Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve

Bonusy ponuky "Výmeny HSDPA – ZC" zo dňa 11. 2. 2015

ZC

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

2. Zvýhodnenie uvedené v tejto prílohe bude poskytnuté:
a) Účastníkovi, ktorému boli prostredníctvom SIM karty pred dňom, v ktorý nadobudol platnosť tento Dodatok, poskytované Podnikom Služby na základe Zmluvy a ktorý si doposiaľ nezakúpil od Podniku žiadne
koncové telekomunikačné zariadenie za cenu so zľavou alebo nezískal od Podniku iné zvýhodnenie,
pričom by sa zároveň v dodatku k Zmluve (ďalej len "akciový dodatok") zaviazal zotrvať po dobu v ňom
určenú ako účastník Služieb poskytovaných mu Podnikom v rámci niektorého z účastníckych programov
uvedených v dotknutom akciovom dodatku;
alebo
b) Účastníkovi, ktorému sú prostredníctvom SIM karty ku dňu nadobudnutia platnosti tohto Dodatku poskytované Podnikom Služby na základe Zmluvy a ktorý si síce na základe akciového dodatku zakúpil od
Podniku koncové telekomunikačné zariadenie alebo získal iné zvýhodnenie v zmysle písmena a) tohto
bodu alebo, ale najneskôr ku dňu podpisu tohto Dodatku riadne zanikla platnosť akciového dodatku,
v ktorom sa v minulosti Účastník zaviazal zotrvať po určitú dobu vo využívaní Služieb poskytovaných
Podnikom ("Určitá doba"), a to riadnym uplynutím Určitej doby, alebo iným spôsobom stanoveným nižšie
v tomto Dodatku.
3. Podmienkou platnosti tejto prílohy je skutočnosť, že Účastník a Podnik riadne uzavreli Zmluvu (písomná
zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorej číslo je uvedené v záhlaví Dodatku) a Dodatok (dodatok
k Zmluve, obsahom ktorého je najmä predaj koncového telekomunikačného zariadenia za cenu so zľavou).
Čl. 2. Lojalitné zvýhodnenie
1. Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník spĺňa v okamihu uzavretia tohto Dodatku podmienky uvedené
nižšie v tomto článku, výšky mesačných poplatkov za účastnícke programy Mobilný internet Štart, Klasik,
Premium, Extra a Ultra sa zmenia oproti cenám uvedeným v cenníku služieb, ktorý je súčasťou Zmluvy tak,
ako je uvedené v bode 4 tohto článku. Výšky mesačných poplatkov tých istých účastníckych programov sú
rozličné v závislosti od kritéria uvedeného v bode 3 tohto článku, pričom Účastník je na základe predmetného kritéria zaradený do príslušnej cenovej kategórie na základe posúdenia kritéria k okamihu podpisu
Dodatku Účastníkom. Po zaradení do kategórie v zmysle predchádzajúcej vety je Účastník pre účely určenia
výšky mesačných poplatkov vyššie uvedených účastníckych programov užívaných na SIM karte zaradený
do tejto istej kategórie po celý čas poskytovania tohto zvýhodnenia, a to aj v prípade, že by počas tejto doby
Účastník splnil podmienky pre zaradenie do kategórie s výhodnejšou výškou mesačných poplatkov.
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1. Obsahom tejto prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Výmeny HSDPA – ZC"
poskytuje Podnik Účastníkovi, ako aj podmienky poskytovania tejto osobitnej výhody. Základnou podmienkou poskytovania zvýhodnenia je platnosť Dodatku a tiež skutočnosť, že názov tejto prílohy (druhý, prípadne
každý ďalší riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uvedený v prvej vete tohto článku, je
zhodný s názvom ponukovej akcie a Prílohy č. 1 uvedeným v tele Dodatku. Legislatívne skratky dohodnuté
v tele Dodatku platia aj pre ustanovenia tejto prílohy.

