
Podmienky poskytovania zliav v rámci ponuky Mobil bez záväzku

1. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., (ďalej len „spoločnosť Orange“) poskytuje 

pre účastníkov jej služieb poskytovaných na základe Zmluvy o poskytovaní ve-

rejných služieb, ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky poskytovania verej-

ných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej 

siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., (ďalej len „Zmluva o poskytovaní 

verejných služieb“) osobitnú ponuku s názvom „Mobil bez záväzku“ (ďalej len 

„Ponuka“). Ponuka má dočasný charakter a trvá do do 2. 5. 2013. Spoločnosť 

Orange má právo dobu trvania Ponuky predĺžiť, skrátiť alebo stanoviť, že získa-

va trvalý charakter. 

2. Predmetom Ponuky je poskytovanie zliav z cien mobilných telefónov prípadne 

iných telekomunikačných zariadení alebo iných zariadení predávaných spoloč-

nosťou Orange. Zľavy z cien mobilných telefónov prípadne iných zariadení sa 

poskytujú podľa podmienok uvedených v týchto Podmienkach poskytovania 

zliav v rámci ponuky Mobil bez záväzku (ďalej len „Podmienky“). Spoločnosť 

Orange je oprávnená kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom zmeniť Podmienky 

vydaním dodatku k Podmienkam alebo vydaním nového znenia Podmienok 

alebo tým, že bez zmeny znenia Podmienok zmení pravidlá poskytovania zliav. 

Poskytovanie zliav z cien mobilných telefónov prípadne iných zariadení v rámci 

Ponuky sa vzťahuje len na mobilné telefóny alebo iné zariadenia defi nované 

v bode 10 Podmienok (ďalej sa tieto mobilné telefóny a iné zariadenia, z ceny 

ktorých je možné získať zľavu v rámci Ponuky, označujú ako „Zariadenia“). 

V prípade, ak kupujúci nespĺňa podmienky stanovené v Podmienkach pre 

získanie zľavy z ceny zariadenia predávaného spoločnosťou Orange v rámci 

Ponuky, nie je tým dotknutá prípadná možnosť kúpiť uvedené zariadenie za 

podmienok stanovených pre kúpu dotknutého zariadenia v rámci iných ponúk.

3. Právo na zľavu z ceny Zariadenia má osoba, ktorá splní všetky podmienky na 

získanie zľavy uvedené v týchto Podmienkach (nesplnenie alebo len neúplné spl-

nenie čo len jednej z podmienok získania zľavy z ceny Zariadenia má za násle-

dok, že právo na zľavu z ceny Zariadenia podľa týchto Podmienok nevznikne). 

Právo na zľavu z ceny zariadenia môže získať len účastník služieb spoločnosti 

Orange poskytovaných na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej 

len „účastník“), a to vždy v súvislosti s konkrétnou SIM kartou, pridelenou mu na 

základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, pričom v prípade, že účastník 

užíva služby poskytované spoločnosťou Orange na základe Zmluvy o poskytova-

ní prostredníctvom viacerých SIM kariet, jeho právo na zľavu z ceny Zariadenia sa 

posudzuje osobitne pre každú SIM kartu, a teda môže získať toto právo v súvis-

losti s každou SIM kartou, pri ktorej budú splnené všetky podmienky získania 

práva na zľavu z ceny Zariadenia. 

4. Právo na zľavu z ceny Zariadenia v rámci Ponuky v súvislosti s konkrétnou SIM 

kartou má účastník len v prípade, že neplynie doba viazanosti dohodnutá v platnom 

Akciovom dodatku, v ktorom sa účastník zaviazal plniť povinnosti najmä prostred-

níctvom dotknutej SIM karty. Akciovým dodatkom sa rozumie dodatok k Zmluve 

o poskytovaní, na základe ktorého účastník kúpil zariadenie za cenu so zľavou 

alebo získal iné zvýhodnenie, a v ktorom sa účastník zaviazal, že bude užívať 

prostredníctvom v predmetnom Akciovom dodatku defi novanej SIM karty služby 

spoločnosti Orange po dobu stanovenú v Akciovom dodatku (v Podmienkach tiež 

ako „doba viazanosti“), a to v rozsahu a/alebo štruktúre stanovenej v predmetnom 

Akciovom dodatku. Pokiaľ plynie doba viazanosti dohodnutá v Akciovom dodat-

ku, nemá účastník právo na zľavu z ceny Zariadenia v rámci Ponuky (ďalej tiež 

„Zľava“) v súvislosti s tou SIM kartou, prostredníctvom ktorej plní svoju povinnosť 

užívať služby spoločnosti Orange v stanovenom rozsahu a/alebo štruktúre po dobu 

viazanosti, (pokiaľ však spĺňa podmienky na poskytnutie Zľavy prostredníctvom inej 

