
 

 
  

    

 

   
 

Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A2295606 

SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907900683; Ident. kód dodatku: 5303002 
ID predajcu KU001P0001 

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

Účastník Účastník - Právnická osoba 

Meno, priezvisko, titul/ Obchodné meno/ Názov: Materská škola 

Trvalý pobyVSídlo/Miesto podnikania (mesto/obec, ulica, popisné číslo, 
PSč, pošta): Košice 12, Galaktická 9, 04012, Košice 12 

 

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

Magdoškova Anna Mgr. 
SJ785972 26.02.2006 5451 01 /3480 

(ďalej len "Účastnílť) 

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

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o pripojení (ďalej len *Dodatok"; cit. zmluva o 
pripojení, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ak "Zmluva" ), ktorým upravujú podmienky kúpy 
koncového telekomunikačného zariadenia a tie2 využívania elektronických komunikačných slu2ieb ("Služby"), prípadne 
iné osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, 
výslovné dohodnuté. (Podnik a účastník sa spoločne dalej označujú ako "strany")  

Č1.1. Predmetom tohto Dodatku je 

 1.1dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program ( pokiaľ je v kolónke nižšie v tomto bode uvedené 

"+++++" zostáva účastníčky program nezmenený; uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke 
v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom 
Dodatku, pokiaľ priamo v vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak) 

Volania do všetkých siete 200+ 

na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke tohto Dodatku, 
resp. na tej SIM karte Podniku, ktorá počas platnosti tohto Dodatku nahradí (najmä z dôvodu straty, krádeže, 
výmeny a pod.) SIM kartu Podniku registrovanú na Účastina, ktorej telefónne číslo je uvedené v hlavičke 
tohto Dodatku ( ďalej len "SIM karta"). 

 1.2dohoda strán o predaji koncového telekomunikačného zariadenia (ďalej len "MT") (zmluvné strany sa dohodli, že pokia ľ je v kolónke Výrobné číslo MT" uvedené 
"+++++", tento údaj sa nebude uvádzať a 2e predmet kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim 
typom) 

Typ MT Nokia X3 Touch and Type Black 2) 

Výrobne číslo MT(IMEI) 357912044742877 ,  3) 

Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z 

jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH (ďalej tie2 "kúpna cena") 1,00 EUR 4 ) 

Účastník si je vedomý, že bežná maloobchodná cena MT bez zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH, za ktorú 

Podnik MT zo svojho majetku predáva, je 

5) 
153,00 EUR 

Účastník vyhlasuje, že si je vedomý, že MT je mu predávaný za kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode 
len z toho dôvodu, že sa zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle 
ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3 tohto Dodatku. 

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

Výmeny 2011 

poskytne (resp. neposkytne vid nižšie) Podnik Účastníkovi aj ďalšie výhody a v prípade, že Podnik tieto 
ďalšie výhody Účastníkovi poskytne, tiež dohoda o právach 

povinnostiach strán spojených s poskytnutím týchto výhod. Podrobnejšia úprava práv a povinnosti strán 

spojených s poskytnutím ďalších výhod sú uvedené v dokumente 

číslo OP / Pas: Platnosť OP / Pas: 

lč DPH/D1č: Statné občianstvo: SR 

Rodné číslo/IČO: 35543167 
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http://povol.na/
http://preuk.povol.na/
http://resp.na/


7) 

Bonusy ponuky "Výmeny 2011" zo dAa 01.07.2011 DS SME 

ktorý ako Príloha č. 1 tohto Dodatku Norí jeho neoddeliteľnú súčasť. V prípade, že je v predchádzajúcej vete uvedená 
kolónka vypenená symbolom "+++++" strany sa dohodli, že Podnik neposkytne účastníkovi v rámci tejto osobitnej 
ponukovej akcie 2iadne ďalšie výhody a zároveň, že súčasťou Dodatku nie je Príloha Č. 1 s obsahom podľa tohto bodu 
. Strany sa dohodli, že súčasnou Prílohy Č. 1 môže byľ aj úprava iných práv a povinností strán vrátane práv a 
povinnosti upravených v tele Dodatku. 

1.4 dohoda strán o 

a) ak t i vác i i  s lužby  

b) o deaktivácii služby 

g ) 

"+++++" 

c) o vorbe Vybraného č ís la  
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Dodatok k zmluve o pripojení - číslo zmluvy: A2295606 Číslo účastníka (vyparia Orange Slovensko, a.s.) 

 

 d) o poskytnutý benefitu (pokiar je nasledujúca kolónka vypenená symbolom  

"+++++" Účastník nezíska žiadne zo zvýhodnený uvedených v Prílohe Dodatku, ktoré sú podmienené uvedením kffičových slov 
resp slovných spojení stanovených v príslušných ustanoveniach Prílohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenia takouto 

podmienkou nepodmienené nie je týmto dotknuté) 

8,00 EUR 

či. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka 
 2.1 Účastn1k je povinný zaplatiť' Podniku kúpnu cenu MT vo výške uvedenej v čl. 1 bode 1.2 ako aj Poplatok vo výške 
uvedenej v čl. 1 bode 1.5. Účastník je povinný zaplatia kúpnu cenu a Poplatok na základe faktúry vystavenej Podnikom v 
lehote uvedenej vo faktúre, inak do 15 dno odo dňa vystavenia faktúry. V prepade, že Podnik o to Účastníka požiada, je tento 
povinný zaplatia celú kúpnu cenu MT s DPH a/alebo Poplatok v hotovosti na predajnom mieste, na ktorom s Podnikom 
Účastník uzatvor tento Dodatok, a to vo forme preddavku. 
 2.2Strany sa dohodli, že Účastník je povinný počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto č lánku, 
mať na SIM karte aktivované a užívať služby (resp. 
službu) definované v ustanoveniach písmen a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podľa písmen a) a b) tohto bodu majú povahu 
altematívnych povinnosti teda platí, že pokiar sú na SIM karte aktivované služby (služba) uvedené v písmene a) Účastník nie 
je povinný zároveň pinif v súvislosti so SIM kartou svoj záväzok podľa písmena b) a naopak (t.j. ak má na SIM karte 
aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v písmene b) tohto bodu, nie je povinný piniť svoj záväzok podľa písmena 
a) tohto bodu). 
a) Účasti sa zaväzuje, že v prepade, ak nebude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov kategórie 
služieb Volania svojim alebo kategórie Volania do všetkých sieti, počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto 
článku, bude mať aktivovaný na SIM karte taký účastníčky program (resp. taký variant účastrfickeho programu), u ktorého je 
výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu 

13) 

(v prepade, že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastrilcky program alebo typ účastníckeho programu, 
Účastník neporuš svoje povinnosti, ak bude mať predmetný účastnícky program resp. účastnícky program daného typu 
aktivovaný na SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku ani v prIpade, že výška mesačného poplatku 
uvedeného účastníckeho programu bude nižšia ako suma uvedená v kolónke; pokiaľ je v kolónke uvedený len konkrétny 
účastnícky program alebo viacero účastníckych programov alebo typ alebo viac typov účastníckych programov bez sumy, 
Účastri je povinný mať na SIM karte aktivovaný len niektorý z uvedených účastníckych programov alebo účastrficky program 
uvedeného typu, a to bez ohľadu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mať na SIM karte 
aktivovaný (ani nepožiada o zmenu účastníckeho programu na) účastrficky program s nižšírn mesačným poplatkom, ako je 
výška mesačného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri pinenf tohto záväzku sa behe do úvahy výška  mesačného 
poplatku pred uplatnenĺm zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). 
Za porušenie záväzku Účastnika podra predchádzajúcej vety sa nepovažuje prepad, ked výška mesačného poplatku 
účastnfckeho programu (resp. variantu účastníckeho programu), ktorý má Uhastnfk na SIM karte aktuálne aktivovaný, 
klesne počas platnosti Dodatku pod sumu uvedenú v predchádzajúcej vete v clósledku zníženia cien Služieb alebo klesne 
počas platnosti Dodatku (resp. odo dha nadobudnutia platnosti tohto Dodatku bola takto stanovená) pod sumu uvedenú v 
predchádzajúcej vete v clásledku zaradenia Účastníka do kategórie účastníkov toho istého účastníckeho programu, pre 
ktorych je stanovená nižšia výška mesačného poplatku toho istého účastníckeho programu (napr. z dôvodu mno2stevných 
zliav a pod.). Aktivácia účastníckeho programu podra prvej vety tohto bodu na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu 
takéhoto účastrfickeho programu na SIM karte (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to s tanovenou Podnikom) a 
jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT 
za kúpnu cenu. Tento bod a) sa vzťahuje aj na nasledovné prípady: (i) ak je na SIM karte aktivovaný účastnícky program 
Volaj 100 alebo Volaj 200 aj v kombinácii s programom Volania svojim zvýhodnené, (ii) ak počas doby viazanosti bol 
účastníčky program Volaj 100 alebo Volaj 200 zmenený na účastriĺcky program z kategóhe služieb Volania do všetkých 
sieti zvýhodnené alebo Volania svojim zvýhodnené, (iii) ak je na SIM karte aktivovaný účastníčky program z kategóhe 
služieb Paušály Spolu aj v kombinácii s programom Volania svojim. 

