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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
:

Čislozmluvy: A3155161

:Í+=:: ;-::::vÍ

lD predajcu: lD190GPB11

Dátum: 7. 7. 2021

ldent. kód dodatku:
SIM karta s prideleným tel. číslom:

13651943
0915867500

'

Oľange Slovensko, a. s.
so sidlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, lčo: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/8
(ďalej len "Podnik")

(ďalej len "Účastník")

(pod skratkou "p. na pobyť' sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovani verejných služieb (ďalej len "Dodatok"; cit. zmluva
o poskytovani verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako ''Zmluva"), ktorým upraviijú podmienky kúpy
zariadenia uvedeného nižšie v texte Dodatku a tiež využívania elektronických komunikačných služieb a iných služieb poskytovaných na

ááokáäťkeu3#{äžyujé:3,ýusŤgy;,é3:íE#:tér:p3ä:ťítäéú&osdtTÍíkegäysp#čÍxsnáä,es,äžLeabáufúkaää,ystrDa:;:,tkuresp„okumente„aktorýtext
ČI.1. Predmetom tohto Dodatku je
1.1

dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastnickeho programu na účastnícky program (pokiaľ je
v kolónke nižšie v tomto bode uvedené "+++++", prípadne je uvedená kolónka prázdna, zostáva účastnĺcky program nezmenený;
uvedenie predmetného symbolu alebo prázdne miesto v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou
kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je
uvedené inak)

Go 30 eur
na SIM karte Podniku registrovanej na Účastnika, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlavi tohto Dodatku, resp. na tej SIM karte

t:3,äLkúuhät%rágtoni?ä'pkaotľe:stt:,teofätnong#si;kjgĽ::áaednié,nvažghä,azvftôovhotguDS#aattyk'uk(Ég,eeíFénYÝg,eMn%aangg,ť.,S,Mkartupodnikuregis1.2

dohoda strán o predaji zariadenia (ďalej len "Mľ') (zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v kolónke "Yýrobné číslo Mľ uvedené
"+++++", tento údaj sa nebude uvádzat' a že
pred-met kúpy teda MT je jasne a jednoznačne určený svojim typom)

Typ MT

Samsung Galaxy A52 black

Výrobné číslo MT (llvIEI)

''+++++"

Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatneni zľavy z jeho spotrebiteľskej
ceny) s DPH (ďalej tiež "Kúpna cena")
1,00 EUR

Účastník si je vedomý, že bežná maloobchodná (spotrebiterská) cena MT bez z!'avy z jeho spotrebiteľskej ceny s DPH, za ktorú
Podnik MT zo svojho majetku predáva, pokial' sa so záujemcom o kúpu MT nedohodne na podmienkach uvedených v tomto
Dodatku, je
309,00 EUR

Čislo účastníka: 0165993429
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Dokument je podpísaný elektronicky.

Účastník si je vedomý, že MT je mu predávaný za Kúpnu cenu uvedenú vyššie v tomto bode len z toho dôvodu, Že sa zaviazal
uživat' služby poskytované mu prostrednĺctvom SIM kariy v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po dobu dohodnutú v bode 2.3
tohto Dodatku.

Účastník tiež berie na vedomie, že zmluvné strany sa dohodli, že na výšku Kúpnej ceny má resp. môže mat' vplyv aj fakt, či
Účastník súčasne s uzatvorením tohto Dodatku uzatvoril aj ďalši, resp. ďalšie (maximálne však Štyri) dodatky k Zmluve, predmetom ktoých však nie je kúpa koncového telekomunikačného zariadenia (tj. ide o dodatky k Zmluve s dohodnutou dobou viaza-

#oTS,!),.aupzoas,5:r:íŤenĺ,ghtpori,piýdcnhí3hD:lď:tnkiu,aovz#ehzo#Te:t(g:j`SjúaÉa%í:i;;Dv??:t#,boezktoMmT'sáe3päštnTknoovŤnzonTŽui:S'Rú`;DnädäknyabMef
podľa tohto Dodatku, a to v závislosti od výšky mesačného poplatku, dohodnutého pre jednotlivé Dodatky bez MT.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatky bez MT, ktorých uzatvorenie má vplyv na výpočet Kúpnej ceny MT, sú definované nižšie
v Dodatku, v kolónke "Referenčné čislo -Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatky bez Mľ'.