SIM karty, skutočnosť uvedená vyššie v tejto vete nemá vplyv na prípadné splnenie 

podmienok na získanie Zľavy v súvislosti s touto inou SIM kartou).

5. Právo na Zľavu má účastník len v prípade, že uhrádzal ceny za služby poskytované 

mu spoločnosťou Orange včas a riadne počas celej doby poskytovania týchto slu-

žieb. Právo na Zľavu účastník v súvislosti s konkrétnou SIM kartou nie je oprávnený 

využiť, pokiaľ má v okamihu žiadosti o poskytnutie Zľavy na nej aktivovaný niektorý 

z účastníckych programov služby FunFón Paušál, niektorý z účastníckych progra-

mov služby Mobilný Orange Internet, Denný internet, Internet na doma, účastnícky 

program Exkluziv, niektorý z účastníckych programov PROF 1, PROF 2, Paušál 

Z, Paušál Demo, ATM paušál prenájom s CSD zálohou, ATM paušál prenájom 

bez CSD zálohy, ATM paušál bez CSD zálohy, Demo 100, D500, LBS – resour-

ce management 500, LBS – resource management 2000, LBS – resource man-

agement 3000, BMSMS, MBG01, Hromadná SMS/MMS (GAP) exist, Hromadná 

SMS/MMS (GAP), BMG paušál TA, OBM PRO 2000, BMG25, MBG05, BMG10, 

Dátový paušál 50, Dátový paušál 15, Dátový paušál 0, DT30, DT50, Dátový paušál 

neobmedzene, DT05, DT10, DT00, DATA UNLIMITED, ISP užívateľský program 

alebo Spoločný dátový paušál, alebo prostredníctvom tejto SIM karty užíva službu 

Zelené číslo alebo službu Virtuálna recepcia (ďalej tiež „Neprípustné programy“). 

Medzi Neprípustné programy ďalej patria všetky účastnícke programy mimo účast-

níckych programov podľa predchádzajúcej vety, ktoré nie sú uvedené v Cenníku 

služieb (vrátane jeho príloh), avšak spoločnosť Orange je oprávnená (nie však po-

vinná) udeliť výnimku a vyňať v konkrétnom prípade účastnícky program spomedzi 

Neprípustných programov.

6. Výška Zľavy, ktorú môže účastník získať v súvislosti s kúpou jedného Zariade-

nia, závisí od celkovej ceny, ktorá bola účastníkovi vyúčtovaná za služby po-

skytované mu prostredníctvom konkrétnej SIM karty počas Rozhodného ob-

dobia, (ďalej sa táto celková cena označuje ako „Spotreba“; pojem „Spotreba“ 

použitý v ustanoveniach bodu 5 Podmienok označuje tiež túto celkovú cenu). 

Do Spotreby sa nezapočítavajú ceny tovaru, ktorý účastník kúpil od spoločnos-

ti Orange, ani splátky úveru, ktoré účastník platí prostredníctvom spoločnosti 

Orange subjektu, ktorý mu poskytol úver na kúpu zariadenia z majetku spoloč-

nosti Orange. Do Spotreby sa započítavajú ceny služieb, ktoré boli vyúčtované 

v súvislosti s Oprávnenou SIM kartou počas Rozhodného obdobia účastníkovi, 

pokiaľ boli uhradené v lehote splatnosti ako aj v prípade, ak ešte uhradené ne-

boli, avšak len v prípade, že sa ešte nestali splatnými. V prípade, že po vystavení 