2. Strany sa dohodli, že výšky mesačných poplatkov, ako vyplývajú z ustanovení tohto článku, sa budú vo
vzťahu k SIM karte uplatňovať po dobu platnosti Dodatku (doba poskytovania zvýhodnenia). Po skončení
platnosti Dodatku sa Účastníkovi za účastnícke programy uvedené v bode 1 tohto článku aktivované na SIM
karte budú účtovať mesačné poplatky uvedené v cenníku služieb, ktorý je súčasťou Zmluvy.
3. Kritériom pre zaradenie SIM karty do príslušnej kategórie je skutočnosť, ako dlho Účastník využíva bez
prerušenia hlasové alebo dátové služby poskytované mu Podnikom prostredníctvom v okamihu uzavretia
Dodatku aktívnych SIM kariet alebo pripojení do optickej siete v rámci služieb Orange Doma resp. do pevnej
siete v rámci služby Pevný internet DSL alebo prostredníctvom prístupov k službe Lite TV, a to v rámci
účastníckych programov, okrem účastníckych programov služby FunFón (tj. využívanie v rámci predplatených služieb Prima WOW, Prima, OrangeClick alebo FunFón – predplatená karta alebo paušál – sa
v zmysle tohto kritéria neberie do úvahy; za aktívnu SIM kartu, pripojenie alebo prístup sa pre účely tohto
článku považuje tiež SIM karta, pripojenie alebo prístup, na ktorých Podnik dočasne obmedzil alebo prerušil
poskytovanie služieb, avšak nebola v súvislosti s nimi ukončená platnosť Zmluvy alebo inej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej sa poskytuje príslušná služba, alebo Zmluvy o poskytovaní
služby Lite TV). Za dobu využívania predmetných služieb Účastníkom sa považuje tiež užívanie služieb
predchodcami Účastníka v prípade SIM kariet resp. pripojení resp. prístupov (ďalej tiež "pripojenie"), ktoré
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4. Výška mesačného poplatku za v bode 1 tohto článku uvedené účastnícke programy pre jednotlivé kategórie
je nasledovná:
Kategória A
Výšky mesačných poplatkov sú nezmenené (tj. účtujú sa vo výške podľa cenníka služieb prípadne iných
ustanovení Zmluvy)
Kategória B
Štart ........... 9,49 €; Klasik ....... 17,49 €; Premium ...23,49 €; Extra......... 33,99 €; Ultra ..........46,99 €
Kategória C
Štart ........... 8,99 €; Klasik ....... 16,99 €; Premium ...22,49 €; Extra......... 31,99 €; Ultra ..........43,99 €
Kategória D
Štart ........... 8,49 €; Klasik ....... 16,49 €; Premium ...21,99 €; Extra......... 28,99 €; Ultra ..........39,99 €
5. Strany sa dohodli, že v prípade, že v budúcnosti vznikne nová verzia niektorého z účastníckych programov
Mobilný internet Štart, Klasik, Premium, Extra alebo Ultra, odlišná od štandardnej verzie, ktorej podmienky
sú uvedené v cenníku služieb, osobitné ceny podľa tohto článku sa na predmetnú novú verziu účastníckeho
programu nevzťahujú.
6. Prevodom sa pre účely tohto článku rozumie prípad dohody Podniku, Účastníka a osoby, na ktorú bola SIM
karta (resp. pripojenie) registrovaná pred uskutočnením prevodu (ďalej tiež "pôvodný účastník”), na základe
ktorej, zanikne zmluva o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej bola pôvodnému účastníkovi pridelená prevádzaná SIM karta alebo pripojenie, v rozsahu, v ktorom sa táto zmluva o poskytovaní verejných
služieb týka prevádzanej SIM karty alebo pripojenia, pričom práva a záväzky pôvodného účastníka vzťahujúce sa na SIM kartu resp. pripojenie prevezme Účastník, ktorému sa v zmysle tejto dohody prideľuje dotknutá SIM karta resp. dotknuté pripojenie.
Čl. 3. Zdieľanie dát k Mobilnému internetu 2014
1. Ak je v článku 1 bode 1.4 písm. c) tela Dodatku v kolónke s indexom 14 uvedené slovné spojenie "Zdieľanie
dát k Mobilnému internetu 2014", má Účastník právo na využitie zvýhodnení uvedených nižšie v tomto
článku.