1.3

dohoda strán o tom, Že v rámci osobitnej ponukovej akcie podniku
Akciové mobilné telefóny pre doterajšĺch zákaznikov
poskytne (resp. neposkytne vid' nižšie) Podnik Účastníkovi aj ďalšie výhody a v prípade, že Podnik tieto ďalšie výhody Učastňi-k`oú`i`-óas`ký{-h-é, tiéž do`hoda o právach a povinnostiach strári spojenýéh s poskytnutim týchto výhod` Podrobnejšia úprava práv
a povinnosti strán spojených s poskytnutím ďalších výhod sú uvedené v dokumente

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dna 23.10.2020
ktorý ako Prí]oha Č. 1 tohto Dodatku tvorí jeho neocldeliteľnú súčasť. Strany sa dohodli, že súčasťou Prílohy č. 1 môže byt' aj

úprava iných práv a povimostí strán vrátane práv a povinností upravených v tele Dodatku.
1.4

dohoda strán o
aktivácii služby

Dátový balik nonstop Navigácia, Dátový balík nonstop Čet, Dátový balik nonstop Hudba
o deaktivácii služby

c) o volbe zvýhodneného čisla (resp. viacerých zvýhodnených čisel), ak sa Strany dohodli na aktivácii (bonusovej) služby
Nekonečné-volania na vybrané tel. č{slo v sieti Orange

-r--``)_`_-`
_` ,------____
\T_ (pokial'
_
d) o
poskytnutí
zvýhodnenia
je, nasledujúca kolónka vyplnená symbolom "+++++" Účastník nezíska žiadne zo zvýhodneni uvedených v Prilohe Dodatku, ktoré sú podmienené uÝédenim k-ľúčových slov resp. slovných spojenĺ stanovených v príslušných ustanoveniach Prilohy Dodatku, pričom právo na ostatné zvýhodnenia takouto podmienkou nepodmienené nie je
týmto dotknuté)

1.5

dohoda strán, že Účastnik je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM kariy resp. administrativny poplatok za
vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia alebo iného
záriadenia uve-denéhó v bode 1,2 tóhto článku za cenu so zl'avou (ďalej len "Poplatok'') vo výške s DPH

8,00 EUR

Čl. 2. Pľáva a povinnosti Podniku a Učastnika
2,1

ťcĽĺ:t,nibkojdeep,:ši.n3%azs:Pi':t,iä;3:i:ií;zkaú.Päti,cKeur.unr=::äýšá:'ätvoekd:äe2ávk,áá.elfabk:í#stätgna#!E':itkookmv:,ťhš.k,?:Yggg:3j
vo faktúre, inak do 15 dni odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodli na splácaní Kúpnej ceny v splátkach.

yap;%adda:hšipmoig3íä,ontaokqäFosinĺska.g3:ii3garij3ááegt:iFouvzätnvyá,ía,g':tt;ť8%'äafoúk?nau,3evnoufTrTm:Brpeťdaa'val:btgg,ä?,',aáokksvahzoť:Ľ::g
strany nedohodli na §plácani Kúpnej ceny v splátkach.
2.2

Strany sa dohodli, že Účastnik je povimý počas doby viazariosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, mať na SIM karte
aktivované a užívať služby (resp. službu) definované v ustanoveniach pismen a) a b) tohto bodu, pričom záväzky podľa pismen

3::ébttpoí:t#noedä,múa#sP:ĺvka:ľe::teÉä::ívnnýyžärg:šĺ#np::;tí,tve€ävE;%íátŕsopgí#ľksaúh:3S#3gz%ktĺš3áfanépĺ%,#ebnyatä,,uáb:áoupvaeí
(tj. ak má na SIM karte aktivovanú službu resp. aktivované služby uvedené v písmene b) {ohto bodu, nie je povinný plniť svoj
zäväzok podľa písmena a) tohto bodu).

a) Účastnik sa zaväzuje, Že v prípade, ak nebude mat' na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov Go 15 €, Go
20 €, Go 30 €, Go 40 €, Go 65 €, Go Data 15 €, Go Data 20 €, Go Data 30 € (ďalej aj ako "účastnícke programy Go''.
v pripade, že bude do aktuálnej ponuky zaradený ďalši Účastnicky program v názve ktorého je slovo Go, považuje sa tiež za
jeden z účastnickych programov Go), alebo účastnickych programov Go Biznis 10 €, Go Biznis 15 €, Go Biznis 20 €, Go
Biznis 25 €, Go Biznis 30 €, Go Biznis 35 €, Go Biznis 40 €, Go Biznis 45 €, Go Biznis 55 €, Go Biznis 70 €, Go Biznis 100 €
(ďalej aj ako "účastnicke programy Biznis.') počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, bude mať
aktivovaný na SIM karte taký účastnicky program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného
poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

40,00 EUR
Účastník
(v prípade, Že je v kolónke okrem sumy uvedený aj konkrétny účastnícky program alebo typ účastníckeho programu,
heboíuši Švoje' povinnosti, ak bude máť predmétný účastnícky program resp. účastnicky program daného typu akiivovaný na
SIM karte počas doby uvedenej v bode 2.3 tohto článku am v prípade, že výška mesačného poplatku uvedeného účastnic-