faktúry alebo vyúčtovania ceny za niektoré zúčtovacie obdobie dôjde k oprave 

vyúčtovanej ceny služieb, ktorá sa zarátava do Spotreby, dobropisom alebo 

ťarchopisom, tieto opravné úkony nemajú vplyv na výšku Spotreby, ktorá je 

rozhodujúca pre výpočet výšky Zľavy. V prípade, akýchkoľvek rozdielov, sporov 

alebo iných nejasností týkajúcich sa výšky Spotreby počas Rozhodného obdo-

bia, sú rozhodujúce údaje v evidencii spoločnosti Orange, a to aj v prípade, že 

sú tieto údaje v rozpore s údajmi uvedenými vo vystavených faktúrach alebo 

vyúčtovaniach ceny. Rozhodným obdobím sa rozumie:

a) v prípade, že účastník počas doby užívania služieb prostredníctvom 

príslušnej SIM karty (s ktorou je spojené právo na Zľavu; v Podmienkach 

sa takáto SIM karta označuje tiež ako „Oprávnená SIM karta“) nevyužil 

právo na Zľavu v súvislosti s touto Oprávnenou SIM kartou spôsobom 

uvedeným v bode 10 písm. a) Podmienok, ani neuzavrel žiadny Akciový 

dodatok, v ktorom sa zaviazal plniť povinnosti podľa Akciového dodatku 

prostredníctvom tejto Oprávnenej SIM karty, obdobie od aktivácie služieb 

spoločnosti Orange na príslušnej SIM karte do okamihu zakúpenia Zaria-

denia, z ceny ktorého sa poskytuje Zľava, pokiaľ tento okamih nastal pred 

3. 4. 2013, alebo do 2. 4. 2013, pokiaľ okamih zakúpenia Zariadenia, 

z ceny ktorého sa poskytuje Zľava, nastal 3. 4. 2013 alebo neskôr.

b) v prípade, že účastník počas doby užívania služieb prostredníctvom Opráv-

nenej SIM karty už využil právo na Zľavu v súvislosti s touto Oprávnenou SIM 

kartou spôsobom uvedeným v bode 10 písm. a) Podmienok a súčasne ne-

uzavrel žiadny Akciový dodatok, v ktorom sa zaviazal plniť povinnosti podľa 

Akciového dodatku prostredníctvom tejto Oprávnenej SIM karty, obdobie 

od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po tom zúčtovacom 

období, počas ktorého účastník poslednýkrát v súvislosti s touto Oprávne-

nou SIM kartou využil právo na poskytnutie Zľavy, do okamihu zakúpenia 

Zariadenia, z ceny ktorého sa poskytuje Zľava, pokiaľ tento okamih nastal 

pred 3. 4. 2013, alebo do 2. 4. 2013, pokiaľ okamih zakúpenia Zariadenia, 

z ceny ktorého sa poskytuje Zľava, nastal 3. 4. 2013 alebo neskôr.

c) V prípade, že účastník počas doby užívania služieb prostredníctvom Oprávnenej 

SIM karty ešte nevyužil právo na Zľavu v súvislosti s touto Oprávnenou SIM 

kartou spôsobom uvedeným v bode 10 písm. a) Podmienok, ale počas toh-

to obdobia už uzavrel Akciový dodatok, v ktorom sa zaviazal plniť povinnosti 

podľa Akciového dodatku prostredníctvom tejto Oprávnenej SIM karty a doba 

viazanosti podľa tohto Akciového dodatku už uplynula, obdobie od prvého dňa 

zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po tom zúčtovacom období, počas 

ktorého uplynula doba viazanosti dohodnutá v časovo poslednom Akciovom 

dodatku, v ktorom sa zaviazal plniť svoje povinnosti prostredníctvom dotknutej 

Oprávnenej SIM karty, do okamihu zakúpenia Zariadenia, z ceny ktorého sa po-

skytuje Zľava, pokiaľ tento okamih nastal pred 3. 4. 2013, alebo do 2. 4. 2013, 

pokiaľ okamih zakúpenia Zariadenia, z ceny ktorého sa poskytuje Zľava, nastal 

3. 4. 2013 alebo neskôr. Spoločnosť Orange je oprávnená (nie však povinná) za 

súčasť Rozhodného obdobia považovať aj obdobie odo dňa, v ktorý uplynu-

la doba viazanosti, do posledného dňa zúčtovacieho obdobia, počas ktorého 

uplynula doba viazanosti. Za uplynutie doby viazanosti dohodnutej v Akciovom 

dodatku sa nepovažuje uplynutie časti doby viazanosti, po uplynutí ktorej má 

účastník právo uzavrieť nový Akciový dodatok, v ktorom sa zaviazal plniť svoje 

povinnosti prostredníctvom SIM karty aj v prípade, že dohodnutá doba viaza-

nosti ešte neuplynula (ustanovenie tejto vety rovnako platí aj pre uplynutie doby 

