
Podmienky služby „Nákup na diaľku“

1. Defi nície

1.1 Podmienky sú tieto podmienky pre osobitný podporný elektronický predajný 
kanál – službu „Nákup na diaľku“, ktoré upravujú práva a povinnosti kupujú-
ceho a predávajúceho v rámci zásielkového predaja Tovaru a služieb, ktorý 
uskutočňuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Podmienky sa riadia režimom 
zásielkového predaja v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Predaj Tovaru a služieb v zmysle týchto Podmienok sa uskutočňuje formou 
zásielkového predaja, a teda na diaľku, bez súčasnej prítomnosti kupujúceho 
a predávajúceho. Na predaj Tovarov a služieb, ktorý sa nerealizuje v rámci 
zásielkového predaja, sa tieto Podmienky nevzťahujú.

1.2 Predávajúci je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 
821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresné-
ho súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke číslo 1142/B.

1.3 Kupujúci je záujemca o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 
alebo Dodatku prostredníctvom služby Nákup na diaľku alebo osoba, ktorá už 
prostredníctvom služby Nákup na diaľku Zmluvu o poskytovaní verejných služieb 
a/alebo Dodatok uzatvorila, a to vždy podľa toho, ako to vyplýva z kontextu 
príslušného ustanovenia týchto Podmienok.

1.4 Zmluva o poskytovaní verejných služieb je zmluva uzatvorená medzi kupujú-
cim a predávajúcim podľa § 44 a nasl. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách prostredníctvom služby Nákup na diaľku prostredníctvom zásiel-
kového predaja, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky.

1.5 Dodatok je dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzatvorený me-
dzi kupujúcim a predávajúcim v rámci služby Nákup na diaľku prostredníctvom 
zásielkového predaja, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky.

1.6 Nákup na diaľku je osobitným podporným kanálom predaja Tovarov a služieb, 
ktorý sa realizuje prostredníctvom zásielkového predaja Tovaru a služieb pro-
stredníctvom internetu na www.orange.sk/eshop, alebo prostredníctvom iných 
spôsobov, kde sa predaj Tovarov a služieb realizuje prostredníctvom zásielkové-
ho predaja (napríklad aj prostredníctvom predaja určitých Tovarov a služieb cez 
telefón). Nákup na diaľku je služba poskytovaná predávajúcim, ktorá spočíva 
v možnosti uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo Dodatku 
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb medzi predávajúcim a kupujúcim na 
diaľku, a teda bez súčasnej prítomnosti kupujúceho a predávajúceho. Samotná 
služba Nákup na diaľku nie je elektronickou komunikačnou službou v zmysle 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

1.7 Objednávka je prejav vôle uskutočnený kupujúcim cez Nákup na diaľku, 
pričom z uvedeného prejavu vôle kupujúceho je zrejmé, že kupujúci si od 
predávajúceho objednal služby, prípadne aj Tovar, ktoré sú bližšie špecifi ko-
vané v Zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo v Dodatku, ktorý má 
záujem s predávajúcim uzatvoriť.

1.8 Tovar – tovarom sa na účely týchto Podmienok rozumie akékoľvek zariadenie, 
ktoré je predávané predávajúcim v rámci jeho obchodnej činnosti (bez ohľadu 
na to, či je predávaný v akciovej ponuke alebo nie). Tovarom sa rozumie pre-
dovšetkým mobilný telefón, modem, notebook, iné počítačové alebo koncové 
zariadenie umožňujúce využívanie služieb poskytovaných predávajúcim.

1.9 Zásielka – zásielkou sa rozumie dodávka objednaného Tovaru, Zmlúv o po-
skytovaní verejných služieb, Dodatkov alebo akýchkoľvek iných dokumentov 
doručovaných v súlade s týmito Podmienkami kupujúcemu na základe jeho  
objednávky.

1.10 VP pre paušály sa rozumejú: Všeobecné podmienky poskytovania verejných 
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej sie te 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ako aj FunFón paušál (Doplnok k Všeo-
becným podmienkam poskytovania verejných elektronických komunikačných 
služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Sloven-
sko, a.s.), Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komu-
nikačnej služby Internet na doma DSL spoločnosti Orange Slovensko, a.s., 
ako aj akékoľvek iné všeobecné podmienky vydané spoločnosťou Orange 
Slovensko, a.s., pre ňou poskytované služby, pri ktorých zákazník platí pravi-
delné mesačné poplatky za využívanie komunikačnej služby a s ňou spojených 
voliteľných, doplnkových a ostatných služieb.

1.11 VP pre predplatené služby sa rozumejú: Všeobecné podmienky spoločnos-
ti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie predplatenej služby Prima, ako aj 
Orange Click a FunFón predplatená karta (Doplnky k Všeobecným podmienkam 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie predplatenej služby Pri-
ma), ako aj akékoľvek iné všeobecné podmienky vydané spoločnosťou Orange 
Slovensko, a.s., pre ňou poskytované služby spočívajúce v predplatení komuni-
kačnej služby a s ňou spojených voliteľných a doplnkových služieb. 

1.12 Pokynom sa na účely týchto Podmienok rozumie informácia predávajúceho 
oznámená spôsobom podľa VP pre paušály, ktorá spresňuje niektoré práva a po-
vinnosti predávajúceho a kupujúceho rámcovo upravené v týchto Podmienkach 
alebo v príslušnom právnom predpise upravujúcom práva a povinnosti predávajú-
ceho alebo kupujúceho týkajúce sa obsahu týchto Podmienok. 