b) Účastník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude maf na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov kategorie 
Volania svojim alebo kategórie Volania do všetkých sietĺ, bude maf počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 
tohto článku, aktivovanú na SIM karte takú kombináciu účastnickych programov (resp. balfkov) kategóriĺ služieb Volania 
svojim, Volania do všetkých sietf, SMS a MMS do všetkých sietĺ, Internet v mobile (v prĺpade služby Internet v mobile sa do 
kombinácie rátajú len štandardné účastnicke programy resp. balfky tejto služby a nie dopInkové účastnIcke programy resp. 



balĺky tejto služby; v pripade, že v ostatných kategóriách služieb uvedených v tejto vete budú ponúkané okrem štandardných 
účastníckych programov aj účastnicke programy patriace o do iných podkategórif, do kombinácie podra tejto vety sa rátajú 
len štandardné účastnícke programy) a Biznis balĺky (uvedené platí iba ak tento dodatok uzatvára Účastnfk, ktorý má 
pridelené 100) a dopInkových služieb Nahradný telefón, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivosť a Haló svet, u ktorej 
výška súčtu mesačnych poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastníčke programy, balíky a doplnkové služby (vrátane DPH) je 
rovná alebo vyššia ako 

(Level 3) 18,01 EUR [542,57 smq 

Povinnosť Účastníka podľa tohto písmena je spenená aj v prepade, že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných 
poplatkov podľa predchádzajúcej vety, nebude pozostávať zo všetkých kategória služieb resp. dopingových služieb 
vymenovaných v predchádzajúcej vete, avšak len v prípade ak v kombinácii bude zahnutý aspoň jeden účastníčky program z 
kateg6rie Volania svojim alebo kategórie Volania do všetkých sieti. Pri plnení záväzku podľa tohto bodu sa berie do úvahy 
výška mesačných poplatkov za jednotlivé účastnícke programy, balíky resp. doplnkové služby pred uplatnenom zliav, ktoré 
mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety písmena a) tohto bodu platia 
primerane aj pre právne vzťahy podľa tohto písmena. 
 2.3Účastriĺk sa zaväzuje, že po dobu 

24 15) 

L_ 
mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti") 
zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znen1 tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podnikom 

prostrednIctvom SIM karty a že po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využivať, a to v súlade s jeho záväzkami a zároveň 

neuskutohnĺ žiaden taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu alebo účelom ktorého by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy a/alebo Dodatku 
pred uplynutým doby viazanosti (bez ohradu na skutočné právne následky uvedeného úkonu); za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje 

odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom Č. 610/2003 Z.z. v platnom znenf; 

nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú reaktiváciu SIM karty (poklal mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v 

takom prIpade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užlvanf Služieb prostredrfictvom inej SIM karty, ktorá nahradĺ vypojenú resp. 

deaktivovanú SIM kartu); 

sa nedopustf takého konania, alebo, nedá svojĺm konanfm žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku 
vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedaf Zmluvu z dóvodov nespinenia alebo porušenia povinnostf zo strany Účastníka, ku 

ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a/alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne 

obmedzif alebo prerušif poskytovanie Služieb; 
bude mať na SIM karte aktivovaný taký účastnĺcky program (resp. taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu účastnIckych 

programov v bode 2.2 pfsmene b) uvedených kategórif služieb, 2e nedôjde k porušeniu záväzku Účastnĺka uvedeného v bode 2.2 tohto članku. 

 2.4 V phpade telefónnych čfsel, ktoré boli v rámci prenositernosti čisla prenesené k Podniku od iného podniku (cfalej len 
"prenesené čfsla") sa do doby viazanosti 

nezapohĺtava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s preneseným hislom, číže doba, po ktorú SIM karta 

nebude v ch5sledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak začne plynúť až prvou aktiváciou SIM karty po ukončerti 
prenosu čfsla. V týchto pripadoch je však účastnĺk povinný pinif si povinnosti uvedené v čl. 2.3 a) a c) po celú dobu pred zahatfm viazanosti 

(odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V pripade, ak Účastnĺk 

uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, sa do doby viazanosti nezapohltava prvých sedem pracovných dnĺ nasledujúcich 
po nadobudnutl platnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutĺ siedmich pracovných dnf nasledujúcich po nadobudnutĺ 

platnosti Dodatku. 

 2.5 V pripade porušenia niektorej z povinnostĺ Účastnĺka uvedenej v bod 
e 2.3 alebo 

 2.4 tohto článku (najmä ale nielen nezaplatenie splatnej ceny za Služby, nedodržanie 

záväzku uvedeného v bode 2.2 tohto článku, jednostranné ukončenie platnosti Zmluvy alebo tohto Dodatku pred uplynutfm doby viazanosti, 
vykonanie úkonu smerujúceho k ukončeniu platnosti tohto Dodatku pred uplynutfm doby viazanosti bez ohradu na skutočnosf, či naozaj dójde 

k ukončeniu jeho platnosti) je Účastnĺk povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške 

1 
134,00 EUR 1 6 )  

Zmluvná pokuta predstavuje rozdiel medzi bežnou maloobchodnou cenou MT bez zravy z jeho spotrebiterskej ceny s 
DPH (uvedenou v bode 1.2 v rámčeku označenom hislom 5) a kúpnou cenou s DPH, za ktorú Podnik predal MT ÚčastnIkovi 
(uvedenou v bode 1.2 v rámčeku označenom čĺslom 4). Právo na zmluvnú pokutu podra tohto bodu vznikne Podniku 
samotným porušením povinnosti Účastrfika, a to v okamihu porušenia povinnosti Účastnĺkom, pričom toto právo nie je 
podmienené 

01441 70347 
vykonaním 2iadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpenfm od Zmluvy alebo prerušenĺm či obmedzen(m poskytovania Služieb v pr(pade 

porušenia povinnosti podra bodu 2.3 pfsmena c) tohto članku). Iĺčastnik je zároveň povinný uhradif Podniku náhradu škody, ktorej výška 

presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu podra tohto článku bude Účastrält povinný zaplatif Podniku bez ohradu na 
cfižku doby, ktorá mu ešte zostávala do uplynutia doby viazanosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, 

inak v lehote 14 dnf odo dňa doručenia výzvy Podniku 1...lčastrúkovi. 

 2.6 Účastrält súhlasf s týrn, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku ciójde na základe jeho žiadosti alebo z dévodov jeho 
zavinenia k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej 

SIM karty a v clčsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podra zmluvy o pripojenf, že doba po ktorú nebude z 

týchto dévodov používať tieto Služby sa mu nezapočita do doby viazanosti. Táto skutočnosť neztravuje Účastnĺka jeho povinnosti zaplatif 
Podniku za túto dobu cenu Služieb, poklar mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne. 

 2.7 Podnik je povinný spinif si všetky svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a tohto Dodatku, najmä (i) 

predaf elčastnĺkovi MT za dohodnutú kúpnu cenu a 
previesť na Účastnfka vlasträcke právo k MT a odovzdaf mu ho za predpokladu, že Účastnĺk spInf všetky podmienky potrebné pre vznik 

nároku na kúpu MT za kúpnu cenu v súlade s týmto Dodatkom; (ii) poskytovaf lĺčastnĺkovi Služby podra Zmluvy a tohto Dodatku. 

 2.8 Bez ohradu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: Ak je kolónka v tomto 
bode vypInena slovami "12 mesiacov", účastnfkovi 

po uplynutí 12 mesiacov po nadobudnutĺ platnosti tohto dodatku vznikne právo na uzatvorenie iného - Podnikom určeného - dodatku k SIM 

karte uvedenej v zahlavĺ tohto Dodatku (dalej len "Nový dodatok"). V prIpade, ak účastnĺk v zmysle tohto ustanovenia uzatvorf k SIM karte 
Nový dodatok, nadobudnutĺm platnosti Nového dodatlo zaniká platnosť tohto Dodatku, a to bez toho, aby v désledku zániku platnosti tohto 

Dodatku vznikol Podniku nárok na zmluvnú pokutu. V prfpade, ak ĺičastnik neuzatvorĺ v zmysle tohto bodu Nový dodatok, tento Dodatok 

ostáva nadalej v platnosti a všetky jeho ustanovenia platia po celú dobu viazanosti. V pripade, ak je kolónkr 
v tomto bode vypInená symbolom "+++++" elčastnĺk nemá právo na uzatvorenie Nového dodatku podra tohto bodu. 