viazanosti uvedené v písmene d) tohto bodu Podmienok).

d) V prípade, že účastník počas doby užívania služieb prostredníctvom Opráv-

nenej SIM karty už využil právo na Zľavu v súvislosti s touto Oprávnenou 

SIM kartou spôsobom uvedeným v bode 10 písm. a) Podmienok a zároveň 

počas tohto obdobia už uzavrel Akciový dodatok, v ktorom sa zaviazal plniť 

povinnosti podľa Akciového dodatku prostredníctvom tejto Oprávnenej SIM 

karty a doba viazanosti podľa tohto Akciového dodatku už uplynula, obdobie 

od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po tom zúčtovacom 

období, počas ktorého nastala neskoršia z nasledovných udalostí: 

1. uplynutie doby viazanosti dohodnutej v časovo poslednom Akciovom do-

datku, v ktorom sa účastník zaviazal plniť svoje povinnosti prostredníc-

tvom dotknutej Oprávnenej SIM karty,

2. okamih, keď účastník poslednýkrát v súvislosti s touto Oprávnenou SIM 

kartou využil právo na poskytnutie Zľavy, 

 do okamihu zakúpenia Zariadenia, z ceny ktorého sa poskytuje Zľava, pokiaľ 

tento okamih nastal pred 3. 4. 2013, alebo do 2. 4. 2013, pokiaľ okamih 

zakúpenia Zariadenia, z ceny ktorého sa poskytuje Zľava, nastal 3. 4. 2013
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alebo neskôr. V prípade podľa odseku 1 tohto písmena je spoločnosť Orange 

oprávnená (nie však povinná) za súčasť Rozhodného obdobia považovať aj 

obdobie odo dňa, v ktorý uplynula doba viazanosti, do posledného dňa zúčto-

vacieho obdobia, počas ktorého uplynula doba viazanosti.

 Do rozhodného obdobia sa však v žiadnom prípade nezapočítava obdobie, po-

čas ktorého mal účastník na Oprávnenej SIM karte aktivovaný niektorý z Neprí-

pustných programov, a teda sa ani do Spotreby nezapočítava cena, ktorá bola 

účastníkovi vyúčtovaná za služby poskytované mu prostredníctvom Oprávnenej 

SIM karty počas obdobia, počas ktorého mal účastník na Oprávnenej SIM karte 

aktivovaný niektorý z Neprípustných programov.  

7. Výška zľavy sa určí podľa Spotreby na základe nasledujúcej tabuľky:

Spotreba Výška zľavy

0 – 30 € 0 €

60,01 – 120 € 10 €

120,01 – 240 € 20 €

240,01 – 360 € 40 €

360,01 – 600 € 60 €

600,01 – 1 200 € 100 €

1 200,01 – 1 800 € 200 €

1 800,01 € a viac 300 €

 V prípade, že bude výška Spotreby medzi 30,01 € a 60,00 €, získa účastník 

právo na Zľavu vo výške 5 €, avšak túto Zľavu môže využiť len spôsobom uve-

deným v bode 10 písmeno b) Podmienok, spôsobom podľa bodu 10 písmeno 

a) Podmienok v prípade takejto výšky Spotreby účastník Zľavu využiť nemôže, 

a teda pri kúpe Zariadenia iným spôsobom ako podľa bodu 10 písmeno b) 

Podmienok mu nebude v prípade výšky Spotreby uvedenej na začiatku tejto 

vety žiadna Zľava poskytnutá. 

