
orange'

Účastník (osoba: právnická ĺ ýzická podnikatel' / nepodnikatel'): Právnická osoba

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

uzavieraljÚ týmto tento Dodatok č' 1 (d'alej len "Dodatok'') k Dodatku (dalej len ''Akcior'ný dodatok'' - bliŽšie kon-
kretizovaný v článku 1 bode 1 Dodatku) k Zmluve o poskytovaní verejných sluŽieb, ktorej súčastbu sÚ Vše-
obecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných sluŽieb prostredníctvom verejnej
telefónnej siete spoločnosti orange Slovensko, a. s., (d'alej len ''Zmluva'') za účelom deÍinovania podmienok
spojených s tým, Že zariadenie kúpené Učastníkom mu bude doručené Podnikom.

čl. ĺ. Rrciov'ý dodatok
'l'1 Akciovým dodatkom sa rozumie dodatok k Zmluve, v záhlaví ktorého je uvedený nasledovný ldentifikačný

kód dodatku:

Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve
o poskytovaní Verejných sluŽieb

SlM karta s prideleným telefonnym číslom (SN): 0918537440
ldent. kód dodatku: 11313045 lD predajcu: |D390GPB'11

Dátum: 8. 11.2018

Orange Slovensko, a. s.
so síďom Metodova 8, 821 0B Bratislava, !Čo: 356 97 27O, DlČ: 20 20 31 05 78, IČ opH: sK 20 20 31 05 78,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka čÍslo 'ĺ142lB

(d'alej len "Podnik")

a

1 1 31 3045

V prípade, Že v kolónke v predchádzajúcej vete nie je uvedený ldentifikačný kod platneho dodatku, roz-
umie sa Akcior,ným dodatkom dodatok k Zmluve, predmetom ktorého je kúpa mobilného telefónu alebo
iného zariadenia či tovaru za cenu so zl'avou (d'alej tieŽ ''Zariadenie"). Na základe tohto dodatku mÔŽu byť
doručované všetky Zariadenia zakúpené na základe Akciového dodatku, pričom Zariadenia sú doručované
len spolu (ako jedha zásielka). Zmlúvne strany sa dohodli, Že spolu so Zariadením bude Účastníkovi doru-
čovaná aj SlM karta potrebná na vyuŽívanie sluŽieb Podniku v zmysle Akciového dodatku' pričom pokial'
z Pokynu Podniku nevyplyiva niečo iné, bude SlM karta v čase doručenia Učastníkovi uŽ aktivovaná.

č!. z. loentiÍikačné údaje pre reatizáciu obchodného prípadu a splnomocnenie

2.'l Adresa miesta doručenia Zariadenia:

Krajne 52, 91616 Krajné
2)

V prípade, Že v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu nie je uvedená Žiadna adresa, rozumie sa adresou
miesta doručenia Zariadeni adresa trvalého pobýu i sídla / miesta podnikania uvedená v záhlavi Dodatku
(d'alej sa adresa, na ktorú je Podnik povinný zabezpečiť doručenie Zariadenia, označuje aj ako "miesto
doručenia").
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oíänge slovensko' a' s.
Metodová 8, 821 08 BraÚslava, slovenská repub|iká
Tel.: 0905 905 905' far +42í 2 5851 585ĺ, W'ďônge.sk
lČo: 3s6 97 27o' DlČ] 20 20 31 05 78' tČ DPH: sK 20 20 31 05 78
zapĺ€ná v obchodnom legisÍi okíesného súdu &eIislava l. oddiel: sá, vložia čĺslo 1 í42lB
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Meno, priezvisko, titul/ obchodné meno / Názov:
obec Krajné

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Krajné, Kľajné, 52, 91616, Krajné

Štátne občianstvo:
SR

Číslo a platnosť oP / pasu:

Rodné číslo / lČo:
003íí715

lČ opH l olČ:

Zastúpený:
Kubis Peter, lng

Rodné číslo: ČÍslo a platnosť oP / pasu / preukazu p. na pobyt:

Dokument je podpísaný elektronicky.
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2.2 Telefónny kontakt dohodnutý za účelom kontaktovania Účastníka pri doručovaní Zariadení, v zmysle tohto
Dodatku