2. Zvýhodnenia, na ktoré má Účastník právo, spočíva
a) v práve na užívanie telefónnych čísel – užívateľov v skupine zdieľania dát v rámci služby Zdieľam svoje
dáta bez mesačného poplatku, pričom toto právo platí pre maximálne 3 (tri) telefónne čísla – užívateľov
– v skupine zdieľania dát (ďalej len "Zvýhodnenie"), pričom Účastník môže a nemusí využiť právo na
zaradenie a užívanie telefónnych čísel – užívateľov do skupiny zdieľania dát;
b) v práve na využitie zľavy vo výške 100 % z aktivačného poplatku (pre verného zákazníka) podľa Cenníka
služieb za vydanie (aktiváciu) jednej novej SIM karty (výlučne prvej aktivovanej SIM karty ako užívateľa
pre účely využitia služby Zdieľam svoje dáta po uzavretí Dodatku), pričom takáto SIM karta musí byť
aktívna ako užívateľ služby Zdieľam svoje dáta v rámci Zvýhodnenia, a to aspoň počas jedného celého
zúčtovacieho obdobia.
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boli na Účastníka prevedené z tretej osoby formou prevodu podľa bodu 6 tohto článku. V prípade, že Účastník niektorú zo SIM kariet alebo niektoré z pripojení previedol formou prevodu podľa bodu 6 tohto článku na
inú osobu doba užívania tejto SIM karty alebo pripojenia sa neberie do úvahy pri určovaní, do ktorej z kategórii SIM karta v okamihu podpisu Dodatku patrí (takáto SIM karta alebo pripojenie sa berie do úvahy pri
posudzovaní osoby, na ktorú boli prevedené). V zmysle uvedeného kritéria sa účastníci Služieb rozdeľujú do
štyroch kategórií:
Kategória A ....... 0 – 1 rok neprerušeného užívania služieb
Kategória B ....... 1 (vrátane) – 5 rokov neprerušeného užívania služieb
Kategória C ....... 5 (vrátane) – 10 rokov neprerušeného užívania služieb
Kategória D ....... 10 (vrátane) a viac rokov neprerušeného užívania služieb

3. Právo na využívanie Zvýhodnenia má Účastník počas doby 24 celých zúčtovacích období odo dňa, v ktorý
mu bol na SIM karte uvedenej v záhlaví Dodatku aktivovaný účastnícky program uvedený v článku 1 bode
1.1 tela Dodatku (ďalej len "Doba poskytovania Zvýhodnenia").
4. Po uplynutí Doby poskytovania Zvýhodnenia bude zo všetkých SIM kariet, ktorým sú pridelené telefónne
čísla – užívatelia v skupine zdieľania dát v rámci Zvýhodnenia – služba Zdieľam svoje dáta automaticky
deaktivovaná. Ak bude mať Účastník záujem na ďalšom poskytovaní služby Zdieľam svoje dáta (bez Zvýhodnenia) pre uvedené SIM karty, musí o poskytovanie služby Zdieľam svoje dáta požiadať Podnik.
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5. Zvýhodnenie môže Účastník využiť len v tom zúčtovacom období, v ktorom má Účastník na SIM karte
uvedenej v záhlaví Dodatku aktivovaný niektorý z účastníckych programov služby Mobilný internet s mesačným poplatkom (podľa Cenníka služieb) rovnakým alebo vyšším ako je mesačný poplatok za účastnícky
program uvedený v článku 1 bode 1.1 tela Dodatku.
6. Pokiaľ nevyplýva z ustanovení tohto článku niečo iné, platia pre účastnícke programy služby Mobilný internet podmienky platné pre účastnícke programy služby Mobilný internet podľa ustanovení Cenníka služieb
a prípadne iných častí Zmluvy vrátane tohto Dodatku a pre službu Zdieľam svoje dáta podmienky služby
Zdieľam svoje dáta podľa ustanovení Cenníka služieb a prípadne iných častí Zmluvy vrátane tohto Dodatku.