8. Zľava sa poskytuje z ceny Zariadenia, za ktorú ju môže kúpiť od spoločnosti 

Orange osoba, na ktorú sa nevzťahuje žiadne zvýhodnenie z ceny Zaria-

denia poskytované spoločnosťou Orange v rámci ktorejkoľvek jej ponuky 

(vrátane Ponuky) v prípade, že nie sú splnené žiadne podmienky pre poskyt-

nutie akejkoľvek zľavy z ceny Zariadenia (štandardná spotrebiteľská cena). 

Spoločnosť Orange je oprávnená v prípade cien niektorých Zariadení sta-

noviť, že ak účastník dosiahne niektoré z rozpätí Spotreby uvedené v bode 

7 Podmienok, získa Zľavu vo väčšej výške, ako je to defi nované v bode 7 

Podmienok.

9. Cena Zariadenia po uplatnení Zľavy nemôže klesnúť pod výšku 1,00 €. V prípa-

de, že účastník požiada o poskytnutie Zľavy pri kúpe Zariadenia, ktorého cena 

je menšia ako súčet výšky Zľavy, na ktorú má účastník v súvislosti s príslušnou 

Oprávnenou SIM kartou v zmysle Podmienok právo a sumy 1,00 €, získa účast-

ník právo na Zľavu vo výške rozdielu medzi cenou Zariadenia a sumou 1,00 €. 

Právo na zvyšok Zľavy v prípade podľa predchádzajúcej vety účastníkovi kúpou 

Zariadenia zaniká. 

10. Účastník získa Zľavu len v prípade, že o ňu spoločnosť Orange ňou určeným 

spôsobom požiada a uzavrie so spoločnosťou Orange:

a) Zmluvu o kúpe zariadenia, ktorej obsahom sú podmienky kúpy Zariadenia za 

cenu so Zľavou 

alebo

b) Akciový dodatok, ktorého obsahom bude kúpa Zariadenia za cenu zníženú 

o Zľavu.

11. V prípade, že účastník požiada o uplatnenie Zľavy a uzavrie so spoločnosťou 

Orange Zmluvu o kúpe zariadenia (bod 10 pís. a) Podmienok), nie je možné kom-

binovať Zľavu s inými zľavami z ceny Zariadenia, a to ani v prípade, že by účastní-

kovi v dôsledku splnenia podmienok inej ponuky mal vzniknúť súčasne nárok na 

inú zľavu z kúpnej ceny Zariadenia, čiže v tomto prípade nie je možné kumulovať 

viacero zliav z ceny Zariadenia, ale je možné uplatniť jedine právo na Zľavu, pri-

čom v prípade uplatnenia Zľavy takýmto spôsobom zanikajú ostatné práva na 

zľavu z ceny dotknutého Zariadenia vyplývajúce z podmienok iných ponúk spo-

ločnosti Orange (ustanovenia tejto vety majú prednosť pred podmienkami iných 

ponúk spoločnosti Orange). V prípade, že účastník požiada o uplatnenie Zľavy 

a uzavrie so spoločnosťou Orange Akciový dodatok, obsahom ktorého bude 

kúpa Zariadenia za cenu zníženú o Zľavu, (bod 10 pís. b) Podmienok), účastníko-

vi sa poskytnú z ceny Zariadenia tiež ďalšie zľavy, na ktoré mu prípadne vznikne 

právo v dôsledku splnenia podmienok na poskytnutie zľavy z ceny Zariadenia na 

základe inej ponuky spoločnosti Orange odlišnej od Ponuky (čiže v tomto prípade 

je možné kombinovať Zľavu a iné zľavy z ceny Zariadenia, pokiaľ boli súčasne 

splnené podmienky ich poskytnutia). Ustanovenia predchádzajúcej vety platia, 

pokiaľ nie je stanovené inak v podmienkach inej ponuky spoločnosti Orange 

umožňujúcej účastníkovi získať zľavu z ceny zariadenia. Zľavu nie je možné kom-

binovať so zľavou zo štandardnej spotrebiteľskej ceny Zariadenia získanou na 

základe aktivácie služby Náhradný telefón.  