0908958479

2.3 Predávajúci ýmto splnomocňuje nasledovnú osobu (osoby) na prevzatie Zariadenia, doručovaných
v zmysle tohto Dodatku, a na podpísanie preberacích dokumentov, ak nebude pri preberaní Zariadenia
osobne prítomný:

Kubĺs Peter, lng
4)

čI.3. Ustanovenia o doručení a právnych dôstedkoch nedoručeniaZariadení

3'1 Podnik sa za podmienky poskytnutia všetkej potrebnej súčinnosti zo strany Účastníka zaväzqe zabezpečiť
doručenie Zariadenia Učastnĺkovi na miesto doručenia' pričom Podnik sa zaväzuje vykonať úkony smeru-
júce k doručeniu Zariadenia na miesto doručenia v lehote 90 dní nasledujúcich po dni, v ktoý nadobudne
účinnosť tento Dodatok, pričom Podnik vykoná spravidla tri pokusy o doručenie Zariadenia Učastníkovi. Ak
sa v lehote podla predchádzajúcej vety nepodarí zrealizovať doručenie Zariadenia Učastníkovi, bude
Zariadenie uloŽené'na predajnóm miestô spoločnosti orange, na ktorom Učastník uzatvoril s Podnikom
Akciovrý dodatok, a Učastník bude povinný si ho z predajného miesta Podniku prevziať do 30 dní odo dňa
oznámenia, Že Zariadenie je uloŽené na predajnom mieste Podniku. oznámenie sa uskutoční zaslanĺm
SMS správy Účastníkovi nä telefónne číslo uvedené v tomto Dodatku. V prípade ak si Učastník nepre-
Vezme Zariadenie do 30 dnĺ odo dňa odoslania SMS správy v zmysle tohto bodu, vzniká Podniku právo
poŽadovať od Učastníka zmluvnú pokutu vo rnýške 50 €. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, Že uplynutím
lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu bez toho, aby došlo k prevzatiu 7ariadenia na predajnom mieste zo
strany Učastníka alebo ním poverenej osoby (k podpisu preberacích dokumentov), Akciouý dodatok uply-
nutím tejto lehoty zaniká. Zánikom Akciového dodatku nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán,
ktoré sú určené na to, aby pretrvali aj po jeho zániku.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, Že bez ohladu na iné ustanovenia Akciového dodatku platí, Že doba viazanosti
stanovená v Akciovom dodatku začina plynúť okamihom prevzatia Zariadenia (podpisom preberacĺch
dokumentov), podpisom preberacĺch dokumentov budú voči Učastníkovi účinné aj tie dojednania Akci-
ového dodatku' ktoré sa týkajú zmeny účastníckeho programu, alebo benefitov, ktoré sú Akciouým dodat-
kom Účastníkovi priznávané, ak z osobitného pokynu Podnĺku nevyplýva niečo iné.

3.3 Kúpna cenazaZariadenie bude UčastníkovivyÚčtovaná po prevzatí Zanadenia'

čl. ĺ.
4.1 Tento Dodatok je moŽné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to písomnou formou.

4'2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoých kaŽdá zo zmluvných strán obdží po jednom exem-
plári.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, Že Dodatok nepodpisujú v tiesni ani zajednostranne v1ihodných resp. neuýhod-
ných podmienok pre ktorúkolVek z nich.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa oboznámili s obsahom Dodatku, tento vyjadruje ich vôl'u a svoj sÚhlas
s jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi resp. podpismi osôb oprávnených za ne v tejto veci konať.

4.5 Platnosť a účinnosť nadobúda tento Dodatok dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

Myjava, dňa 8' 11' 2018
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Ing. Peter Kubis
Podpis a pečiatka účastníka

OEnge Slovensko, a. s,
Melodová 8. 82ĺ 08 Btstjslevs. slovďslá .Ťubliká
Tel.: 0905 905 905, faxi +421 2 5851 5851, w.mnge.sk
lČo: 356 97 270' Dlč: 20 20 31 05 7s' lÓ DPH: sK 20 20 31 05 78
zapĺsná v obchodnom regisfi okrosého súdu Bratisleve l. oddĺel: sa. vloŽka čĺslo 1142/B

RI52,DCDATCX

NemečkováZuzana
obchodná ľiaditel'ka orange Slovensko, a. s.
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