11111111[1[11111111111111111

Číslo účastníka: 0165993429
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äFehboopvr,ä%rea,Tuúčbausť:icnk;š.ha.artog,áummo:äYeebd.envápvaľeoiin5,ea,cp,;äiät,gčšsť:;grykcehu.vreodg:äĽ:evnbkeozn:LéányYgčásstt:ÍickkJyeppr33,rnan?
mat' na SIM karte aktivovaný len niek{orý z uvedených účastnickych programov alebo účastnicky program uveder`ého typu,
a to bez ohťadu na výšku ich mesačných poplatkov) a teda že počas tejto doby nebude mat' na SIM kane aktivovaný (ani
nepožiada o zmenu účastnickeho programu na) účastnicky program s nižším mesačným popla{kom, ako je výška mesačného poplatku uvedená vyššie v tejto vete (pri plneni tohto záväzku sa berie do úvahy výška mesačného poplatku po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkoľvek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Aktivácia účastnickeho programu podl'a
prvej vety tohto pismena na SIM karte alebo aspoň žiadosť o aktiváciu takéhoto účastnickeho programu na SIM karte (v čl. 1
bode 1.1 Dodatku alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následnä skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu.

b) Účastnik sa zaväzuje, Že v prípade, ak bude mat' na SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov Go, alebo
účastnĺckych programov Biznis bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.3 tohto článku, aktivovanú
na SIM karte takú kombináciu aktivovaného účastnickeho programu, a doplnkové služby Prenos minút, 100 minút do všetkých sietí v SR a EÚ, Nekonečné volania v Orangei, Nekonečný ba" SMS / MMS, Nekonečné medzinárodné hovory Svet,
V Európe ako doma PLUS, Svet dáta, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna starostlivost', Balík starostlivosti základ, Balik
starostlivosti plus, služby Zdieram svoje dáta, Balik 100 správ, 200 MB v mobile.1 GB v mobile, 2 GB v mobile, Biznis lnternet
v mobile 200 MB, Biznis lnternet v mobile 1 GB, Biznis lnternet v mobile 2 GB, Max Roaming, Nekonečné volania na čislo
vSR,Zrýchlenieprenosudát,uktorejvýškasúčtumesačnýchpoplatkov(vrátaneDPH)zatietoúčastníckeprogramy,služby,
..,,
ĺ.
z`hi.` :_ ._`„..L ..l,`L-^`.„ňÄ:^ -Lĺ^
balíky, doplnkové služby a za Mesačhé -predplatné (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako

40,00 EUR

pade,
pri
r` 'r-||'
I ,Že kombinácia služieb, z ktorej sa ráta súčet mesačných
poplatkov podľa predchádzajúcej vety, nebude pozostávat' zo všetkých balíkov, služieb alebo in-ých plneni vymenovaných
v predchádzajúcej vete. Pri plneni záväzku podl.a tohto boclu sa berie do úvahy výška mesačných poplatkov za Mesačné
predplatné, účastnícke programy, služby baliky resp. doplnkové služby po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkol'vek
právnej skutočnosti poskytne Podnik. Ustanovenia druhej vety pismena a) tohto bodu platia primerane aj pre právm vzt'ahy
podľa tohto pismena, pokiaľ v tomto pismene nie je uvedené inak. Aktivácia kombinácie služieb podl'a prvej vety tohto pÍsmena na SIM kafte alebo aspoň žiadost' o aktiváciu takéhoto účastníckeho programu na SIM kane (v čl. 1 bode 1.1 Dodatku
alebo inou formou na to stanovenou Podnikom) a jeho následná skutočná aktivácia je podmienkou platnosti tohto Dodatku
a teda aj podmienkou na vznik nároku na kúpu MT za kúpnu cenu. Podnik je oprávnený zaradiť medzi doplnkové služby,
baliky uvedené v prvej vete pĺsmer`a b), ktorých výška mesačného poplatku sa zarátava do súčtu mesačných poplatkov uveaéné`ho v tomto p(.sme-ne b), -aj iné doplnkové služby a baiiky.
Povinnosť`l`,aoLiiir`c]
ruviiiuut>i
Účastnika }/`/u[o
podl'a tohto
``/.l`V písmena
rJt -... Vl.`..
je splnená
j-yru .-..--aj
| v`

2.3

Účastníksazaväzuje, že podobu
mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej tiež "doba viazanosti")
a) zotrvá v zmluvnom vzt'ahu s Podnikom podra Zmluvy v zneni tohto Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu PoclnĹ
komprostrednictvomSIMkany,pocelútútodobubudebezprerušeniatietoSlužbyvyuživat`,atovsúladesjehozáväzkami
a zároveň nedoruči Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmlwy a / alebo
Dodatku pred uplynutim doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov
stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dôvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy iným platným právnym predpisom;

b)nepožiadaovypojeniezprevádzky,aleboodočasnúdeaktiváciuSIMkarty(pokiarmutakátopovinnosťnevyplývazoZmlwy,
pričom v takom pripade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM kafty,
ktorá nahradi vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopusti takého konania, alebo, nedá svojím konanim žiaden taký podnet a ani neumožni také konanie, na základe

!toovrFnhno.sbtYzpoitn,áknuyv6:ák;:n?kräľ3uogtséu;p::3gzamv,iäžä,aJet%om%áš%R:vä%ť,ezbT`:vžmz,udvôev,of,%onensap:náewnáadg':tbooréphoorubšye3L3
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušit' poskytovanie Služieb;

d,Räg,euTabť.ääí.,2Mpi3;ee,:eftLv,oĽ:äáet:yihú#usžtineigk,y,epsrpo.g,rna,Th(r;rsopdut#%yažr:a:teäôŤds:níc#uošgrt?ržámvä)z#iia€tkníkáoTvb:
deného v bode 2.2 tohto článku;

e) bude včas a riadr® uhrádzat' cenu za Služby a iné svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrádzať Podniku iné platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažné záväzky voči Podniku,
avšak Účastník je povinný ich uhradit' Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.
2.4

