Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve

Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 27. 10. 2017

NMD

Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Obsahom tejto prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Ponuka NMD" 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. 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 zariadenia za cenu so zľavou).
Strany sa dohodli, že Podnik Účastníkovi na SIM karte aktivuje službu CLIP, pokiaľ už túto službu nemá aktivovanú. Zároveň Podnik v prípade podľa predchádzajúcej vety poskytne Účastníkovi 100% zľavu z výšky aktivačného poplatku za aktiváciu služby CLIP.
Čl. 3 Právo používať Prima telefónne číslo a prenos kreditu
V prípade, ak prostredníctvom SIM karty bola do okamihu uzavretia Zmluvy Účastníkovi Podnikom poskytovaná predplatená služba Prima, platí, že Podnik zabezpečí za cenu administratívneho poplatku, ktorého výška
je uvedená v Dodatku, aby Účastník mohol používať podľa Zmluvy to telefónne číslo, ktoré mal priradené ako
posledné k SIM karte v čase, keď mu jej prostredníctvom bola Podnikom poskytovaná služba Prima. Zároveň
Podnik umožní Účastníkovi prenos nevyčerpanej hodnoty kreditu pri službe Prima, ktorý má Účastník predplatený pre užívanie tejto služby prostredníctvom SIM karty, avšak maximálne do výšky 66,39 €. Uvedená
nevyčerpaná hodnota sa započíta proti cene za služby poskytované Účastníkovi prostredníctvom SIM karty
v zmysle ustanovení Zmluvy.
Čl. 4 Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym
1. Strany sa dohodli, že v prípade, ak má Účastník v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM karte niektorý z účastníckych programov, ktoré je možné aktivovať a využívať za podmienok
tohto Dodatku, alebo o jeho aktiváciu Účastník najneskôr v deň nadobudnutia platnosti Dodatku požiada
a tento účastnícky program mu bude na základe tejto žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, je súčasne
s uzatvorením Dodatku oprávnený zvoliť si jedno nové až štyri SN (SIM karty) v rámci predplatenej služby
Šikovná Prima (ďalej aj ako "Prima SIM karta"), v súvislosti s ktorými mu bude poskytované nižšie definované zvýhodnenie (ďalej aj ako "Benefit").
2. Benefit spočíva (i) v možnosti uskutočňovania neobmedzených volaní zo SIM karty Účastníka na ktorúkoľvek Prima SIM kartu zvolenú podľa bodu 1 a taktiež uskutočňovania neobmedzených volaní z ktorejkoľvek
Prima SIM karty podľa bodu 1 na SIM kartu Účastníka počas rozhodnej doby a (ii) v poskytnutí osobitného
predplateného kreditu vo výške 3,00 € s DPH na každej zvolenej Prima SIM karte, s platnosťou 3 mesiace
od aktivácie Prima SIM karty. Za rozhodnú dobu sa považuje obdobie trvania viazanosti Dodatku, ak má
počas tohto rozhodného obdobia Účastník súčasne aktivovaný taký účastnícky program, ktorý spĺňa podmienky vzniku nároku na Benefit. Konkrétne telefónne číslo resp. telefónne čísla Prima, v súvislosti s ktorými
sa poskytuje Benefit, budú uvedené v Dodatku, v príslušnej kolónke, označenej ako "Referenčné číslo
– Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym". Na Benefit vzniká Účastníkovi
nárok iba v prípade, ak je v príslušnej kolónke Dodatku uvedené konkrétne telefónne číslo / telefónne čísla
Prima. Počet volaní, resp. dĺžka volaní zo SIM karty Účastníka na konkrétnu Prima SIM kartu (a vice versa)
podľa tohto článku nie je obmedzené, avšak v prípade, že rozsah využívania služby Účastníkom je taký, že
ohrozuje elektronickú komunikačnú sieť Podniku, alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvalitatívne alebo
kvantitatívne parametre poskytovania služieb ostatným účastníkom, môže byť takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a Podnik je oprávnený vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo
prerušenie poskytovania služieb Účastníkovi.
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Čl. 2 Zvýhodnená aktivácia služby CLIP