1 , 17) 

14) 
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 2.9 Očastnfic sa zaväzuje, že pokiar si súčasne s uzatvorenfm Dodatku aktivoval niektorý z Biznis balĺkov (a(ebo o jeho 

aktiváciu v okamihu uzatvorenia Zmluvy atalebo 
Dodatku po2iadal Podnik a Podnik tejto žiadosti vyhovel) a ak súčasne na základe aktivácie konkrétneho Biznis balfku využil možnosť 

zakúpenia osobäného typu MT za cenu so zravou, ktorý je možné za takúto osobitnú cenu zakúpif iba v prfpade aktivácie a využívania 

niektorého z Biznis balfkov, je povinný počas doby viazanosti mať predmetný Biznis balĺk aktivovaný na SIM karte a platiť zaň riadne a včas 
dojednanú cenu. Iĺčastník si je vedomý, že vzhradom na osobitnú možnosť zĺskania osobitného typu MT prostrednfctvom aktivácie vybraného 

Biznis balfka a teda vzhradom na výšku cenového zvýhodnenia MT poskytovaného Účastriĺkovi na základe tohto Dodatku, by v pripade, že by 

elčastnfk nedodržal svoje záväzky uvedené v prvej vete tohto bodu, Podniku vznikla škoda. V prfpade porušenia povinností elčastnĺka 
uvedenej v prvej vete tohto bodu, je Podnik oprávnený od ĺičasträka požadovať náhradu škody vo výške súčinu výšky mesačného poplatku za 

konkrétny zvolený Biznis balfk a počtu celých zúčtovacĺch obdobĺ, chýbajúcich do skončenia doby viazanosti Dodatku. Náhrada škody je 

splatna v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak 
v lehote 14 dnf odo dňa doručenia výzvy Podniku elčasta(kovi. 

 2.10 Identifikačný kód súvisiaceho dodatku: 

18)  19)  20)  21)  22)  23)  24)  25)  26)  27)  28)  Alc je v kolónke namiesto identifikačného kódu súvisiaceho dodatku uvedený 

symbol " týkajúce sa súvisiaceho dodatku. 
2.11 Referenčné č(slo - Paušál pre blĺzkeho: 

", nevzfahujú sa na Účastnika žiadne ustanovenia Dodatku ani 

jeho priloh 

           
 

Ak je v kolónke namiesto Refemečného čfsla Paušál pre blfzkeho uvedený symbol '+++++", nevzfahujú sa na 
elčastnĺka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho priloh týkajúce sa Paušalu pre blfzkeho. 

2.12 V prfpade, ak má v okamihu uzavierania tohto Dodatku tičastnĺic v súvislosti so SIM kartou aktivovanú službu 
Nahradný telefón a teda je v platnosti Dodatok k Zmluve o  

pripojertí o aktivácii služby Náhradný telefón, v záhlav( ktorého je uvedené to isté telefónne čfslo ako v záhlavf tohto 

Dodatku, (dalej len "Dodatok o Nr), uzavretírn tohtc Dodatku zaniká platnosť Dodatku o NT (a dochádza k okamžitej 
deaktivácii služby Náhradný telefón aktivovanej a užlvanej na zaklade Dodatku o NT zo SIM karty). V prfpade zániku 
Dodatku o NT podra predchádzajúcej vely, mčže (ale nemusí) Účastnik v súvislosti so SIM kartou požiadať o novú 
aktiváciu služby Náhradný telefón, pričom v takom prfpade je povinný uzavrieť nový Dodatok k Zm(uve o pripojenĺ 
o aktivácii služby Náhradný telefón. V prĺpade zániku Dodatku o NT podra prvej vety tohto bodu bude mať táto 
skutočnosf v závislosti od okolnostf uvedených v jednotlivých pĺsmenách tohto bodu za následok vznik niektorého 
z právnych stavov uvedených v nasledovných p(smenách tohto bodu: 

a) Ak sa nejedná o prĺpad podra pĺsmena d) alebo e)tohto bodu a Účastnfk už na základe Dodatku o NT zakúpil 
koncové telekomunikačné zariadenie, je povinný uhradif v súvislosti so zánikom Dodatku o NT sumu vo výške 
zostávajúcich neuhradených mesačných poplatkov za službu Náhradný telefón (vrátane DPH) do konca pčwodne v 
Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (tj. sumu rovnajúcej sa súčinu výšky mesačného poplatku za službu 
Náhradný telefón a počtu mesačných poplatkov, ktoré mal v súlade s ustanoveniami Dodatku o NT uhradif do 
konca doby viazanosti podra Dodatku o NT, avšak ktoré v désledku zániku Dodatku o NT dosiar neuhradil).  

b) Ak sa nejedná o pripad podfa pĺsmena d) alebo e) tohto bodu a Učastriĺk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na 
základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasne požiadal o novú aktiváciu služby Náhradný 
telefón v súvislosti so SIM kartou a podpfsal prfslušný nový Dodatok k Zmluve o pripojenĺ o aktivácii služby 
Náhradný telefón, v ktorého zahlavf je uvedené telefónne čislo SIM karty, alebo požiadal o aktiváciu takého 
účasträckeho programu, ktorého súčasfou je služba Nahradný telefón, a tento účastnicky program mu bude aj 
skutočne na SIM karte aktivovaný, vznikne mu zánikom Dodatku o NT právo na zravu z ceny Služieb vo výške 
rovnajúcej sa výške mesačných poplatkov, ktoré mu boli vyučtované a ktoré uhradil v súvislosti s aktiváciou a 
užlvanfm služby Náhradný telefón na základe Dodatku o NT, pričom Účastnĺkovi nevznikne povinnosť uhradif 
zostávajúce nevyučtované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol na základe Dodatku o NT 
povinný uhradif do konca pčvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká 
tiež právo na kúpu koncového telekomunikačného zanadenia za cenu so zravou, ktoré mu vyp(ývalo z jeho 
ustanoven1). 

c) Ak sa nejedná o prĺpad podra pismena d) alebo e) tohto bodu a ĺičastnĺk pred zánikom Dodatku o NT nezakúpil na 
základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie a súčasne nepo2iadal o novú aktiváciu služby Náhradný 
teleffin v súvislosti so SIM kartou a nepodpfsal nový Dodatok k Zmluve o pripojenĺ o aktivácii služby Náhradný 
telefón, v ktorého zahlavi je uvedené telefónne čfslo SIM karty, elčastníkovi zánikom platnosti Dodatku o NT 
nevznikne právo na zravu, ako v pripade podra p(smena b) tohto bodu ani mu nevznikne povinnosf uhradif 
zostávajúce nevyučtované mesačné poplatky za službu Nahradný telefón, ktoré bo( na základe Dodatku o NT 
povinný uhradif do konca pňvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti (zánikom Dodatku o NT zaniká tiež 
právo na kúpu koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zravou, ktoré mu vyplývalo z jeho ustanovenĺ). 

d) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnícky program, ktorého súčasfou je sl užba 
Nahradný telefón a Účastnik požiadal o aktiváciu takého účastnIckeho programu, ktorého súčasfou je služba 
Náhradný telef6n, a tento účastnĺcky program mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný, Účastn(kovi zánikom 
platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zravu, ako v prIpade podra pfsmena b) tohto bodu, ani mu 
nevznikne povinnosť uhradiť zostávajúce nevyučtované mesačné poplatky za službu Nahradný telefón, ktoré bo( 
na základe Dodatku o NT povinný uhradif do konca pčwodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti. 

e) Ak v okamihu uzavretia Dodatku je na SIM karte aktivovaný taký účastnIcky program, ktorého súčasťou je služba 
Nahradný telefón a účastrfik požiadal o akfiváciu takého účastnĺckeho programu, ktorého súčasťou nie je služba 
Nahradný telef6n, a tento účastrficky prckgram mu bude aj skutočne na SIM karte aktivovaný a Účastnĺk pred 
zánikom Dodatku o NT nezakúpil na základe Dodatku o NT koncové telekomunikačné zariadenie, Učastn(kovi 
zánikom platnosti Dodatku o NT nevznikne právo na zravu, ako v prfpade podra pfsmena b) tohto bodu, ani mu 
nevznikne povinnosť uhradiť zostávajuce nevyúttované mesačné poplatky za službu Náhradný telefón, ktoré bol 
na základe Dodatku o NT povinný uhradif do konca pňvodne v Dodatku o NT dohodnutej doby viazanosti.  