V prípade telefónnych čĺsel, ktoré boli v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku od iného podniku (ďalej len "prenesené
čísla") Sa do doby viazanosti nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie S" kariy s prene-

žägígpč,;síiFáž,Žpewdooub3kt%áš:g:úsŤLMkkaa#.n.e:#:čve3is`reednkous:Šáfs,na:dvoť:rpčaedne:haokpúe#?::íkčí3Laa#:írntäh?ooBaošáatáän;srä#ci
režimu predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočitava prvých 14 dni nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plynút. až po uplynutí 14 dni nasledujúcich po nadobudnutí platnosti Dodatku. V týchto pripadoch je
všakÚčastnikpovinnýplniťsipovinnostiuvedenévčl.2.3a),c)ae)pocelúdobupredzačatímviazanosti(ododňanadobudnutia platnosti Dodatku až do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti.
2.5

Účastniksijevedomý,žeMTjemupredávanýzaKúpnucenuuvedenúvČl.1bode1.2Dodatku,ktorejvýškasarovnározdiehj

Fôevd.záu:pžoetrsab,úeá,äš?nuík(tzrä;,:3äiuc2Í:äťs%Eb;šošTyy,S,vea%h:uDpomdgttrkeudĺ,i:ivkonmnustí#kzáa#oťzz:ys,peo:rst:';eoľ;š:tt?eh?#3äaiktuo!3
dobu dohodnuti'i v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2.2, 2.3
alebo 2.4) vzhl'adom na výšku zl.avy zo spotrebitel`skej ceny MT, ako aj na pripadný obsah Prilohy č.1 Dodatku (pokiaľ je súčas-

«llmlllllllllllll
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tounaDd:ážtnkous!a:ät:sEái|oohvae)iigy.:gdôš#2ájä?e?:gnJkgavšTjä'na,šdk3fgdtiTžn:múáéäštíikr:Šsg::inz|';vš.zdoniaEo:rFrb:t#ÍFžjšg:y,."mT,š
bode uvedenú zmluvnú pokutu v prípade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinnosti nasledovne:

a) ak Účastnik počas doby viazanosti uvedenej v čl. 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu za
Služby alebo povimosť uhradit' včas a riadne iný svoj peňažný záväzok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas a riadne
Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný záväzok voči Podniku, avšak
Účastník je povinný ho uhradit` Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

alebo
b) ak Účastnik počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.3 Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom vzťahu

S|#iä#|epbo.dLačazsT|íxyp:r:giegtápuhtpo.vP::3#ungd%o"?:,'úpgg:iukuviazpa.nvoes#,u.Žd'štaúťpg:ŕep.räT#:t3|'äš3Ynpýroúskť:Tkí,%ĺéoh:
účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutĺm doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti sa
v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.3 pism. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dôvodov stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom zneni alebo z dôvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených iným platným prävnym predpisom),
je Účastník povinný uhradit` Podniku zmluvnú pokutu vo výške

308,00 EUR
Zmluvná pokuta (resp. v prípade, Že sa výška zmluvnej pokuty počas doby viazanosti postupne znižuje, platí toto ustanovenie pre
zm]uvnú pokiitu, v jej výške, ako je táto stanovená pre obdobie prvého mesiaca doby viazanosti) predstavuje rozdiel medzi

g::::usg?,fi?2:hk#So(äRľktrper:iáeaľ,s#Tu,Úga:a:tonik#.bezZl„ZjehoSpotrebiteľskejCenySDPHaKúpnoucenc,utj.kúpnou
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, ak zmluvná pokuta dohodnutá v predchádzajúcich ustanoveniach tohto bodu vo svojej

:!ž:š::,,!'v%nu§!s:r::ávgno:by:ämvs::sit:t,3.:;dä,ávJ:ízs3mng;:k:u;ti::bá.%gu,v,:dh2::p?bsoidau;Z,:;äčittiučí:,änta:kk.Y,,k:o:d:n:?::v:ríí;n:äe;,:pčrí#t;::;e.b:oíd::8)'nj!
výške rovnajúcej sa Šest'násobku sumy uvedenej v článku 2 v bode 2.2 písm. b) tohto Dodatku a Účastník je túto zmluvnú pokutu
Podniku povinný zaplatit', pričom v takom prípade sa neaplikuje suma zmluvnej pokuty stanovená v kolónke tvoriacej súčast' tohto
bodu. V prípade, že (i) Podniku vznikne právo na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu a zároveň (ii) v kolónke
tvoriacej súčasť tohto bodu je stanovené, že výška zmluvnej pokuty sa bude postupne podľa pravidiel uveclených v texte obsiahnutom v kolónke znižovať v závislosti od toho koľko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia
zmluvnej povinnosti, platĺ, že výška zmluvnej pokuty, ako je táto stanovená v predchádzajúcej vete, sa bude znižovať v závislosti
od toho koľko celých mesiacov uplynulo od uzavretia tohto Dodatku do okamihu porušenia zmluvnej povinnosti. a to podl'a rovnakých pravidiel, ako sÚ pravidlá stanovené pre znižovanie výšky zmluvnej pokuty uvedené v texte v kolónke tvoriacej súčasť
tohto bodu.