3. Pre vznik nároku na Benefit je potrebná žiadosť Účastníka o aktiváciu novej Prima SIM karty resp. viacerých
(maximálne však štyroch) Prima SIM kariet najneskôr v okamihu uzatvorenia Dodatku; akákoľvek neskoršia
aktivácia Prima SIM karty / Prima SIM kariet alebo aj len žiadosť o jej aktiváciu nespôsobí vznik nároku
Účastníka na Benefit.
1/4
BENEFIT_NMD_2017_05_17

Dokument je podpísaný elektronicky.

 {>Lp"}E8nmCK^+
_qa) U=,14W =wRV
do<v^ O3-l A~i}S+
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku nie je možné písomne previesť na iného účastníka, ak Podnik neurčí inak. Ak dôjde k prevodu záväzku, vyplývajúceho z Dodatku
a / alebo z Prima SIM karty, automaticky dochádza k zániku Benefitu.
5. Ostatné podmienky využívania elektronických komunikačných služieb Prima SIM karty resp. Prima SIM
kariet sa spravujú príslušnými dojednaniami platnej verzie Šikovná Prima cenníka. Po skončení platnosti
Dodatku uplynutím doby jeho viazanosti Podnik ukončí poskytovanie Benefitu, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak alebo ak Podnik neurčí inak.
1. Strany sa dohodli, že v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovanú na SIM karte službu Balík starostlivosti alebo službu Balík starostlivosti plus a predmetom tohto
Dodatku je tiež záväzok účastníka zotrvať po dobu 24 mesiacov v užívaní služieb poskytovaných Podnikom
prostredníctvom predmetnej SIM karty, a to v rozsahu a / alebo štruktúre stanovenej v Dodatku (ďalej aj ako
"Služba"), alebo ak najneskôr do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu Služby požiadal a Podnik mu
na SIM karte na základe tejto žiadosti Službu skutočne aktivuje, má Účastník právo na poskytnutie niektorého z nižšie definovaných benefitov, a to :
a) v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť a účinnosť Dodatok, aktivovanú na
SIM karte Službu (alebo ak najneskôr do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckeho
programu požiadal a Podnik mu na SIM karte na základe tejto žiadosti túto Službu skutočne aktivuje),
Podnik Účastníkovi poskytne benefit, spočívajúci v tom, že Služba je počas celej doby viazanosti zaradená do Článku 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka, bod 2.2 písm. b) prvá veta Dodatku.
V prípade, ak dôjde kedykoľvek počas doby viazanosti k deaktivácii Služby zo SIM karty Účastníka,
Účastník stráca nárok na tento benefit a Služba automaticky prestáva byť zaradená do Článku 2. Práva
a povinnosti Podniku a Účastníka, bod 2.2 písm. b) prvá veta Dodatku. V prípade, že už bola Služba
počas doby viazanosti jeden raz deaktivovaná, Služba už nebude zaradená do Článku 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka, bod 2.2 písm. b) prvá veta Dodatku v prípade jej opätovnej aktivácie.
b) v prípade, že Účastník má v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť a účinnosť Dodatok, aktivovanú na
SIM karte Službu (alebo ak najneskôr do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu tohto účastníckeho
programu požiadal a Podnik mu na SIM karte na základe tejto žiadosti túto Službu skutočne aktivuje),
Podnik Účastníkovi poskytne benefit, spočívajúci v tom, že Účastník má nárok na predčasnú výmenu
koncového telekomunikačného zariadenia alebo iného zariadenia po 21 mesiacoch od okamihu, kedy
nadobudne platnosť a účinnosť Dodatok za splnenia podmienky, že Služba bola na predmetnej SIM karte
aktivovaná a Účastníkom užívaná nepretržite počas celých 21 mesiacov od nadobudnutia platnosti a
účinnosti Dodatku.
Čl.6. Benefit "3 GB dát až na 9 mesiacov zadarmo"
1. Strany sa dohodli, že v prípade, ak Účastník, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, má
v okamihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM karte niektorý z vybraných účastníckych
programov "Go", alebo niektorý z účastníckych programov "Biznis paušály" (okrem účastníckych programov
Go Europe 5 € a Biznis Ekonomy), resp. iný účastnícky program, o ktorom tak určí Podnik (ďalej aj ako
"Program"), alebo ak najneskôr do okamihu podpisu tohto Dodatku o aktiváciu Programu požiadal a Podnik
mu na SIM karte na základe tejto žiadosti Program skutočne aktivuje, Účastník má právo na poskytnutie
osobitného balíka predplatených dát v objeme 3 GB na zúčtovacie obdobie (ďalej len "Benefit"), a to počas
rozhodnej doby, definovanej nižšie (ďalej aj ako "Rozhodná doba"), za podmienok stanovených v tomto
článku.
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Čl. 5 Služba Balík starostlivosti a Balík starostlivosti plus