či. 3. Záverečné ustanovenia 
3.1 Účastník vyhlasuje, 2e nemá žiadne finančné závázky voči Podniku, ktoré v deň, ked bude podpisovaf tento 

Dodatok, by boli po lehote ich splatnosti. Účastnĺk 

polvrdzuje, že Zmluva, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, je platná. V prĺpade, že v súvislosti so SIM kartou bol 
medzi Účastnlkom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci niektoriaj ponukovej akcie Podniku, obsahom ktorého 
by bol predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zravou alebo poskytnutie iného zvýhodnenia 
Učastrifkovi a záväzok Iĺčastnfka pinif podmienky poskytnutia zravy a dalšie povinnosti Účastnfka uvedené v 
predmetnom dodatku prostredníctvom SIM karty (dalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci 
dodatok je platný v deň, v ktorý sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatolr zaniká 
okamihom uzavretia Dodatku. To neplatf v prĺpade, ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby 
pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prfpade zostáva Predchadzajúci 
dodatok platný a popri ňom je platný aj Dodatok. 



3.2 Účastnflt podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku 1 bode 1.2. V prfpade, že ide o 
prenos čfsla sa Strany dohodli, že Podnik zabezpečt 

dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastníkovi, ktorý je povinný spinenie tejto povinnosti potvrdiť 
svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej osoby konajúcej za elčastnĺka). 

3.3 Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ho podpfšu obe jeho strany, ak sa strany dalej nedohodli 
na odloženĺ účinnosti niektorých ustanovenf. Ak k 

jáho podpĺsaniu nedéjde obidvomi stranami Dodatku v jeden deň, nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom 
ho podpfše oprávnený zástupca Podniku až po Učastnĺkovi. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 
viazanosti uvedenú v 2 Dodatku. V prfpade prenesených čisel, ako aj v prfpade, ak Účastnĺk uzatvoril Dodatok v 
rámci režimu zásielkového predaja, sa Dodatok uzatvára na dobu urbtú odo cfňa nadobudnutia platnosti Dodatku 
až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto pripady v čl. 2 Dodatku. V pripade prenesených čfsel je až 
do momentu aktivácie SIM karty odložená účinnost tých ustanovenf Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez 
toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositernosti telefónneho čfsla - Prijfmajúci podnik. 
Ak Účastnĺk uzatvonl tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, všetky ustanovenia Dodatku, ktoré 
špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastnfkovi, najmä ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania 
jednotlivých osobitných zvýhodnerd, nadobudnú účinnosť al uplynutfm siedmeho pracovného dňa nasledujúceho 
po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čfm mčže déjsť k posunu momentu začiatku poskytovania jednotlivých 
osobitných zvýhodnenf. Rozsah a charakter osobitných zvýhodnenĺ však ostáva nezmenený. V prfpade, ak 
elčastrält uzatvohl tento Dodatok v rámci režimu zásielkového predaja, neoddeliternou súčasťou Dodatku sú aj  
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podmienky zásielkového predaja a ťičastn f k podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.  

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa menf  
 dohodnutá doba platnosti Zmluvy, pokiat táto nebola uzavretá na dobu určitú, vo  
svojej časti týkajúcej sa SIM karty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom okamihom zániku Dodatku sa 
menĺ doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM karty na dobu neurčitú. Zánikom platnosti Dodatku nie je dotknutá platnosť 
Zmluvy. 
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosf Dodatku skončf pred uplynutírn doby, na 
 ktorú bol uzavretý v zmysle bodu 3.3 tohto článku, zánikom platnosti Zmluvy alebo na  
základe dohody zmluvných strán. V prfpade, že Účastnĺk porušf svoje povinnosti takým spbsobom, že Podniku voči nemu 

vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podra ustanovení tohto Dodatku, zanikne platnosť Dodatku okamihom uhradenia 
zmluvnej pokuty (v prfpade úhrady bankovým prevodom okamihom pripĺsania celej sumy zmluvnej pokuty na Podnikom 

určený útet). Zmluvné strany sa dohodli, že v prĺpade, že obsahom Prflohy Č. 1 je poskytnutie zravy alebo iného zvýhodnenia 

Účastníkovi, okamihom porušenia povinnosti elčastnĺIca takým spósobom, že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podra ustanovenĺ tohto Dodatku, zaniknú všetky práva Úč.astnĺka na poskylovanie týchto zliav a/alebo iných 

zvýhodnenf, pokiar nie je v ustanoveniach Prĺlohy Č. 1 výslovne uvedené niečo iné. 
3.6Tento Dodatok je neoddeliternou súčasfou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre 
elčastnĺka a Podnik. 
3.7 Účastnlk vyhlasuje, že si je vedomý, že MT je mu predávaný za cenu uvedenú v čl.  
1 bode 1.2 Dodatku, klorej výška sa rovná rozdielu medzi spotrebiterskou (trhovou)  
cenou MT a v zmysle tohto Dodatku poskytnutou zravou zo spotrebiterskej ceny, len z toho clóvodu, že sa účastnfk 

zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom S1M karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po dobu dohodnutú v 
tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto závazku (konkrétne závazkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3 alebo 2.4) 

vzhradom na výšku zravy zo spotrebiterskej ceny MT, ako aj na prfpadný obsah Prflohy Č. 1 Dodatku, by spósobilo, že 

Podniku vznikla škoda (minimálne v rozsahu zravy zo spotrebiterskej ceny MT).  

3.8 učastnfk vyhlasuje, že pred uzavretĺm tohto Dodatku bol podrobne oboznámený  
 s právami, ktoré z neho vyplyvajú ako aj so všetkými podmienkami a/alebo 
povinnosfami, ktoré sa podra neho zaviazal spinif, a súčasne, že bol v pinom rozsahu upozornený na príslušné dósledky, ak 
tieto podmienky a/alebo povinnosti nespinl alebo porušf. 

3.9 Strany sa dohodli, že v prfpade, že elčastník z akýchkoNek dóvodov stratĺ právo na užívanie účastníckeho 
programu (resp. jeho variantu), ktorý má na SIM karte  
aktivovaný a zároveh včas nepožiada o aktiváciu iného účastníckeho programu, je Podnik oprávnený aldivovať mu na SIM 

karte iný účastnicky program, ktorý splha podmienky uvedené v čl. 2 bode 2.2. Ak ĺlčastnĺk požiada o aktiváciu iného 
účastnĺckeho programu pred zmenou podra predchadzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas, pokiar 

nebude z technických, administratívnych alebo iných dóvodov Podnik schopný vyk onaf požadovanú zmenu vzhradom na 

krátkosf času medzi doručenfm tiadosti a okamihom, v ktorom má clbjsf k zmene účastníckeho programu v drbsledku straty 
práva na poskylovanie dotknutého účastníckeho programu. 
3.10 Učastník svojfm podpisom potvrdzuje, že mu bola oznámená informácia Podniku,  
ktorou ho tento v súlade s § 42 a ostatnými ustanoveniami zákona Č. 610/2003 Z.z. v  
znenf neskoršfch predpisov oboznamil s tým, že ku dfiu 30.10.2010 na základe dopInku všeobecných podmienok dochádza k 
zmene textu Všeobecných podmienok poskytovania verejnych elektronických komunikačných služieb prostrednfctvom 

verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., a to ich článku 11, bod 11.15. Účastnĺk dalej svojim podpisom 

poNrdzuje, že predmetnú zmenu akceptoval a že mu bola zárovert riadne oznámená informácia, že v pripade, ak má zmenč 
uvedeného dokumentu charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Účastnĺk oprávnený odstúpif od zmluvy o 

pripojenĺ, ktorej sa zmena týka, bez sankcif, ak by zmenu. Ictorá má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, 

neakceptoval. Okamihom, v ktorý nadobúda účinnosť zmena vyššie uvedených všeobecných podmienok, sa zároveh menf obsah 
zmluvy o pripojenf, ktorej súčasfou sú tieto všeobecné podmienky.  

3.11 Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a elčastnĺk  
potvrdzuje svojim podpisom, že sa s touto skutočnosfou oboznámil a berie ju na  
vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zarladenie, ktorého predaj je predmetom tohto Dodatku a ktoré možno vyulif na ulĺvanie 

verejnej telefónnej služby, technicicy obmedziť možnosť využftrania tohto zariadenia počas doby viazanosti podra tohto 
Dodatku (pokiar je v Dodatku stanovených viac dbb viazanosti tak počas celej doby, počas ktorej je tĺčastnĺk zaviazaný 

podra tohto Dodatku užívať služby v hom stanovené v dohodnutom rozsahu a/alebo štruktúre) v inej sieti, ako je verejná 

telefónna sief Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sief / SIM -lock). elčastnfk vyhlasuje, že sa oboznámil so 
skutočnosfami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhradom na uvedené 

nevznikajú Účastnfkovi z vyššie v tomto bode uvedených dóvodov žiadne právne nároky voči Podniku, najma mu nevzniká: 

(a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare (b) právo požadovať z hore uvedenych dóvodov zravu 
z kúpnej ceny tovaru, (c), právo z hore uvedených clóvodov odstúpit' od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny 

zaplatenej za tovar), alebo akékorvek iné pravne nároky. 