:ääyaopnoav,::t:yinúčg%tnuítkuo%?d#čtooĽt?o,boo:rá;án;;en,geE%án:Ígn:áTo;nkýoTapn,=šž:an#eEgvúĽä:ätizgčs?rsat:;ka,oäntFkuv(#i:äs,úopť:
ním od Zmluvy alebo prerušenim či obmedzením poskytovania Služieb v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.3 písmena
c) tohto článku).
2.6

Účastnik súhlasí s tým, že ak počas doby platnosti tohto Dodatku dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej SIM karty a v dôsledku toho k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa

Zemzšš#eeóg:gtnpí:akt,oerhúon;3:idn:ástíczhat3'á,9ťvidoodvn,pk:užáv?!,táetdo.gluš%#asťuži:3,z:g3iitľamd:ťáo,3y.vá:ŕnannooss,tirzáioyš'tutž##
vznikne, ani povinnosti plniť svoje záväzky dohodnuté v pismenách a) a c) bodu 2.3 tohto článku.

2.7

%g:iikji g?avánonhýoä3|ntií Ŕiúvpšneutkcye;Ľoáep?:ťii::,o:ä, Úmčoarsé,np,kea Ľfahs?nYŠE:ývpaiuJg#' ä?d:;2ätaoť Rouda;kžá E:ť#t|apdr3:žť 3!ä;t:
&íga:#tovv:eáíťž8;dp#äkzymp,:tvr;bant:hpt;eDvá:;ktknu:rokunakúpuMTzaKúpnucenuvsú,adestýmtoDoda,kom;(ii)poskytovat`

2.8

2. 9

Tentoodstavecsa neuplatňuje.

y apzrápna.ds?"peorúučšaesn,i:Í kn ;e.k:?nr:J;Zu%ť#ťn3ätá nťí:szt:í,ku:# p:gxaj,tcJc.hvzýšukséa,n.ovvneaľ|cuev,esdaewýgtevzbmo,€:n2éj3ptgf::yčáa;nhkoud npu:eŤ; g:gš
2.5 tohto článku.

#fusttäí,kej?pz,át:äeč,ghv:tnen#ehá33ié'jpvood#uv:ánhar:gJľzšakp:gľénTeo'rťäa#Švkie3roetsa,häjänvíýšáäddoňhao3ä::?je:ťa,u#e#áä:i.k:mJšä3tá_
nĺkovi.

2.10

Referenčné číslo -Paušál pre blízkeho:

2.113:reas|švskaa,dko,3:ádl:,pš:ivúaF:s,tonĹk,Jžeeoupčíštnn::ýp53agodd.Tľ:npookčäšekťgrneíi:sYut2bmatoprbeosťävaäti::vsa,túsig:Šaas"ťvo.bvyax:g,Z,aďna?SJlivstä;iä
bode tiež "Doba poskytovania") nie je povinný plniť svoju povinnost' mat` na SIM karie aktivovaný taký účastnicky program (resp.

täa;kgýá;ti:k:t3!ci:§:#u::;!äzrjugur!täanus:t3a;#:ao%!aeiú;:!Eo::T;b:iiiävc;;o:di3íi3b;čt:Fek:u:ei:;čänľjds:n:!#i:Í,:esbsíííí:';f:h#!i:adn!:ta3siiíž:

goÉäi?khj:.Dgggtakboasn#::iányĹc3ž:sgnn,oíá:!mzam|uevš%L3;:hinzýúcčiozv:|#;abndo.vb|jäc§gág[ĺľkas:jĽo:32gsáik,Tve.dvái,ťečfsntäí53%
zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka môže Účastník využivať aj viac krát počas doby
viazanosti, avšak súčet Dôb poskytovania nesmie prekročit' šest' celých zúčtovacich období. Počas Doby poskytovania môže byť
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na SIM karie aktivovaný akýkol.vek aktuálne ponúkaný účastnícky program, ktorého podmienky užĺvania sú v prípade SIM kariy
splnené. Službu Prestávka je možné aktivovat' len v prípade, že na SIM karte bude aktivovaný niektorý z Účastníckych programov
Go alebo účastníckych programov Biznis (ďalej v tomto bode tiež ako "Vybrané programy"). Službu Prestávka možno na SIM
karte aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tri celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minjmálne tri celé zúč{ovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je oprávnený - nie však
povinný -aktivovať službu Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete splnená). V prípade, že
bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný Účastnícky program resp. kombinácia služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením bodu 2.2 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM kaftu ten účastnícky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bola na SIM karte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručeni žiadosti o aktiváciu resp.
deaktiváciu sliižby Prestávka, V pripade, že sa Podnik a Účastník vopred dohodnú na presnej dižke Doby poskytovania, služba
Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik deaktivuje službu Prestávka tiež keď uplynie Šieste
celé zúčtovacie obdobie využĺvania tejto služby počas doby viazanosti.

