
Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve 
o poskytovaní verejných služieb 

SIM karta s prideleným telefónnym číslom (SN): 0917 489320 
Ident. kód dodatku: 10904623 ID predajcu: ID089GPB01 

Dátum: 21.5. 2018 

Orange Slovensko, a. s. 
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 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/B 
(ďalej len "Podnik") 

a 

Účastník (Osoba: právnická / fyzická podnikateľ / fyzická nepodnikateľ) : Právnická osoba 

Meno, prJezvisko, titul / Obchodné meno / Názov: 
"MAGNOLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo , PSČ, pošta): 
Hurbanovo 1, Športová, 11 , 94701 , Hurbanovo 1 

Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo: 
SR 

Rodné číslo/ IČO: IČ DPH / DIČ : 
00352314 

Zastúpený: 
Groheová Alžbeta, Ing _, -- l . 
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(pod skratkou "p. na pobyt" sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca) ~ 

"' 
uzavierajú týmto tento Dodatok č. 1 (ďalej len "Dodatok") k Dodatku (ďalej len "Akciový dodatok" - bližšie kon- co 

o kretizovaný v článku 1 bode 1 Dodatku) k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorej súčasťou sú Vše- N 
U) 

obecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej <=! 

telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., (ďalej len "Zmluva") za účelom definovania podmienok ~ 
spojených s tým, že zariadenie kúpené Účastníkom mu bude doručené Podnikom. ~ 

e 
Čl. 1. Akciový dodatok Q) 

C 
Q) 
o, 

~ 1.1 Akciovým dodatkom sa rozumie dodatok k Zmluve, v záhlaví ktorého je uvedený nasledovný Identifikačný 
kód dodatku: ] 

._I 1_09_o_46_2_3 ________________________ ___.l 1) 
i: 
Q) 

E 
::, 

"' V prípade, že v kolónke v predchádzajúcej vete nie je uvedený I dentifikačný kód platného dodatku, roz- c3 
umie sa Akciovým dodatkom dodatok k Zmluve, predmetom ktorého je kúpa mobilného telefónu alebo 
iného zariadenia či tovaru za cenu so zľavou (ďalej tiež "Zariadenie"). Na základe tohto dodatku môžu byt' 
doručované všetky Zariadenia zakúpené na základe Akciového dodatku, pričom Zariadenia sú doručované 
len spolu (ako jedna zásielka). Zmluvné strany sa dohodli, že spolu so Zariadením bude Účastníkovi doru
čovaná aj SIM karta potrebná na využívanie služieb Podniku v zmysle Akciového dodatku, pričom pokiaľ 
z Pokynu Podniku nevyplýva niečo iné, bude SIM karta v čase doručenia Účastn íkovi už aktivovaná. 

Čl. 2. Identifikačné údaje pre realizáciu obchodného prípadu a splnomocnenie 

2.1 Adresa miesta doručenia Zariadenia: 

1 1
2) 

'-Š_p_o_rt_o_va_· _1_1,_9_4_7_0_1_H_u_r_ba_n_o_v_o_1 _______________________ ~ . 

V prípade, že v kolónke tvoriacej súčasť tohto bodu nie je uvedená žiadna adresa, rozumie sa adresou 
miesta doručenia Zariadení adresa trvalého pobytu / sídla / miesta podnikania uvedená v záhlaví Dodatku 
(ďalej sa adresa, na ktorú je Podnik povinný zabezpečiť doručenie Zariadenia, označuje aj ako "miesto 
doručenia"). 

°'""91S-.k<>.a. s 
Mo:odovo a. 821 oa SnrJtlava -kj ~06k. 
Tel 0905905 905, fax +(21 2 5851 5851 www,u>range.sot 
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2.2 Telefónny kontakt dohodnutý za účelom kontaktovania Účastníka pri doručovaní Zariadení, v zmysle tohto 
Dodatku: 

10918677321 1
3

> 

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

1 1

4) 
Groheová Alžbeta, Ing _ 

Čl. 3. Ustanovenia o doručení a právnych dôsledkoch nedoručenia Zariadení 

3.1 Podnik sa za podmienky poskytnutia všetkej potrebnej súčinnosti zo strany Účastníka zaväzuje zabezpečiť 
doručenie Zariadenia Účastníkovi 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 ktorý nadobudne 
účinnosť tento Dodatok, pričom Podnik vykoná spravidla tri pokusy o doručenie Zariadenia Účastníkovi. Ak 
sa v lehote podľa predchádzajúcej vety nepodarí zrealizovať doručenie Zariadenia Účastn íkovi , bude 
Zariadenie uložené na predajnom mieste spoločnosti Orange, na ktorom Účastník uzatvoril s Podnikom 
Akciový dodatok, a Účastník 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 zaslaním 
SMS správy Účastníkovi na telefónne číslo uvedené v tomto Dodatku. V prípade ak si Účastník nepre
vezme Zariadenie do 30 dní odo dňa odoslania SMS správy v zmysle tohto bodu, vzniká Podniku právo -~ 
požadovať od Účastníka zmluvnú pokutu vo výške 50 €. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že uplynutím e 
lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu bez toho, aby došlo k prevzatiu Zariadenia na predajnom mieste zo -~ 
strany Účastníka alebo ním poverenej osoby (k podpisu preberacích dokumentov), Akciový 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. 
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3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia Akciového dodatku platí, že doba viazanosti ~ 

stanovená v Akciovom dodatku začína plynúť okamihom prevzatia Zariadenia (podpisom preberacích ~ 
dokumentov), podpisom preberacích dokumentov budú voči Účastníkovi účinné aj tie dojednania Akci- ;§ 
ového dodatku, ktoré sa týkajú zmeny účastníckeho programu, alebo benefitov, ktoré sú Akciovým dodat- ~ 
kom Účastníkovi priznávané, ak z osobitného pokynu Podniku nevyplýva niečo iné. ~ 

3.3 Kúpna cena za Zariadenie bude Účastníkovi vyúčtovaná po prevzatí Zariadenia. 

Čl. 4. 

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 ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exem
plári. 

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok nepodpisujú v tiesni ani za jednostranne výhodných resp. nevýhod
ných podmienok pre ktorúkoľvek z nich. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, tento vyjadruje ich vôľu 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. 

Komárno, dňa 21.5.2018 

/ 

... ........ . ....... . . . ":.'-ť.'.'-!::':'.::':f..t .. !~.·-~ . ........................................................ .. ............... . 

Nemečková Zuzana Alžbeta Groheová 
Podpis a pečiatka účastníka Obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a. s. 

Orange Sk>vensko, a. s. 
Metodova 8,821 08 Brahslava, Slovenská f'ePl,Jblika 
Tel.: 0905 905 905, fa'.l: +421 2 5851 5&51, www.orange.Sk 
ICO: 356 97 270. OIC: 20 20 31 05 76. re DPH· SK 20 20 31 05 76 
zapísel"lá v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka člslo 1142/8 2/2 
R:'S2_000ATOK. 

Dokument je podpísaný elektronicky. 

1111111111111111 ii III 
32188442 

QAF1097 lssue 1 
POS-Z 

~ 

CO 

o 
N 
lri 
~ 

N 
·>-c: 

~ 
Q) 
C: 
Q) 

~ 
:g 
c 
Q) 

E 
:, 
-"' o 
o 

~ 