2. Účastníkovi bude za splnenia príslušných podmienok Benefit poskytovaný počas Rozhodnej doby v trvaní:
a) 3 celých za sebou idúcich zúčtovacích období, v prípade, ak výška mesačného poplatku za Program je
v okamihu nadobudnutia platnosti a účinnosti Dodatku v rozmedzí od 10 € do 29,99 € vrátane;
b) 6 celých za sebou idúcich zúčtovacích období, v prípade, ak výška mesačného poplatku za Program je
v okamihu nadobudnutia platnosti a účinnosti Dodatku je v rozmedzí od 30 € do 64,99 € vrátane;
c) 9 celých za sebou idúcich zúčtovacích období, počnúc prvým celým zúčtovacím obdobím po nadobudnutí platnosti a účinnosti Dodatku, v prípade, ak výška mesačného poplatku za Program je 65 € a viac;
a to počnúc prvým celým zúčtovacím obdobím po nadobudnutí platnosti a účinnosti Dodatku. V prípade, ak
bezprostredne po nadobudnutí platnosti a účinnosti Dodatku nasleduje čiastočné (nie celé) zúčtovacie obdobie, Podnik je oprávnený (nie však povinný) poskytovať Benefit Účastníkovi aj počas tohto čiastočného (alikvótneho) zúčtovacieho obdobia.
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3. Uvedený Benefit (tj. objem predplatených dát 3 GB) je počas Rozhodnej doby súčasťou príslušného Programu v zmysle bodu 1 tohto článku. Uvedený Benefit nie je možné si aktivovať a využívať samostatne, ak
Podnik neurčí inak. Objem dát Benefitu (ďalej aj ako "Benefitové dáta") je možné využiť na dátové prenosy
v rámci sprístupnených mobilných sietí v SR a v rámci sprístupnených pevných a mobilných sietí
(v roamingu) štátov Zóny 1 dátového roamingu. Dátové prenosy mimo siete Podniku resp. mimo prenosu
dát v rámci Zóny 1 dátového roamingu sa neodpočítavajú z objemu Benefitových dát, ale Účastník je
povinný platiť za tieto prenosy cenu za dátové prenosy podľa podmienok Programu resp. v zmysle Cenníka
služieb Podniku. Maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania / odosielania dát v rámci využívania Benefitových dát je v 3G sieti 42 Mbit/s / 5,76 Mbit/s a v 4G sieti (LTE) 100 Mbit/s / 50 Mbit/s, prípadne
nižšia, v závislosti od technických a technologických podmienok siete konkrétneho roamingového partnera,
v prípade dátových prenosov v rámci Zóny 1 dátového roamingu.