2.12

Tento odstavec sa neuplatňuje.

2.13

Rozhodnou SIM kartou podľa prislušných ustanovení Prílohy Č.1 tohto Dodatku je SIM karta, ktorej bolo priradené nasledovné
telefónne číslo:

2.14

Fixným pripojením podľa príslušných ustanoveni prĺlohy Č.1 tohto Dodatku je pripojenie, ktorému bolo priradené nasledovné SN:

2.15

SAT pripojením podl'a prís]ušných ustanovení prílohy č.1 tohto Dodatku je pripojenie, ktorému bolo priradené nas]edovné SN:

2.16

Tento odstavec sa neuplatňuje.

2.17

Tento odstavec sa neuplatňuje.

2`18

Tento odstavec sa neuplatňuje.

2.19

Referenčné čislo-Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatky bez MT:
Referenčné číslo - Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 1 :

Referenčné Čislo - Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT Č. 2:

Referenčné číslo -Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 3:

Referenčné číslo -Výpočet Kúpnej ceny MT pre Dodatok bez MT č. 4:

čl. 3. Záverečné ustanovenia
3.1

Účastník vyhlasuje, že nemá žiadne finančné záväzky voči Podniku, ktoré v deň, keď bude podpisovať tento Dodatok, by boli po
lehote ich splatnosti. V prípade, Že v súvislosti so SIM kartou bol medzi Účastnikom a Podnikom uzavretý iný dodatok v rámci nie-

#3r#aosT#:#jaažái:ä::gnúkču;s:?,skaah3|Titftpoááhm:ebnyk;o;opsr:#uiiäriž|qaev?iaazäa??i:upsoovi:':ovgtť6Eeabs?n?%kunv:átéenén?hporgdvyĹheo,::=
dodatku prostrednictvom S]M kariy (ďalej tiež "Predchádzajúci dodatok") a tento Predchádzajúci dodatok je platný v deň, v ktcirý
sa uzaviera Dodatok, Strany sa dohodli, že Predchádzajúci dodatok zaniká okamihom uzavretia Dodatku. To neplatí v prípade,
ak je predmetom Predchádzajúceho dodatku poskytnutie služby pod názvom Zvýhodnené SMS v roamingu, Twin alebo Náhradný telefón, v takom prĺpade zostáva Predchádzajúci dodatok platný a popri ĺ-iom je platný aj Dodatok.

3.2

Učastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie MT uvedeného v článku l bode l.2. V prípade, že ide o prenos čísla sa
Strany dohodli, Že Podnik zabezpečí dodanie MT na stranami dohodnutom mieste Účastnĺkovi, ktorý je povinný splnenje tejto
povinnosti potvrdiť svojim podpisom (resp. podpisom oprávnenej' osoby konajúcej za Účastníka).

3.3

Dodatok nadobudne platnost' a účinnost' v deň, v ktorom ho podpĺšu obe jeho strany, ak sa strany ďalej nedohodli na odloženi
účinnosti niektorých ustanovení. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v Čl. 2 Dodatku.
V pripade prenesených čísel, ako aj v pripade, ak Účastník uzatvoril Dodatok v rámci režimu predaja na dialku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto pripady
v čl. 2 Dodatku. V prípade prenesených čísel je až do momentu aktivácie SIM kariy odložená účinnost' tých ustanovení Dodatku,
ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Podmienok prenositeľnosti telefónneho
čĺsla - Prijímajúci podnik. Ak Účastnik uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja na dial'ku, všetky ustanovenia Dodatku,
ktoré špecifikujú osobitné zvýhodnenia poskytované Účastnikovi, najmä ustanovenia špecifikujúce začiatok poskytovania jednotlívých osobitných zvýhodnení, nadobudĺiú účinnost' až uplynutím doby 14 dni po dni nadobudnutia platnosti Dodatku, čím môže

;g|skt'oks?apvsau::zmmoeT3:;ľ6apčjFptääe?oaskktgš3tnjikj3žä3tg#:ehn?.soDbátdnaý,%hk#áh#n,eenžíi.mRuo3Feadhafacnhaaťiaií:.o:g%äš#eľznYuh?33ägí
t'ou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku a Účastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.
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3.4

Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom nadobudnutia platnosti Dodatku sa men( dohodnutá doba platnosti zmluvy. pokiaľ táto
nebola uzavľetá na dobu určitú, vo svojej časti týkajúcej sa SIM kafty na dobu určitú zhodnú s dobou platnosti Dodatku, pričom
okamihom zániku Dodatku sa menĺ doba platnosti Zmluvy v časti týkajúcej sa SIM kariy na dobu neurčitú. Zánikom platnosti
Dodatku nie je dotknutá platnosť Zmluvy.