12. V prípade, že účastník má právo na Zľavu a uzavrie dohodu o prevode Opráv-

nenej SIM karty (za prevod sa považuje aj prípad, keď zanikne Zmluva o pripo-

jení a táto bude nahradená inými zmluvnými dokumentmi medzi spoločnosťou 

Orange a novým účastníkom služieb, pričom práva a záväzky účastníka vzťa-

hujúce sa na uvedenú SIM kartu prevezme nový účastník, ktorému bude tiež 

pridelená dotknutá SIM karta), zaniká právo na Zľavu súvisiace s prevedenou 

Oprávnenou SIM kartou. Po prevode sa však začína novému účastníkovi v prí-

pade, že sú splnené podmienky poskytovania Zľavy, odznova počítať Spotreba 

(Spotreba pôvodného účastníka v nej nie je zahrnutá).

13. Poskytovanie Zľavy z cien mobilných telefónov prípadne iných zariadení v rámci 

Ponuky sa vzťahuje: 

a) v prípade poskytnutia Zľavy spôsobom uvedeným v bode 10 písm. a) Pod-

mienok len na vybrané mobilné telefóny alebo iné zariadenia, pri ktorých 

spoločnosť Orange výslovne určí, že patria medzi mobilné telefóny alebo iné 

zariadenia, z ceny ktorých sa poskytuje zľava v rámci Ponuky. Z ceny mo-

bilných telefónov a iných zariadení ponúkaných spoločnosťou Orange, ktoré 

nepatria medzi Zariadenia, nie je možné získať Zľavu spôsobom podľa bodu 

10 písmena a) týchto Podmienok (týmto nie je dotknutá prípadná možnosť 

získať zľavu z ceny na základe inej ponuky spoločnosti Orange). Spoločnosť 

Orange môže zaradiť medzi Zariadenia, z ceny ktorých sa poskytuje Zľava 

spôsobom podľa bodu 10 pís. a) Podmienok, aj také zariadenie, ktoré je 

možné od nej kúpiť aj v rámci iných ponúk alebo zariadenie, pri ktorom je 

možné získať Zľavu z jeho ceny pri kúpe spôsobom podľa bodu 10 písmeno 

b) Podmienok 

b) v prípade poskytnutia Zľavy spôsobom uvedeným v bode 10 písm. b) Pod-

mienok na všetky zariadenia, pri kúpe ktorých možno získať zľavu z ceny 

zariadenia (odlišnú od Zľavy) za podmienky uzavretia Akciového dodatku 

(okrem ponúk, pri ktorých možno za osobitných podmienok skrátiť dobu 

viazanosti predtým platného Akciového dodatku prostredníctvom dohody 

uzavretej v novom Akciovom dodatku).

14. Účastník môže využiť svoje právo na Zľavu maximálne dvakrát v priebehu 12 

mesiacov, pričom nezáleží na tom, či svoje právo na Zľavu využije spôsobom 

podľa bodu 10 písmena a) Podmienok alebo spôsobom podľa bodu 10 písme-

no b)  Podmienok. 

15. V prípade, že účastník uzavrie Akciový dodatok, pričom súčasne z akéhokoľvek 

dôvodu (napr. z dôvodu, že v priebehu posledných 12 mesiacov už Zľavu využil 

dvakrát) nevyužije Zľavu, Spotreba, ako aj z nej vyplývajúca Zľava prepadá a ne-

bude sa započítavať do Spotreby a z nej vyplývajúceho nároku na Zľavu, na ktoré 

vznikne právo účastníkovi po uplynutí doby viazanosti Akciového dodatku. 

16. V prípade, že bolo počas Rozhodného obdobia účastníkovi prerušené posky-

tovanie služieb prostredníctvom Oprávnenej SIM karty na dobu dlhšiu ako 30 

dní, a to z dôvodu nesplnenia povinnosti uhradiť včas, riadne a v plnom rozsahu 

vyúčtovanú cenu služieb, tovaru alebo iného produktu poskytovaného spoloč-

nosťou Orange alebo jej partnerom, z dôvodu uvedeného v článku 5 bode 5.1 

písmene c) subpísmene ca) Všeobecných podmienok poskytovania verejných 

elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s., z dôvodu podozrenia zo zneužitia faloš-

ných alebo cudzích dokladov, z dôvodu podozrenia z iného podvodného ko-

nania alebo z dôvodu zneužitia služby alebo podozrenia zo zneužitia služby, sa 

Rozhodné obdobie skracuje o dobu pred ukončením prerušenia poskytovania 

služieb prostredníctvom Oprávnenej SIM karty, a teda súčasťou Spotreby nie 

je celková cena vyúčtovaná v období pred ukončením prerušenia poskytovania 

služieb prostredníctvom Oprávnenej SIM karty.