3.12 Strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa menĺ znenie  



Zmluvy ako celku (pričtom strany sú si vedomé, že v zmysle ustanovenĺ Zmluvy všetky  
zmluvy o pripojenf, ktonjch súčasfou sú VP, predstavujú časti tej istej zmluvy o pripojenĺ medzi  elčastnIkom a Podnikom, t.j. 

Noria časf Zmluvy), a to tak, že všetlry spory, ktoré medzi stranami izniknú zo vzájomných zmluvných vzfahov existujúcich 

ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzfahy vzniknuté na základe ZmItNy (zmlúv o 
pripojenĺ) a k nej (k nim) vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosf, výklad a zánik takejto  

Zmluvy (zmlúv o pripojenĺ)), sa rozhodnú v rozhodcovskom konanf pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bude 

vybraný žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obratif sa s navrhom na začatie konania na prfslušný všeobecný súd Slovenskej republiky 

podra zákona Č. 99/1953 Zb. Občiansky súdny porŕadok v znenĺ neskoršfch predpisov. Strany sa dohodli, že ukončenie platnosti 

Zmluvy a/alebo tohto Dodatku sa netýka ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončent platnosti Zmluvy a/alebo 
Dodatku. 
3.13 Strany sa dohodli, že v pripade ak Podnik pozastavĺ poskylovanie Služieb podfa  
Zmluvy a tohto Dodatku, prfpadne ak Podnik odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z  
dčrvodov na strane elčastnfka a následne Podnik na hadosť elčastnlka zruši účinky odstúpenia od Zmluvy a tohto Dod atku 

prípadne začne znova poskylovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku v pinom rozsahu tak, ako 
keby k pozastaveniu poskytovania Služieb prípadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku nebolo došlo.  

, dňa lvánka pri Bratislave, dňa 04.08.2011 

1.1častnik: Za Orange Slovensko, a.s.: 
Materska škola 
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Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve 
Bonusy ponuky "Vymeny 2011" zo dňa 01.07.2011 DS - SME 

 

či.l. Úvodné ustanovenia 
1. Obsahom tejto prflohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Výmeny 2011" poskytuje Podnik 

ÚčastnIkovi, ako aj podmienky poskylovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskytovania zvýhodnenia 
je platnosť Dodatku a tiež skutočnosf, de názov tejto prflohy (druhý, prfpadne každý dalšf riadok nadpisu) ako aj 
názov ponukovej akcie, ako je tento uvedený v prvej vete tohto článku, je zhodný s názvom ponukovej akcie a Prflohy 
Č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legislatívne skratky dohodnuté v tele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prflohy. 

2. Podmienkou platnosti tejto prilohy je skutočnosf, že Účastnĺk a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (pfsomná zmluva o 
pripojenf, ktorej čfslo je uvedené v zahlavf Dodatku) a Dodatok (dodatok k Zmluve, obsahom ktorého je najmä 
predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zravou). 

č1.2. Zvýhodnenit aktivácia služby CLIP 
Strany sa dohodli, že v pripade, de Účastrifkovi poskytuje Podnik verejnú telefónnu službu prostredníctvom SIM karty 
(mimo predplatenej služby Prima) dIhšie ako 24 mesiacov ("rozhodná doba"), Podnik Účastnfkovi na SIM karte 
aktivuje službu CLIP, pokiar už túto službu nema aktivovanú. Zároveň Podnik v prfpade podra predchádzajúcej vety 
poskytne ÚčastnIkovi 100 % zravu z výšky aktivačného poplatku za aktiváciu služby CLIP. V pripade prevodu práv a 
povinnostf zo Zmluvy na nového účastnfka má nový účastnfk právo na zvýhodnenie uvedené v tomto článku až 
ked mu uplynie rozhodná doba, pričom doba, ktorá plynula pčivodnému Účastnfkovi, sa do nej nezapočItava. 

č1.3. Podmienky poskytnutia zravy z ceny MT v takej výške, aby bola kon•čna kúpna cena vo výške 0,50 
EUR 

1. Strany Dodatku sa dohodli, že, ak kúpna cena (t.j. cena po uplatnenf zravy) MT je v tele Dodatku dohodnutá vo 
výške 0,50 EUR vrátane DPH, Účastnĺk je povinný 

spinif okrem ostatných povinnostf uvedených v tele Dodatku tied nasledovnépodmienky. Základnou podmienkou 
poskylnutia zravy z ceny MT v takej výške, aby kúpna cena dosiahla výšku uvedenú v predchádzajúcej vete, je 
okrem faktu, že Učastnfk má pridelené ICO, skutočnosf, že Účastnfk musĺ zakúpif v tom istom okamihu minimálne 
dve koncové telekomunikačné zariadenia dohodnutej značky a typu (vid bod 2 tohto článku) a za týmto účeiom 
uzavrief dva dodatky k Zmluve, obsahom ktorých je záväzok Účastnfka zotrvať po dobu viazanosti dohodnutú týchto 
dodatkoch, ako účastnfk Služieb v rozsahu a kvalite dohodnutej v týchto dodatkoch (jedným z nich je Dodatok). 
Podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete nie je dotknutá povinnosť Účastnĺka spinif ostatné podmienky 
uvedené v predmetných dodatkoch. 

2. Strany sa dohodli, de ÚčastnIk je povinný kúpif okrem MT ešte dalšie koncové telekomunikačné zariadenie (a za 
týrnto účelom uzavrief Podnikom stanovený dodatok k 
Zmluve), a to také koncové telekomunikačné zariadenie, aby spolu s MT tvorili niektorú z nasledovných dvojfc 
koncových telekomunikačných zariadenf: 

a.  Nokia C2 a Nokia C2 

b.  Nokia E52 a Nokia C2 
c.  Huawei ExpressCard 30 Gold Expres E870 a Nokia E52 
d.  Sony Ericsson Xperia X8 a Sony Ericsson Elm 
e.  Nokia C5 a Nokia C5 
f .  LG P500 Optimus One a Nokia C5 
g.  HTC Wildfire a Nokia C2 
h.  HTC Desire HD a Nokia C5 
i .  Samsung Galaxy S a Samsung galaxy Ace 
j. Apple iPhone 4 16GB Black a Nokia C5 
k. Samsung Galaxy Tab a Nokia C5-03 
I. Samsung Galaxy Tab a Samsung galaxy Ace 
m. Samsung Wave 11 a Nokia C2 
n. BlackBerry 9780 a Nokia C2 

o. Nokia C7 a Nokia C5 
p.  HTC Desire S a Nokia C5 

3. Strany sa dohodli, že v pripade, že Účastriĺk nespInf podmienku zakúpif zároveň dve koncové telekomunikačné 

zariadenia podra predchadzajúcich ustanovenf tohto 

článku a nedójde ku kúpe druhého koncového telekomunikačného zahadenia (a uzavretiu prĺslušného dodatku k 
Zmluve cralej tiež "Párový dodatok") popri kúpe MT (a uzavrett tohto Dodatku), je Účastrék povinný na výzvu 
Podniku tomuto uhradif zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v čl. 2 bode 2.4 tela Dodatku. Za nespinenie 
podmienky spojené so vznikom práva Podniku na zmluvnú pokutu podra predchádzajúcej vety sa považuje tiež 
podpis Dodatku a Párového dodatku a následné stornovanie Párového dodatku pred jeho podpisom zo strany 
Podniku. 

4. Strany sa dohodli, de cena koncového telekomunikačného zahadenia, ktoré je povinný Účastrúk zakúpif poph 
MT na základe Párového dodatku je uvedená v 

prfslušnom Párovom dodatku a súčet kúpnej ceny podra Dodatku a ceny po uplatnenĺ zravy podra Párového dodatku 

je 1,00 EUR vrátane DPH. 

č1.4. 3G Paušály 
1. Strany sa dohodli, de ak má Účastnik v okamihu, v ktorý nadobudne platnosf Dodatok, aktivovaný na SIM karte 3G 
Pautál 150, 3G Paušál 250 alebo 3G Paušál 500 

(dalej spolu ako "3G paušály") alebo o aktiváciu niektorého z nich Účastník najneskór v deň podpisu Dodatku 
Učastnfkom požiada a tento účastnrcky program mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte 
aktivovaný, následne počas doby platnosti Dodatku nie je možné na SIM karte aktivovať Účastrilkovi iný ako 
niektorý z 3G Paušálov. Ostatné povinnosf Účastnĺka (najmä povinnosť dodr2af minimálnu výšku mesačného 
poplatku, ktorá je uvedená v tele Dodatku) uvedené v Dodatku tým nie sú dotknuté. 