1. Strany sa dohodli, že v prípade ak sú splnené podmienky uvedené v bode 2 tohto článku sa Účastníkovi na
SIM karte aktivuje osobitná verzia služby TV v mobile s Archívom (ďalej sa táto osobitná verzia označuje
tiež ako "Zľavnená TVvMsA"), ktorej osobitné parametre sú uvedené nižšie v tomto článku, a táto sa mu
bude poskytovať (pokiaľ Účastník nepožiada pred uplynutím tejto lehoty o ukončenie jej poskytovania) po
dobu prvých troch celých zúčtovacích období nasledujúcich po uplynutí zúčtovacieho obdobia, počas
ktorého bol uzavretý tento Dodatok, a v prípade, že Účastník pred uzavretím tohto Dodatku neužíval prostredníctvom pripojenia, ktorému bolo pridelené Podnikom číslo uvedené v záhlaví tela Dodatku (ďalej sa
toto pripojenie tiež označuje ako "SIM karta"), službu Mobilný internet, tiež po dobu od aktivácie služby
Mobilný internet na SIM karte do konca zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bol uzavretý tejto Dodatok
(ďalej sa táto doba počas ktorej má účastník právo na užívanie Zľavnenej TVvMsA označuje ako "Doba
poskytovania"). V prípade, že Účastník doručí Podniku žiadosť o deaktiváciu Zľavnenej TVvMsA v Podnikom určenej forme počas Doby poskytovania, bude mu Zľavnená TVvMsA deaktivovaná do 24 hodín od
doručenia predmetnej žiadosti. Po uplynutí Doby poskytovania sa Účastníkovi Zľavnená TVvMsA zo SIM
karty deaktivuje. V prípade, že Účastník požiada spôsobom stanoveným Podnikom počas Doby poskytovania o aktiváciu služby TV v mobile s Archívom, bude na SIM karte po uplynutí Doby poskytovania Zlacnená
TVvMsA nahradená štandardnou verziou služby TV v mobile s Archívom.
2. Účastníkovi bude na SIM karte aktivovaná a poskytovaná v zmysle tohto článku Zľavnená TVvMsA
v prípade, že boli splnené všetky nasledovné podmienky:
a) v článku 2 bode 2.10 tela Dodatku je v kolónke s indexom uvedené slovné spojenie "Zľava TVvM"; pokiaľ
by v dotknutej kolónke bolo uvedené čokoľvek iné alebo nebolo uvedené nič, Podnik Účastníkovi nie je
povinný na SIM kartu aktivovať a poskytovať Zľavnenú TVvMsA.
b) Účastník má počas aktivácie Zľavnenej TVvMsA na SIM karte aktivovaný niektorý z nasledovných účastníckych programov služby Mobilný internet: Štart, Klasik Premium, Extra, Štart so zdieľaním dát, Klasik
so zdieľaním dát, Mobilný internet 2000 MB.
c) Účastníkovi nebola Zľavnená TVvMsA poskytovaná prostredníctvom SIM karty už pred uzavretím
Dodatku
3. Zľavnená TVvMsA je osobitnou verziou doplnkovej služby TV v mobile s Archívom, pričom pokiaľ v tomto
článku nie je uvedené inak, platia pre ňu podmienky platné pre štandardnú verziu služby TV v mobile. Cena
za aktiváciu a užívanie Zľavnenej TVvMsA prostredníctvom SIM karty počas Doby poskytovania je 0,00 €.