3. 5

Z|g|ukĽTézä#:Ľ sg|aq::gtť 'žÍFuvp;aáT::: RgdzaákľaägodngĹ.pdr;dz#|yvnnu,tjT sd,?ábny., úap ri,tpoaräeíožeu5aársttí, kv pz.m"yš!es?gjgup%.vint#:3
takým spôsobom, Že Podniku voči nemu vznikne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení tohto Dodatku, zanikne
platnost` Dodatku okamihom uhradenia zmluvnej pokuty (v pripade úhrady bankovým prevodom okamihom pripisania celej sumy

;g:ľuívniíjpbrpäovr3ué:ľaonzäi:dfnnT?on:amuí|::!tľi;ft.šk?;og|#ui,:tš:#ĺ:,%dh%vogq!io:!etuíč:a;!,i:t:,:'tväšíeý,%;S:pri;gb3Fä|:žh:y,kÉaáí,äjií.uop;o#,näu#,:
týchto zliav a / alebo iných zvýhodneni, pokiaľ nie je v ustanoveniach Prílohy č. 1 výslovne uvedené niečo iné.

3.6

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčast'ou Zmluvy. Dodatok sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre Účastníka
a Podnik.

3.7

3ársa,Eži soad dzomh,oudJ) až:.:,gr;poaddae,kaukzpdoôdvn:ä opvo:ässŤ:Íngoúsčáns?XFknáea i'áusŤ:edbngopdáá nzkm:ua?iaad;os',t3 čDa%ťna,tkkau iĽr!Pätľnekya ädps?uppná5
nia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne začne znova poskytovat' pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu po§kytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.8

Účastnĺk vyhlasuje, že pred uzavretím tohto Dodatku bol podrobne oboznámený s právami, ktoré z neho vyplývajú ako aj so všetkými podmienkami a / alebo povinnost'ami, ktoré sa podl'a neho zaviazal splniť, a súčasne, Že bol v plnom rozsahu upozornený
na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky a / alebo povinnosti nesplni alebo poruší.

3.9

Strany sa dohodli, Že v prípade, že účastnik z akýchkol'vek dôvodov strati právo na užívanie účastnickeho programu (resp. jeho

:äri;nák!ívkot,ai:áĽá%,,#kkaaririee:ät;vg#agt%kzyárpor#av#it:evp?áiíaňdaapooä#:šicbu|nve:hdoeíšavstč|:c2kebhoodgrg:2r.a#ku,Jga:,ndiRibági:ádvao aktiváciu iného účas{níckeho programu pred zmenou podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa tento úkon za vykonaný včas,
pokiaľ nebude z technických, administratívnych alebo iných dôvodov Podnik schopný vykonať požadovanú zmenii vzhľadom na
krátkost` Času medzi doručenim žiadosti a okamihom, v ktorom má dôjst' k zmene účastnĺckeho programu v dôsledku straty práva
na poskytovanie dotknutého účastnickeho programu.
3.10

Strany sa dohodli, že Podnik má nižšie v tomto bode uvedené právo a Účastnik potvrdzuje svojim podpisom, Že sa s touto
skutočnost'ou oboznámil a berie ju na vedomie. Podnik je oprávnený pre každé zariadenie, ktorého predaj je predmetom tohto
Dodatku a ktoré možno využiť na uživanie verejnej telefónnej služby, technicky obmedziť možnosť využívania tohto zariadenia

ko.č,3,S,goEšav:fníanzoas;i,apzoadn';;oott,oa?.ohdtátkDuoápa:kLaľujže,vva,Pg'3žtbkyuvstg:%v€ťaýnc:vš':::ôdb.ň;adznaun,?sái:3žspaohčuaáieá#.obšY;uR3ušr:3
v inej sieti, ako je verejná telefónna siet' Podniku (tzv. blokovanie zariadenia na sieť / SIM-lock). Účastnĺk vyhlasuje] že sa oboznámil so skutočnost'ami uvedenými v tomto bode a s ich vedomím kupuje tovar do svojho vlastníctva. Vzhľadom na uvedené
nevznikajú Účastníkovi z vyššie v tomto bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči Podniku, najmä mu nevzniká:
(a) právo reklamovat' vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom tovare, (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov zl'avu
z kúpnej ceny tovaru, (c) právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovat' vrátenie celej kúpnej ceny

zaplatenej za tovar), alebo akékowek iné právne nároky,
3.11

3.12

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku plati, že v prípade. ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňovania zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonnika, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloženi účinnosti niektorých jeho ustanovení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.
Zmluvľié strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace. rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr.

Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042,
a v prípade, Že sa tento z akéhc}kol'vek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak páĺi JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045. a v prípade, Že sa tento
z akéhokowek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapisaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva na adresu
sídla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname SAK. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná podanĺm žaloby a Činĺ 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná

DPH). Rozhodcovské konanie môže byt' výlučne pÍsomné a rozhodnutie nemusi obsahovat' odôvodnenie, rozhodca však môže
v prípade potreby ústne pojednávanie nariadit'. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmliivné strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca môže po začatí rozhodcovského konania
nariadit` predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

E Súhlasím s dohodou
3.13

E Nesúhlasím s dohodou

Ak sa Strany dohodli na aktivácii služby Poistenie faktúr, Účastník vyhlasuje, Že sa oboznámil s príslušnými poistnými podmienkami poistiteľov MetLife Europe, d. a. c., pobočka poist`ovne z iného členského štátu, lč0 472 57 105 a MetLife Europe lnsu-

:aan#o:á:ô,e?soE3Šŕsatepn,:sáošE:,azsinsé:Fmf.,eznásrá::?itááus,tl%:ráí,ás5uíeongáš,Štdoor:nsé?dostupnénainternetovejstánkepodniku
Týmto prehlasiijem, Že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpím Žiadnou chronickou chorobou alebo akoukoľvek inou chorobou, ktorá môže viesť k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem
lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dni a nepoberám starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo výs]uhový príspevok, ak sa taký dôchodok
alebo prispevok podl'a príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo v prípade, že výsluhový dôchodok alebo výsluhový prispevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu
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ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som
fyzická osoba nepodnikatel', prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatel'a na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávateľov za tých

|séá:hmi?Žgj3;o#inher%rz:|taÉi::zaasni:štn2a4ngs:sáa%vb,.ťáemsiodmaiád#:::g.eitnparrpýádn::žseoTeš:iľ##%ánmeijeŕ,?:epgisnt:enFaoTa:eas?!
nanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
alebo u dvoch zamestnávatel'ov za tých istých podmienok nepľetržite aspoľ.i 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem

šh%rnoobTá?ezÉ3húurapz:isáe;rýeppr3pparáp3%|3ter,a%Šávsontäjín:áYgidvu.cph,:pr:,:Ye:!äbpo,eúrparŤ;ädprnee3:ÍgF.dvoí,g:je!,:#žlá':*tiíát%iá;zônY3ig
najskôr dňom kedy splním uvedené podmienky zamestnanosti.

3"8gg:o,:ťkoasínfi::ínui:,gemá3Y.gť2g;4Sb;Svtap??.Vaedn:?:tb"yaä:ig:.njä'E#g?gä,i::;pp.asrtanm.:::äľa,.g#g:iáóaTšjkt:tžúpÁe.ä.")?3::2vP:3
;3g,koyčt::ä:,ozuákoarzanTg3muzp:ľsrteu,pzkm;äš:,gvš:;k:ohíä:`o#Tspúíštäpdeátko;;:n:ĺong#j:g%:rýo#eá.,užšán:,zúáčká%TneíkteĹtg,zpTj#šľnäžpšškŤ:
tovanie uveder`ých roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty. ktorá mu bola pridelená spoločnosťou

3readnzgeJčaas,anitáemmáčÁe.nä:ý.c:dš#äonvkoEuu:gpasá%úvná:ád?ruoždbnau#8::i:g'ä;g'ooč%S,ľooráan:ieronaam;Tĺ%ťu!:'3;eši#žk:zrime'uúvga3tfiT:!

:ík#oÍč;n:orosi',s;Äup:#zsún,;jv::v:o:ä,%áť::úpvs:fo:s::?ds:f:í,:irša:näu:us:,;#;ä::io;s#ľ?:;i.,ižäbžyBí%::J:,.rr#!ždEe;!á§,#š':;:T#,!r:i#i;tí

g,;ž:v?n:?rráÄhií:síot;:Íz!:vi;aip:k;š;m.::tajä:;o:soíiľíS:äi3#R:ijíiig;jĺäíi:gÉ#o;c:h:trä;cr:j:änií:t;!n:a::pi:ji!m#u;:í;%hľsn:!or!íiEgí;nč::z;a:v:;::u:
!oostiéssľgggympgsukíg;ärgj?oAE,5t:?ammÁng3Yéúsáu§Ž,3Ykšj:#upg3;ir§á.t:ro,ših,toe:t:,:nvýn3R3rä:okrunleei:upSv:ľonvýngopdopť:3ž:Jre:ožaemá:i
informovaný o možnosti zvolit' si alternatívneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby
poskytované alternativnymi poskytovatel'mi roamingu.

3.15

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred volbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej euro{arife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch ziska účastnik na stránke www.orange.sk.

3.16

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný. že aktivovanim niektorej z roamingových doplnkových služieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektive
v tých členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektoi.á z aktivovaných doplnkových roamingových služieb, využivat'

Sek%ľ'áxiaenái?ájrnáncghovEéu%pnsykephoodi:ast3ädrárgsuklgrgnsýpc.|.rá:nmsi,:äožŤcr:vcíáĽáecšynuyžávkaontešoR:mJ3ggtvnÝíhmsážéiekbeäykkrg|jtneákc:oEťarggť
o prechod na regulované roamiiigové ceny.
Vranov nad Topľou, dňa 7. 7. 202±

Nemečková Zuzana

Stanislav Kráľ
Účastník
dátum. pečiatka, podpis

Riaditeľka úseku 828 Marketing & Sales Orange
Slovensko, a. s.
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