či.5. 66% minút naviac k Biznis paušálom na 2 až 24 mesiacov 
1. Strany sa dohodli, že v prfpade, že Účastnĺk má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, alctivovaný na 
SIM karte niektorý z účastníckych programov Biznis 

paušály - Biznis Svet 150 večer, Biznis Svet 150 deň, Biznis Svet 300 nonstop alebo Biznis Svet 1000 nonstop (dalej aj 
ako "Program"), alebo ak najneskór do okamihu podpisu tohto Dodatku požiadal o aktiváciu niektorého z Programov 

č1.6. Bezplatnó volania na vybranó čhrlo na 6 mesiacov 



 

(podra pfsm. a) tohto bodu v modifikovanej verzii, ktorá spočĺva v poskylnutl benefitových minút), a Podnik mu na 
SIM karte na základe tejto 2iadosti Program skutočne aktivuje, má Účastriĺk právo na poskytovanie Programu počas 
ndšie defnovanej rozhodnej doby (dalej aj ako „Rozhodná doba"), za podmienok stanovených v tomto článku: 

a) ÚčastnIcky program: 
i)Biznis Svet 250 večer prestavuje účastnícIcy program Biznis Svet 150 večer modifikovaný oproti jeho štandardnej 

podobe podra Cennĺka služieb takým spósobom, de namiesto 150 predplatených minút obsahuje 250 predplatených 
minút, teda počet benefitových minút je 100; cenové a iné podmienky vyudťvania účastníckeho programu Bizrus 
Svet 250 večer sa v daršom spravujú podmienkami pre učastriĺcky program Biznis Svet 150 večer. V Mmci tohto 
Programu je Rozhodná doba využĺvania Benefitu v trvanf 2 celých zúčtovacich obdobt, nasledujúcich po uzatvorení 
Dodatku. 

ii) Biznis Svet 250 deň prestavuje účastrifcky program Biznis Svet 150 deň modifikovaný oproti jeho 
štandardnej podobe podra Cennfka služieb takým spósobom, že namiesto 150 predplatených minút obsahuje 250 
predplatených minút, teda počet benefitových minút je 100; cenové a iné podmienky využĺvania účastníckeho 
programu Biznis Svet 250 deň sa v dalšom spravujú podmienkami pre účastnícky program Biznis Svet 150 deň. V 
rámci tohto Programu je Rozhodná doba využívania Benefitu v trvanf 2 celých zučtovacĺch obdobf, nasledujúcich po 
uzatvorenf Dodatku. 

iii) Biznis Svet 500 nonstop prestavuje účastriĺcky program Biznis Svet 300 nonstop modifikovaný oproti jeho 
štandardnej podobe podra Cennĺka služieb takým spósobom, že namiesto 300 predplatených minút obsahuje 500 
predplatených minút, teda počet benefitových minút je 200; cenové a iné podmienky využívania účastnfckeho 
programu Biznis Svet 500 nonstop sa v dalšom spravujú podmienkami pre účastnicky program Biznis Svet 300 
nonstop. V rámci tohto Programu je Rozhodná doba využívania Benefitu v trvant 6 celých zučtovacĺch obdobf, 
nasledujúcich po uzatvorenf Dodatku. 
iv) Biznis Svet 1600 nonstop prestavuje účastnícky program Biznis Svet 1000 nonstop modifikovaný oproti jeho  
štandardnej podobe podra Cennika služieb takým spósobom, že namiesto 1000 predplatených minút obsahuje 1600 
predplatených minút, teda počet benefitových minut je 600; cenové a iné podmienky využĺvania účastnickeho 
programu Biznis Svet 1600 nonstop sa v dalšom spravujú podmienkami pre účastriĺcky program Biznis Svet 1000 
nonstop. V rámci tohto Programu je Rozhodná doba využfvania Benefitu v trvanf 24 celých zučtovacĺch obdobĺ, 
nasledujúcich po uzatvorenf Dodatku. 

b) Benefitové minúty majú rovnaký charakter ako predplatené minúty. 
2. Podmienky Benefitu sa počas celej Rozhodnej doby riadia Programom, aktivovaným na SIM karte v okamihu, v ktorý 
nadobudne platnost' Dodatok, resp. Programom, o 

aktiváciu ktorého Účastnĺk požiadal najneskór do okamihu podpisu tohto Dodatku a Podnik mu na SIM karte tento 
skutočne aktivoval, bez ohradu na prĺpadnú neskoršiu zmenu Programu na iný Program počas Rozhodnej doby.  

3. Účastnfk má právo na využitie Benefitu počas Rozhodnej doby v trvanf prfslušného počtu celých za sebou idúcich 
zučtovacich obdobĺ (podra bodu 1 tohto článku), 

počnúc prvým celým zučtovacírn obdobfm po nadobudnutf platnosti a účinnosti Dodatku. V pripade, ak 
bezprostredne po nadobudnutf platnosti Dodatku nasleduje čiastočné (nie celé) zučtovacie obdobie, Podnik je 
oprávnený (nie však povinny) poskytovať Benetit aj počas tohto čiastočného zúčtovacieho obdobia. Benetit je v 
prĺslušnom zúčtovacom obdobĺ možné využívať po prevolanĺ predplatených minút, ktoré obsahuje Program, a (ak 
taká situácia nastane) po prevolaní prĺpadných Prenosných minút v rámci Programu. 

4. Účastnik móže Benefit využif do konca Rozhodnej doby len spôsobom stanoveným nižšie v tomto článku: Benefit, 
ktorý Účastriĺk do tejto doby nevyudije, prepadne a 

Účastnĺk nebude mať nárok na vrátenie jeho nominálnej hodnoty. Benefit ani jeho časť a ani hodnotu Benefitu 
nie je možné vratif Učastnfkovi ako preplatok ani vyplatif v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom peňažných 
prostriedkov. 

5. V prĺpade, 2e Účastrific počas Rozhodnej doby požiada o deaktiváciu Programu, v dósledku čoho nebude na SIM karte 
aktivovaný niektorý Programov, Účastnĺk stráca 

právo na vyuditie Benefitu alebo jeho zostávajúcej časti. Právo Účastnfka na Benefit tied zanikne, ak z inych dóvodov 
prestane byf na SIM karte niektorý z Programov aktivovaný alebo ak bude Účastnlkovi prerušené alebo obmedzené 
poskytovanie služieb prostredníctvom SIM karty. Právo Účastnfica na Benefit v týchto pripadoch zanikne k okamihu 
prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb alebo ku koncu zúčtovacieho obdobia, počas ktorého požiadal 
Účastnfic o aktiváciu iného účastrilckeho programu, ako niektorého z Programov. V prfpade po ukončenĺ dočasného 
prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb prostredrifetvom SIM karty, a tiež v prfpade opätovnej aktivácie 
niektorého z Programov, Účastnik má opätovne právo na zvýhodnenia poskytované mu v rámci Benefitu, avšak už iba 
poč.as doby, ktorá zostáva do uplynutia pčivodnej Rozhodnej doby poskytovania Benefitu. 

6. Účastrilk je oprávnený počas platnosti Dodatku zmenif Program iba tak, že mesačný poplatok za novozvolený 
Program bude po zmene vyššf alebo taký istý, ako 

mesačný poplatok za doterajšf Program, aktivovaný v čase nadobudnutia platnosti Dodatku, inak straca nárok na 
Benefit podra bodu 5 tohto článku. 

 7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku je možné pĺsomne previesť na iného 
účastnfka iba s predchádzajúcim pfsomným súhlasom Podniku, pričom práva a povinnosti sa na nového účastnIka 
prevádzajú len v tom rozsahu, aký bol priznaný póvodnému účastrificovi, a len na obdobie, ktoré v čase prevodu 
ostáva do uplynutia rozhodnej doby. 

 Strany sa dohodli, že, v prtpade, ak Účastriĺk bude mať v okamihu vzniku platnosti tohto Dodatku aktivovaný na SIM karte 

i) niektorý z účastnĺckych programov 

kategórie Volania svojim: Vybraná hodina+, Vĺkend+, Večer a vĺkend+, Deň+ alebo Nonstop+ a súčasne aj ii) niektorý z 
účastriĺckych programov kategórie Volania do všetkých sietf: Volania do všetkých sietf 50+, Volania do vš etkých sielĺ 



100+, Volania do všetkých sielĺ 200+, Volania do všetkých sietĺ 400+ (cfalej v tomto článku jednotlivo ako "Program" a 
spoločne ako "Programy") alebo o aktiváciu oboch Programov súčasne požiada najneskór zároveh s podpisom Dodatku a 
požadované Programy mu budú na základe tejto žiadosti skutočne Podnikom aktivované, vznikne UčastnIkovi právo na 
benefit definovaný v tomto članku (cralej len "Benefit").  

