl'ava týka, ktoré nastane v obdobi platnosti a úči nnosti tejto Zmluvy, oprávnená 
jednostranne zmeniť percentuálnu výšku zľavy v zmysle tejto Prilohy takým spOsobom, že konečná 
cena pre Účastnika (t.j . cena po uplatneni zľavy) za dotknutú službu bude po takomto zniženi 
štandardnej ceny rovnaká ako konečná cena tejto služby pre Účastnika po uplatneni zl'avy pred 
dotknutým znlženim ceny uskutočneným vo vyššie uvedenom obdobI. Pokiaľ by však štandardná cena 
po niektorom takomto znlženi bola nižšia ako konečná cena dotknutej služby po uplatneni zl'avy, ktorá 
bola upravovaná spoločnosťou Orange v zmysle predchádzajúcej vety, Účastnikovi bude účtovaná 
štandardná cena predmetnej služby po jej zníženi. ~tandardné ceny roamingových služieb sú uvedené 
v prislušnej sekcii internetovej stránky www.orange.sk. zaoberajúcej sa roamingovými službami. 

6. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že aktuálna výška konečnej ceny konkrétnej vybranej 
roamingovej služby pre Účastnika (t.j . cena po uplatnení percentuálnej zľavy na štandardnú cenu 
konkrétnej roamingovej služby, uvedenej v tabul'ke v článku II tejto Prilohy) je uvedená v nižšie uvedenej 
tabulke. V pripade ďalšieho znlženia štandardnej ceny počas platnosti tejto Zmluvy sa zmluvné strany 
dohodli, že spoločnosť Orange bude postupovať v zmysle predchádzajúceho bodu, a to (i) bud' 
jednostranne zmení percentuálnu výšku zl'avy a Účastníkovi bude účtovať takto upravenú konečnú cenu 



služby v zmysle predchádzajúceho bodu, alebo (ii) , pokiaľ by štandardná cena po takomto znížení bola 
nižšia ako konečná cena dotknutej služby po uplatnení zľavy, ktorá bola upravovaná spoločnosťou 
Orange v zmysle bodu 5 tohto Článku III Prílohy, Účastníkovi bude účtovaná štandardná cena 
predmetnej služby po jej znížení. 

Druh služby 
ZI'ava sa poskytuje na 

(predmet zl'avy) 

EU ROAMING, Zóna 1 Odchádzajúce hovory 

EU ROAMING, Zóna 1 Prichádzajúce hovory 

EU ROAMING Mesačný poplatok 

Cena v EUR Začiatok účinnosti 
bez DPH poskytovania zľavy 

0,3900 najbližšie fa obdobie 

0,1 500 najbližšie fa obdobie 

9.92 najbližšie fa obdobie 

ČLÁNOK IV 
Spoločné ustanovenia 

1. Elektronické komunikačné služby (a ich ceny) neuvedené v tejto Prílohe 

Oížka obdobia 
poskytovania zl'avy 

po dobu platnosti Zmluvy 

po dobu platnosti Zmluvy 

Do ukončenia poskytovania s lužby 

a) Režim poskytovania elektronických komunikačných služieb neuvedených v Č lánkoch I až III tejto Prílohy 
sa ríadi ustanoveniami VP a ceny za ich aktiváciu a poskytovanie sú účtované podl'a aktuálneho cenníka 
služieb spoločnosti Orange. 

b) Pokia!' nie je v Článku I alebo II tejto Prílohy uvedené inak, riadi sa pre účtovanie cien za poskytovanie 
služby medzinárodné volania zaraďovanie jednotlivých území do cenových zón ustanoveniami 
aktuálneho cenníka služieb spoločnosti Orange, ktorý tvorí súčasť zmluvy o pripojení uzatváranej na 
poskytovaníe verejnej telefónnej služby. 

c) V osobitnej dohode zmluvných strán o cenách niektorých služieb, ktorá je obsiahnutá v ustanoveniach 
tejto prílohy, ako aj iných ustanoveniach Zmluvy, sú zahrnuté len ceny tých služieb, ktoré sú vyslovene 
uvedené v tejto prílohe. Pod pojmom "volanie" (prípadne "hovor") sa na účely stanovenia ceny 
konkrétnej služby rozumie čisto hlasové volanie, ktorého súčasťou nie je prenos snimky, video 
sekvencie, on line záberu volaného a/alebo volajúceho účastníka alebo iná vyššia úroveň služieb oproti 
bežnému čistému hlasovému volaniu. Súčasťou tejto osobitnej dohody o cenách nie sú ceny za 
osobitné druhy volaní, ktoré oproti bežnému čisto hlasovému volaniu (za čisto hlasové volanie (v prílohe 
tiež "hlasové volan ie") sa považuje volanie, ako sa čo do rozsahu služby toto poskytuje resp . 
poskytovalo prostredníctvom technológie GSM v mobilnej telefónnej sieti spoločnosti Orange) v sebe 
zahrňujú aj inú zložku, ktorá podstatne zvyšuje rozsah alebo kvalitu volania (napríklad video hovor alebo 
iné obdobné služby). Ceny týchto osobitných druhov volaní , pokia!' ich spoločnosť Orange poskytuje, nie 
sú predmetom tejto Zmluvy a sú uvedené v platnom cenníku služieb spoločnosti Orange. 

2. Všetky ceny v tejto Prílohe sú uvedené v EUR bez DPH , pokia!' výslovne nie je uvedené inak. Pod 
pojmom " používateľ" sa rozumie SIM karta, ktorej prostrednictvom sa poskytuje služba. Pod pojmom 
"mobilný telefón" sa v tejto prílohe rozumejú SIM karty, prostredníctvom ktorých sa poskytuje HVPS. 

3. Silná prevádzka - od 8:00h do 18:00h, Slabá prevádzka - od 1800h do 800h, vikend, sviatok 