17. Spoločnosť Orange je oprávnená (nie však povinná) účastníkovi služieb, ktorý vy-

užijúc službu Prenos mobilného telefónneho čísla prenesie telefónne číslo zo siete 

iného mobilného operátora, ak využíval v minulosti toto isté prenesené telefónne 

číslo na užívanie služieb spoločnosti Orange na základe Zmluvy o pripojení, po-

skytnúť Zľavu takým spôsobom, že mu za použitia vyššie uvedených pravidiel do 

Spotreby započíta aj Spotrebu za Rozhodné obdobie pred posledným prenesením 

daného telefónneho čísla zo siete spoločnosti Orange do siete iného poskytovateľa 

mobilných telefónnych služieb (t. j. pokiaľ preniesol to isté telefónne číslo do siete 

spoločnosti Orange viackrát, nezapočíta sa mu Spotreba za Rozhodné obdobie 

pred predposledným prenesením telefónneho čísla zo siete spoločnosti Orange 

do siete iného poskytovateľa mobilných telefónnych služieb), avšak len za pod-

mienky, že nedošlo k zmene telefónneho čísla. Započítanie Spotreby z obdobia 

pred prenesením čísla zo siete spoločnosti Orange sa započíta len v prípade, že 

medzi okamihom prenesenia čísla zo siete spoločnosti Orange a žiadosťou o Zľavu 

nenastala skutočnosť, ktorá má za následok nový začiatok plynutia Rozhodného 

obdobia (napr. nová viazanosť alebo využitie práva na Zľavu).

18. Vzhľadom na to, že účastník za poskytnutú zľavu z ceny Zariadenia v prípade, 

že ho kúpi spôsobom uvedeným v bode 10 písmene a) Podmienok, neposkytu-

je spoločnosti Orange do budúcnosti žiadne protiplnenie, je spoločnosť Orange 

oprávnená pre každé Zariadenie, ktoré účastník kúpi spôsobom uvedeným 

v bode 10 písmene a) Podmienok a ktoré možno využiť na užívanie verejnej te-

lefónnej služby, technicky obmedziť možnosť využívania tohto Zariadenia v inej 

sieti, ako je verejná telefónna sieť spoločnosti Orange (tzv. blokovanie zariadenia 

na sieť/SIM-lock). Vzhľadom na uvedené nevznikajú účastníkovi z vyššie v tomto 

bode uvedených dôvodov žiadne právne nároky voči spoločnosti Orange, najmä 

mu nevzniká: (a) právo reklamovať vyššie uvedené skutočnosti na zakúpenom 

Zariadení (b) právo požadovať z hore uvedených dôvodov ďalšiu zľavu z kúpnej 

ceny Zariadenia, (c), právo z hore uvedených dôvodov odstúpiť od Zmluvy o kúpe 

zariadenia (požadovať vrátenie celej kúpnej ceny zaplatenej za Zariadenie), alebo 

akékoľvek iné právne nároky.

19. Spoločnosť Orange je oprávnená (nie však povinná) v prípadoch, keď účastník vyu-

žíva služby spoločnosti Orange poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní ve-

rejných služieb prostredníctvom viacerých SIM kariet, ktoré majú charakter Opráv-

nenej SIM karty, za účelom poskytnutia Zľavy v súvislosti s jednou Oprávnenou 

SIM kartou vo väčšej výške spočítať Spotrebu viacerých Oprávnených SIM kariet 

a poskytnúť Zľavu vo výške vypočítanej zo súčtu Spotrieb viacerých Oprávnených 

SIM kariet. V prípade podľa predchádzajúcej vety pri všetkých Oprávnených SIM 

kartách, ktorých Spotreba sa započítala do súčtu Spotrieb, zanikne právo účastní-

ka na Zľavu a Spotreba sa začne počítať nanovo od nuly. 

20. Tieto Podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňa 3. 4. 2013.
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