V prfpade, ak účastnĺk spinĺ podmienky stanovené v tomto článku, má právo na Benefit, spočIvajúci v bezplatných volaniach na nírn zvolené účastnfcke telefónne čfslo 
23 
(cfalej aj ako "benefitové telefónne čfslo") v inej slovenskej mobilnej alebo pevnej sieti ako je sief Podniku alebo na 
účastnĺcke telefónne čĺslo FunFón, pričom benefitové telef6nne čĺslo je uvedené v čl. 1.4 a) tela Dodatku, v inom 
dokumente podpfsanom Stranami, alebo je inak dohodnuté medzi Stranami.  
Účastriĺk má právo na využívanie volanf v rámci Benefitu (cralej aj ako "benefitové volania•) počas časov toho balfka 
Volania svojim, ktorý Účastnĺk využĺva na SIM karte. 
 . Benefitové volania nezahŕňajú medzinárodné volania ani volania v roamingu; takéto volania sa účtujú v zmysle 
platného Cennfka. 
Účastnĺk má právo na využívanie benefitových volanf od nadobudnutia platnosti tohto Dodatku do konca šiesteho celého zúttovacieho obdobia 

nasledujúceho po 
nadobudnutĺ platnosti tohto Dodatku (dalej ako "rozhodná doba"). Využĺvanie benefitových volant počas rozhodnej doby je 

podmienené tým, že účastnfk si zvolil benefitové telefónne čĺslo.  

Právo na využĺvanie Benefitu bez dalšieho zaniká, ak si Účastnĺk kedykorvek počas rozhodnej doby zmenf na SIM karte hoci aj jeden Program 
na iný účastnIcky 

program, než je zadefinovaný v tomto članku, alebo ak o takúto zmenu požiada.  

č1.7. Dvojnásobok predplatenych minút na dva mesiace 
 1. Strany sa dohodli, že, v pripade, ak Účastnĺk bude mať v okamihu vzniku platnosti tohto Dodatku aktivovaný na 
SIM karte i) niektorý z účastnickych programov 
kategórie Volania svojim: Vybraná hodina+, Vikend+, Večer a vfkend+,  DeA+ alebo Nonstop+ a súčasne aj ii) niektorý z 
účastnĺckych programov kategórie Volania do všetkých sielĺ: Volania do všetkých sietf 50+, Volania do všetkých sietĺ 
100+, Volania do všetkých sielĺ 200+, Volania do všetkých sietĺ 400+ (dalej v tomto článku  jednotlivo ako "Program" a 
spoločne ako "Programy") alebo o aktiváciu oboch Programov súčasne požiada najneskór zároveň s podpisom Dodatku a 
požadované Programy mu budú na zaklade tejto žiadosti skutočne Podnikom aktivované, vznikne Účastníkovi právo na 
nasledovný benefit (cfalej len "Benefit" alebo "bonusové predplatené minúty"):  
Účastnfk počas každého celého zučtovacieho obdobia počas rozhodnej doby zfska nad rámec predplatených minút, ktoré sú uvedené  v 
Cennĺku pre účastnicky 

program kategórie Volania do všetkých sietf, ktorý má aktivovaný na SIM karte (dalej aj "zakladný počet predplatených minút") 

navyše taký počet bonusových predplatených minút, ktorý sa rovná základnému počtu predplatených minút.  
Účastnik má právo na poskytovanie Benefitu počas celej  rozhodnej doby, pod ktorou sa rozumie doba od nadobudnutia platnosti 

Dodatku až do konca druhého 

zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po nadobudnutf platnosti Dodatku. V prfpade, ak dodatok nenadobudne platnosť v prvý deA 
zúčtovacieho obdobia, spoločnosť Orange poskytne počas obdobia od nadobudnutia platnosti Dodatku do konca plynúceho 

zučtovacieho obdobia (alikvótne zučtovacie obdobie) Účastnĺkovi alikvótnu časf Benefitu.  

V prfpade, ak počas rozhodnej doby ÚčastnIk zmenf Program aktivovaný na SIM karte na iný ako niektorý z Programov uvedených v 
tomto článku, alebo ak o takúto 

zmenu Účastnĺk požiada, zanikne UčastnIkovi právo na poskytovanie Benefitu.  

Bonusové predplatené minúty sa čerpajú na volania na účastracke čísla do všetkých sietĺ SR a do pevných siet f EÚ a čerpajú sa až po 
vyčerpanĺ predplatených 

minút v účastnĺckych programoch Volania svojim a Volania do všetkých siett.  

Nevyčerpané bonusové predplatené minúty sa neprenášajú do nasledujúceho zučtovacieho obdobia a bez dalšieho prepadajú.  

 č1.8. Balik Intemet v mobile 5000 MB+ 
Tento článok sa na Účastnĺka vzrahuje iba vtedy, ak účastnrk súčasne s týmto Dodatkom uzatvoril aj iný dodatok k zmluve 
o pripojenf ("súvisiaci dodatok" alebo "datový dodatok"), a ak je identifikačný kód súvisiaceho dodatku uvedený v čl. 2.10 
tela tohto Dodatku. Zároveň sa má za to, že zvýhodnený účastnĺcky program Paušal Štart definovaný v súvisiacom 
dodatku a Internet v mobile 5000 MB+ tvoria jeden balĺk (cralej len "Balĺk"), pre ktorý od prvého dňa najbližšieho celého 
zučtovacieho obdobia po nadobudnutĺ platnosti Dodatku až do konca doby viazanosti platia nasledovné pravidlá:  
Podmienkou nadobudnutia platnosti tohto Dodatku je skutočnosf, že Účastrilk v rovnakom momente podpfsal s Podnikom súvisiaci 

dodatok. Strany sa dohodli, že v 
prfpade, ak Účastnĺk porušĺ svoju povinnosf podpfsaf súvisiaci dodatok, nevzniká mu právo na aktiváciu a vyulĺvanie Balĺka.  

Súčasfou Balĺka je zvýhodnený účastnIcky program Paušál Štart s parametrami definovanými v súvisiacom dodatku, ktorý bude 

Účastnĺkovi aktivovaný na 
súvisiacej SIM karte (dalej aj ako "dátová SIM karta").  

Súčasfou Balĺka je aj Intemet v mobile 5000 MB+ ("OW 5000 MB"), ktorý si je Účastriĺk povinný aktivovať na základe tohto Dodatku. 

Účastnĺk je oprávnený 
zdieraf OW 5000 MB aktivovaný na základe tohto Dodatku na SIM karte definovanej v tomto Dodatku (dalej aj ako "hlasová SIM 

karta"), ako aj na dátovej SIM karte definovanej v súvisiacom dodatku. OW 5000 MB má predplatený objem dát na zúčtovacie 

obdobie v objeme 5000 MB pri zakladnej rýchlosti prenosu dát. Účastnfk je oprávnený si v rubovornom tisickovom pomere rozdelit'  
a zdieraf objem 5000 MB dát medzi hlasovú a dátovú SIM kartu súvisiaceho dodatku, pričom objem MB pripadajúci na SIM kartu v 

zrnysle tohto Dodatku je uvedený v čl. 1.4 a)  Dodatku. Účastnlk berie na vedomie, že po prečerpanf objemu dát, ktorý prislúcha na 

príslušnú S1M kartu a Ictonj je uvedený v a. 1.4 a) Dodatku, sa účastrifkovi spomalf rýchlosf prenosu dát na 64 Kbit/s na príslušnej 
SIM karte. 

Účastnĺk berie na vedomie, že aktiváciou OW 5000 MB sa Účastnĺkovi na datovej SIM karte automaticky aktivuje aj program Európa 

dáta, ktorého mesačný poplatok 

je zahmutý v poplatku za Balik. V pripade, ak Účastnĺk deaktivuje OW 5000 MB, alebo ak Očastnĺk deaktivuje dátovú SIM kartu 
alebo ju prestane vyuiĺvať v zmysle dátového Dodatku, automaticky sa mu na dátovej SIM deaktivuje aj program Európa dáta, a to  

bez vplyvu na výšku mesačného poplatku za Balĺk, ktorý sa nezmenf. Ak má Účastnĺk aktivovaný OW 500(1 MB, je oprávnený aj na 

SIM karte v zmysle tohto Dodatku ("hlasová SIM karta") aktivovať si program Európa dáta, za ktorý sa však na hlasovej SIM karte 
účtuje mesačný poplatok 1,90 eur vrátane DPH, pričom v prfpade deaktivácie OW 5000 MB na hlasovej SIM karte sa tento mesačný 

poplatok od začiatku nasledujúceho zučtovacieho obdobia zvyšuje na cenníkový mesačný poplatok za program Európa data.  