V rámci služby Zľavnená TVvMsA získa Účastník v súvislosti so SIM kartou každé celé zúčtovacie obdobie,
počas ktorého má túto službu aktivovanú, osobitný balík dát dedikovaných výhradne na prenos obsahu
služby TV v mobile s Archívom, pričom rozsah tohto osobitného balíku dát závisí od toho, ktorý účastnícky
program služby Mobilný internet má aktivovaný súčasne so Zľavnenou TVvMsA na SIM karte, a to nasledovne:
Štart, Štart so zdieľaním dát, Mobilný internet 2000 MB ......................................................... 1024 MB
Klasik, Klasik so zdieľaním dát............................................................................................... 2048 MB
Premium, Extra...................................................................................................................... 3072 MB
Pokiaľ bude Zľavnená TVvMsA poskytované počas časti zúčtovacieho obdobia, bude mu v súvislosti so SIM
kartou poskytnutý balík dedikovaných dát v alikvótnom rozsahu zodpovedajúcom časti zúčtovacieho obdobia, počas ktorého je prostredníctvom SIM karty služba Zľavnená TVvMsA poskytovaná. Po vyčerpaní osobitného balíku dát podľa predchádzajúcich dvoch viet na poskytovanie obsahu služby Zľavnená TVvMsA
možno využiť generické dáta tvoriace súčasť účastníckeho programu služby Mobilný internet aktivovaného
v danom čase na SIM karte.
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Čl. 4. Zvýhodnenie "T&B TV v mobile s Archívom"

Čl. 5. Spoločné ustanovenia
1. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle Všeobecných podmienok sa počas doby dočasného prerušenia poskytovania služieb neprerušuje ani nespočíva plynutie
doby, po ktorú sa má poskytovať ktorékoľvek zvýhodnenie uvedené v Dodatku. V prípade, ak je doba pos3/4
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kytovania zvýhodnenia stanovená na dobu platnosti Dodatku a v dôsledku dočasného prerušenia poskytovania služieb sa doba platnosti Dodatku predĺži, doba poskytovania zvýhodnenia sa nepredlžuje a zostáva
v dĺžke rovnajúcej sa pôvodne dohodnutej dobe platnosti bez jej predĺženia v dôsledku prerušenia poskytovania služieb.

3. Strany sa dohodli, že v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zmene zúčtovacieho obdobia prideleného Účastníkovi (napr. zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby
oprávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodnení uvedených v tejto prílohe, je Podnik oprávnený skrátiť
dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dĺžku iných lehôt súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia
v prospech alebo v neprospech Účastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie zvýhodnenia,
avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení.
4. Strany sa dohodli, že v prípade, ak na SIM karte bude na základe žiadosti Účastníka doručenej Podniku
počas platnosti tohto Dodatku aktivovaný namiesto účastníckeho programu, s ktorým je spojené právo na
niektoré zo zvýhodnení podľa tejto prílohy (ďalej tiež "Prvé zvýhodnenie"), niektorý z účastníckych programov, s ktorým je spojené iné zvýhodnenie podľa tejto prílohy (ďalej tiež "Iné zvýhodnenie") a ak k tejto
aktivácii dôjde počas doby poskytovania Iného zvýhodnenia, Podnik je oprávnený (nie však povinný) aktivovať Účastníkovi po zrušení Prvého zvýhodnenia na SIM karte Iné zvýhodnenie a poskytovať mu ho po
zvyšujúcu časť doby poskytovania Iného zvýhodnenia.
5. Strany sa týmto dohodli, že aj po ukončení platnosti Dodatku naďalej trvajú tie ustanovenia, z ktorých
znenia, zmyslu alebo povahy je zrejmé, že tieto ustanovenia sa vzťahujú na obdobie po ukončení platnosti
Dodatku.
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2. Strany sa dohodli, že v prípade prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, keď
zanikne Zmluva a bude nahradená inými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom
Služieb, pričom práva a záväzky Účastníka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezme nový účastník, ktorému
bude tiež pridelená SIM karta) právo Účastníka na jednotlivé zvýhodnenia podľa tejto prílohy neprechádza
na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však môže jednostranne rozhodnúť o tom, že právo k niektorému zo zvýhodnení podľa tejto prílohy novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto prípade sa
poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tejto prílohy, ak sa Podnik
a nový účastník nedohodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa len jeho nevyčerpaná časť, Podnik je však oprávnený poskytnúť
novému účastníkovi tiež zvýhodnenie vo väčšom alebo tiež v plnom rozsahu (tj. nielen nevyčerpanú časť).
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