5. Dĺžka Rozhodnej doby sa spravuje podľa podmienok (tj. výšky mesačného poplatku) Programu v okamihu
nadobudnutia platnosti a účinnosti Dodatku; prípadná neskoršia zmena výšky mesačného programu za
Program nemá za následok zmenu dĺžky Rozhodnej doby, tj. dĺžky poskytovania Benefitu. V prípade, ak
dôjde k deaktivácii Programu zo SIM karty Účastníka, Účastník bezodkladne stráca nárok na Benefit, pričom
účastník nezíska Benefit späť ani v prípade, že počas Rozhodnej doby si na predmetnej SIM karte opakovane aktivuje niektorý z Programov. V prípade deaktivácie Programu zo SIM karty účastníka nevyužitá
časť Benefitu prepadne a Účastník nebude mať nárok na vrátenie jeho nominálnej hodnoty. Benefit ani jeho
časť nie je možné vrátiť Účastníkovi ako preplatok ani vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom
peňažných prostriedkov. Účastník nemá nárok na Benefit počas dočasného prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania služieb podľa Všeobecných podmienok. Po tom, čo je účastník oprávnený znova využívať
služby, sa obnovuje aj možnosť využívania Benefitu, pričom platnosť Benefitu sa o dobu prerušenia alebo
obmedzenia služieb nepredlžuje.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku je možné písomne previesť
na iného účastníka iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Podniku, pričom práva a povinnosti sa na
nového účastníka prevádzajú len v tom rozsahu, aký bol priznaný pôvodnému účastníkovi, a len na obdobie, ktoré v čase prevodu ostáva do uplynutia rozhodnej doby.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník je, v čase po uplynutí Rozhodnej doby až do zániku platnosti
a účinnosti Dodatku, oprávnený si aktivovať a využívať službu "Jednorázové zvýšenie objemu dát 1 GB" za
osobitne zľavnený poplatok 3,00 € (uvedenú službu je Účastník oprávnený aktivovať si počas zúčtovacieho
obdobia aj viacnásobne, pričom spoločnosť Orange je oprávnená obmedziť počet aktivovaných služieb na
jednej SIM karte počas konkrétneho zúčtovacieho obdobia). Účastník je oprávnený využiť osobitné zvýhodnenie podľa tohto bodu iba v prípade, že na SIM karte má aktivovaný účastnícky program Go Europe 10 €,
Go Europe 12 €, Go Europe 15 €, alebo ktorýkoľvek z Biznis paušálov (okrem účastníckeho programu
Biznis Ekonomy).
Čl. 7 Spoločné ustanovenia
1. Za účastnícke čísla aktívne v sieti Podniku sa považujú pre účely tohto Dodatku aktívne telefónne čísla pridelené Podniku a zároveň priradené jednotlivým účastníkom verejných telefónnych služieb na základe platnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi účastníkom a Podnikom, ktoré sú jednotlivými
účastníkmi využívané v sieti Podniku, pričom za účastnícke čísla sa nepovažujú najmä krátke čísla, čísla
používané na poskytovanie osobitných služieb uvedené v cenníkoch služieb Podniku, audiotextové čísla
a iné čísla, ktoré nie sú priraďované účastníkom na základe štandardných zmlúv o poskytovaní verejných
služieb.
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4. Pre možnosť využívania Benefitu je nevyhnutnou podmienkou, aby Program obsahoval dátovú službu, tj.
buď určitý predplatený objem dát alebo službu Prístup k internetu. V prípade ak Program obsahuje predplatený objem dát, účastník čerpá najskôr Benefitové dáta a až následne predplatené dáta v rámci Programu. Benefitové dáta nie je možné využívať v službe Zdieľam svoje dáta.

2. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle príslušných
ustanovení Zmluvy 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 poskytovania 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 prevodu SIM karty na inú osobu (za prevod sa považuje aj prípad, keď
zanikne Zmluva aj Dodatok a tieto budú nahradené 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
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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.
4. 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.
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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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