Mesačný poplatok za zvýhodnený účastnicky program Paušál Štart, mesačný poplatok za Európa dáta, ktorý je aktivovaný na dátov ej 
SIM karte a mesačný poplatok 

za OW 5000 MB je zahmutý v jednom mesačnom poplatku za Balfk. Mesačný poplatok za Balĺk je 15,90 eur vrátane DPH. Mesačný 

poplatok za Balik neobsahuje mesačný poplatok za účastnĺcky program aktivovaný na hlasovej SIM karte. Učastnĺk berie na ved omie, 
že mesačný poplatok za Balfk mu bude účtovaný vo faktúre za služby využívané na hlasovej SIM karte a ÚčastnIk sa ho zaväzuje na 

základe faktúry platif. Tým nie je dotknutá povinnosť ÚčastnIka platif všetky ostatné poplatky v zmysle tohto Dodatku a Ce nnfka nad 

ramec mesačného poplatku. 
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vzhradom k prepojeniu tohto a súvisiaceho dodatku platĺ nasledovný režim: napriek tomu, že 



Účastnfk si na základe 

súvisiaceho dodatku kupuje MT so zravou sa zmluvné strany dohodli na tom, že v súvisiacom dodatku absentuje výška zmluvnej 
pokuty a záväzok viazanosti, a to z dôvodu, že výška zmluvnej pokuty definovaná v tomto Dodatku predstavuje (zahrňa) hodnotu 

zliav oboch MT, a teda toho, ktoré Učastnĺk kúpil v zmysle tohto Dodatku, ako  aj toho, ktoré Učastnik kúpil v zmysle súvisiaceho 

dodatku, a zároveň aj hodnotu benefitov, ktoré Učastnĺk zfskava v zmysle tohto, ako aj súvisiaceho dodatku.  

č1.9. Zrava z kúpnej ceny mobilného telefónu až do 100 EUR pre Pautály Snov+  
 1. Strany sa dohodli, že (i) ak ma Účastnik v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM 
karte niektorý z účastnfckych programov Volania svojim  
a/alebo Volania do všetkých sietf s nižšie definovanou výškou mesačného poplatku (uvedená výška mesačného poplatku 
cfalej ak ako „Level") alebo o jeho aktiváciu alebo aktiváciu niektorého z nich Účastnfk najneskór v deň podpisu Dodatku 
Účastnĺkom požiada a tento účastnfcky program mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, a 
súčasne (ii 1) ak v niektorých prfpadoch Účastnfk má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM 
karte niektorý z balĺkov služby Internet v mobile - konkrétne Balĺk 100 MB+ alebo ostatné cenovo vyššie balĺky (cralej aj 
ako „Vyššf balĺk") alebo ak súčasne (ii 2) v niektorých prfpadoch Očastnĺk má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosf 
Dodatok, aktivovaný na SIM karte balfk 10 MB+ služby Intemet v mobile alebo službu Prenos dát (cfalej aj ako „Nižšĺ 
balĺk") alebo o jaho aktiváciu ĺičastnrk najneskór v deň podpisu Dodatku ÚčastnIkom požiada a tento balfk mu bude na 
základe tejto žĺadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, vzniká Učastnfkovi nárok na jednorazovú osobitnú zravu z kúpnej 
ceny mobilného telefónu, resp. iného koncového telekomunikačného zariadenia (dalej aj ako „Zrava"). 
 2. UčastnIk má nárok na Zravu: 
vo výške 10 eur slovom desaf EUR v prĺpade, ak Účastnĺk pri uzatvorenĺ Dodatku spadá do Levelu 18,01 EUR až 26 EUR a 
súčasne pri uzatvorenf Dodatku aktivuje Nižšf balfk;  
vo výške 30 eur slovom tridsaf EUR v prfpade, ak Účastnĺk pri uzatvorenĺ Dodatku spadá do Levelu 26,01 EUR až 38 EUR a 
súčasne pri uzatvorent Dodatku aktivuje Nižšf balik;  
vo výške 50 eur slovom pätaesiat EUR v prĺpade, ak Očastnfk pri uzatvorenf Dodatku spadá do Levelu 38,01 EUR a vyššie 
a súčasne pri uzatvorenĺ Dodatku aktivuje Nižšĺ balfk;  
vo výške 30 eur slovom tridsaf EUR v prIpade, ak Účastriĺk pri uzatvorenĺ Dodatku spadá do Levelu 18,01 EUR až 26 EUR 
a súčasne pri uzatvorenf Dodatku aktivuje Vyššf balĺk;  
vo výške 60 eur slovom šesfdesiat EUR v pripade, ak Účastnik pri uzatvorenf Dodatku spadá do Levelu 26,01 EUR až 38 
EUR a súčasne pri uzatvorenf Dodatku aktivuje Vyššf balfk;  
vo výške 100 eur slovom jednosto EUR v prĺpade, ak Účastnik pri uzatvorenf Dodatku spadá do Levelu 38,01 EUR a vyššie 
a súčasne pri uzatvorent Dodatku aktivuje yyššf balfk.  
 3. Učastník sa zaväzuje, že v prfpade, ak pri uzatvorenl dodatku mal na SIM karte aktivovaný Vyššĺ balfk (alebo ak 
oň v danom čase požiadal a Vyššf balĺk mu bol na  
základe tejto žiadosti aktivovaný), tak počas trvania doby viazanosti Dodatku si nedeaktivuje Balĺk, resp. nezačne využívať 
niektorý z balĺkov služby Intemet v mobile, ktorého mesačný poplatok je nižšĺ ako 5,90 EUR a taktiež nezačne využĺvať 
službu Prenos dát. V prĺpade porušenia tejto zmluvnej povinnosti je Účastnĺk povinný zaplatif Podniku zmluvnú pokutu vo 
výške stanovenej v Dodatku. 
 4. Kúpna cena kupovaného mobilného telefónu, resp. iného koncového telekomunikačného zanadenia, bude po 
uplatnenf Zravy vždy minimálne 1,00 EUR, slovom jedno 
euro. 
 5. Podnik je oprávnený určif poradie a/alebo možnosť kombinovania Zravy s inými v čase uzatvorenia Dodatku 
ponúkanými zravami alebo benefitmi. 
č1.10. Zrava z kúpnej ceny mobilného telefónu až do 130 EUR pre Biznis pautály 
 1. Strany sa dohodli, že (i) ak má Účastnfk v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM 
karte niektorý z Biznis paušálov alebo o jeho aktiváciu  
Úč.astnfk najneskór v deň podpisu Dodatku Účastnĺkom požiada a tento účastnIcky  program mu bude na základe tejto 
žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, vzniká Účastníkovi nárok na jednorazovú osobitnú zravu z kúpnej ceny 
mobilného telefónu, resp. iného koncového telekomunikačného zariadenia (dalej aj ako „Zrava Biznis").  
 2. Účastnĺk má nárok na Zravu Biznis: 
vo výške 60 eur slovom šesfdesiat EUR v prfpade, ak Očastnĺk pri uzatvorenf Dodatku má aktivovaný účastrilcky program Biznis 

Svet 150 večer (resp. ak o jeho 
aktiváciu najneskôr v deň podpisu Dodatku požiada a tento mu bude na  základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný);  

vo výike 100 eur slovom jednosto EUR v prfpade, ak Účastnfk ph uzatvoreni Dodatku má aktivovaný účastnĺcky program Biznis Svet 150 deA 

(resp. ak o jeho 
aktiváciu najneskôr v deň podpisu Dodatku požiada a tento mu bude na základe tejto žiadosfi skutočne na SIM karte aktivovaný);  

vo výške 130 eur slovom jednostotridsaf EUR v pripade, ak účastnIk pri uzatvorenĺ Dodatku má aktivovaný účastnicky program Biznis Svet 

300 nonstop alebo 
Biznis Svet 1000 Nonstop (resp. ak o jeho aktiváciu najneskôr v deň podpisu Dodatku požiada a tento mu bude na zaklade tejto 

žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný).  

 3. Kúpna cena kupovaného mobilného telefónu, resp. iného koncového telekomunikačného zariadenia, bude po 
uplatnenĺ Zravy Biznis vidy minimálne 1,00 EUR, slovom 
jedno euro. 
 4. Podnik je opravnený určif poradie a/alebo možnosf kombinovania Zravy Biznis s inými v  čase uzatvorenia Dodatku 
ponúkanými zfavami alebo benefitmi. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


