
Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve

orange
Bonusy ponuky "Výmeny Mobilného internetu - akciová ponuka - M K"

zo dňa 18. 8. 2022
MK

ČI. 1. Úvodné ustanovenia

1. Obsahom tejto prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré v rámci ponukovej akcie "Výmeny Mobilného internetu 
- akciová ponuka - M K" 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 d'aiší riadok nadpisu) ako aj názov ponukovej akcie, ako je tento uve
dený 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. Zvýhodnenie uvedené v tejto prílohe bude poskytnuté:
a) Účastníkovi, ktorému boli prostredníctvom SIM karty pred dňom, v ktorý nadobudol platnosť tento Doda

tok, 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 posky

tované 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).

1. Strany sa dohodli, že Účastník získava uzavretím tohto Dodatku v súvislosti so SIM kartou, ktorej telefónne 
číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, a súčasne za splnenia podmienky, že Účastník najneskôr v oka
mihu uzatvorenia tohto Dodatku požiadal Podnik o aktiváciu niektorého z účastníckych programov služby 
Mobilný internet, a to Data Safe Basic, Data Safe Optimal alebo Data Safe Premium (resp. iného účastníc
keho programu, ktorý určí Podnik) (ďalej aj ako "Program") a Podnik tejto žiadosti skutočne vyhovie a akti
vuje na predmetnej SIM karte príslušný Program, právo na osobitné zvýhodnenie, spočívajúce v poskytnutí 
dodatočného bezplatného objemu dát pre konkrétny Program (ďalej aj ako "Benefit"), ako je uvedené nižšie. 
Uvedený Benefit získava Účastník počas doby (ďalej v tomto bode tiež ako "Doba poskytovania") trvajúcej 
od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období, počas ktorého bol uzavretý 
tento Dodatok, až do uplynutia doby viazanosti, ako je táto stanovená v príslušnom článku Dodatku (Podnik 
je oprávnený - nie však povinný - poskytovať Benefit aj pb ním určenú dobu po uplynutí doby viazanosti, 
teda po zániku Dodatku), a to:
a) 1 GB dát, využiteľných na dátové prenosy v rámci sprístupnených mobilných a pevných sietí v SR 

a v rámci sprístupnených pevných a mobilných sietí štátov Zóny 1 dátového roamingu, v prípade účast
níckeho programu Data Safe Basic služby Mobilný internet;

b) 2 GB dát, využiteľných na dátové prenosy v rámci sprístupnených mobilných a pevných sietí v SR 
a v rámci sprístupnených pevných a mobilných sietí štátov Zóny 1 dátového roamingu, v prípade účast
níckeho programu Data Safe Optimal služby Mobilný internet;

c) 3 GB dát, využiteľných na dátové prenosy v rámci sprístupnených mobilných a pevných sietí v SR 
a v rámci sprístupnených pevných a mobilných sietí štátov Zóny 1 dátového roamingu, v prípade účast
níckeho programu Data Safe Premium služby Mobilný internet.
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ČI. 3. Zľava 30 % z mesačného poplatku 
vybraných účastníckych programov Mobilného internetu

1. Strany sa dohodli, že Účastník získava uzavretím tohto Dodatku právo na 30% zľavu (ďalej tiež "Zľava”) 
z výšky základného mesačného poplatku (tj. Zľava sa netýka mesačných a iných poplatkov doplnkových 
služieb) podľa Cenníka služieb za užívanie účastníckych programov služby Mobilný internet, a to Data Safe 
Basic, Data Safe Optimal alebo Data Safe Premium (resp. iného účastníckeho programu, ktorý určí Podnik) 
(ďalej aj ako "Programy"). Podmienkou poskytovania Zľavy je skutočnosť, že niektorý z Programov je aktivo
vaný na SIM karte. Právo na Zľavu má Účastník len v súvislosti s poskytovaním Služieb prostredníctvom 
SIM karty, a to počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v príslušných ustanoveniach Dodatku (Podnik 
je oprávnený - nie však povinný - poskytovať Zľavu aj po ním určenú dobu po uplynutí doby viazaností teda 
po zániku Dodatku), V prípade, že Účastníkovi vznikne súbeh práva na Zľavu a práva na inú zľavu z výšky 
mesačného poplatku Programov tieto zľavy sa nekumulujú, ale Účastníkovi zanikne počas doby súbehu 
právo na nižšiu z oboch zliav.

1. Strany sa dohodli, že v prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb v zmysle Všeobecných pod
mienok 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 posky
tovania 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 poskyto
vania služieb.

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 pravo k nie
ktorému 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 zvý
hodnenie 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).

3. Strany sa dohodli, že v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zmene zúčtovacieho obdobia pridele
ného 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 progra
mov, s ktorým je spojené iné zvýhodnenie podľa tejto prílohy (ďalej tiež "Iné zvýhodnenie") a ak k tejto akti- 
yácii 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 zvyšu
júcu 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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