2. Objednávka Tovaru a služieb, dodacie podmienky 
a náklady na dodanie Tovaru

2.1 Kupujúci sa zaväzuje, že v objednávke uvedie pravdivé, aktuálne a kompletné 
údaje; súčasťou objednávky je aj uvedenie e-mailu kupujúceho, na ktorý mu 
predávajúci môže zaslať elektronickú faktúru za dodanie zásielky.

2.2 Každá objednávka má svoje unikátne identifi kačné číslo. Kupujúci je povinný 
v prípade potreby komunikácie s predávajúcim uviesť kód objednávky.

2.3 Objednávka je záväzná iba pre predávajúceho. Kupujúci ňou nie je viazaný 
a je oprávnený ju kedykoľvek zrušiť. Ak sa kupujúci a predávajúci nedohod-
nú inak, zásielku doručí predávajúci kupujúcemu do siedmich pracovných 
dní od akceptácie objednávky predávajúcim. 

2.4 V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov predávajúci kupujúcemu objednanú zá-
sielku v lehote siedmich pracovných dní nedoručí (napr. z dôvodu neprítom-
nosti kupujúceho na adrese pre doručenie, z dôvodu nezhody identifi kačných 
údajov kupujúceho s údajmi uvedenými v Zmluve alebo v Dodatku, z dôvodu 
neschopnosti kupujúceho preukázať oprávnenie na podpis Zmluvy alebo Do-
datku atď.), alebo ak kupujúci odmietne zásielku prevziať, prestáva byť pre-
dávajúci objednávkou viazaný. Predávajúci prestáva byť objednávkou viazaný 
aj vtedy, ak v sedemdňovej lehote zistí, že Tovar, ktorý si kupujúci na základe 
objednávky objednal, nie je k dispozícii. O tejto skutočnosti predávajúci kupuj-
úceho informuje bez zbytočného odkladu.

2.5 Zásielku doručí predávajúci kupujúcemu na adresu pre doručenie zadanú ku-
pujúcim v objednávke.

2.6 Predávajúci doručí kupujúcemu zásielku bezplatne; kupujúci teda nie je po-
vinný ani predávajúcemu, ani doručovateľovi platiť cenu za doručenie zásiel-
ky, a to ani vtedy, ak odmietne jej prevzatie.

2.7 V prípade, ak kupujúci nemôže prevziať zásielku osobne, môže splnomocniť 
inú osobu na jej prevzatie. Splnomocnená osoba je povinná sa pri prevzatí 
zásielky preukázať platným plnomocenstvom (originálom, alebo úradne ove-
renou kópiou) a je povinná originál, alebo kópiu platného plnomocenstva odo-
vzdať doručovateľovi. Predávajúci má právo akceptovať iba takú plnú moc, 
kde podpis Kupujúceho je overený notárom. Inú plnú moc nie je Predávajúci 
povinný akceptovať.

3. Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní verejných 
služieb a/alebo Dodatku

3.1 Súčasťou zásielky doručenej kupujúcemu je písomný návrh Zmluvy  o posky-
tovaní verejných služieb a/alebo Dodatku podpísaný predávajúcim. Písomná 
forma návrhu sa nevyžaduje pre službu Prima alebo Orange Click.

3.2 Kupujúci je oprávnený neuzatvoriť Zmluvu o poskytovaní verejných služieb a/
alebo Dodatok a v takom prípade neprevziať zásielku, a to z akéhokoľvek dô-
vodu, alebo bez udania dôvodu. Momentom odmietnutia uzatvorenia Zmluvy  
o poskytovaní verejných služieb a/alebo Dodatku prestáva byť predávajúci 
objednávkou viazaný. V prípade, ak je obsahom zásielky Zmluva o posky-
tovaní verejných služieb aj Dodatok alebo viac Zmlúv a/alebo Dodatkov, je 
kupujúci oprávnený uplatniť svoje právo neuzatvoriť Zmluvu a/alebo Dodatok 
a tým neprevziať zásielku iba súčasne voči všetkým Zmluvám a/alebo Dodat-
kom, ktoré tvoria zásielku. Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevzatie iba 
časti zásielky, ako ani uzatvoriť iba časť Zmlúv a/alebo Dodatkov, ktoré tvoria 
súčasť zásielky.

3.3 Momentom podpisu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a/alebo Do-
datku kupujúcim Zmluva o poskytovaní verejných služieb a/alebo Dodatok 
nadobúda platnosť. To neplatí pre službu Prima alebo Orange Click, kde sa 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvára ústne v momente odo-
vzdania zásielky kupujúcemu po tom, ako kupujúci podpíše Registračnú 
listinu a zaplatí za obsah zásielky.

4. Opis Tovaru a služieb, ich cena a platobné podmienky

4.1 Kupujúci si v zmysle týchto Podmienok a Zmluvy o poskytovaní verejných 
služieb a/alebo Dodatku od predávajúceho kupuje služby, prípadne aj Tovar, 
ktoré sú špecifi kované v Zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo Do-
datku, a to na základe objednávky.

4.2 V prípade, ak si kupujúci na základe objednávky objednal predplatenú službu 
Prima alebo Orange Click, alebo ak si takúto službu objednal spolu s Tovarom 
(Prima balík, Orange Click balík), platia nasledovné platobné podmienky: V prí-
pade, ak kupujúci nevyužil možnosť úhrady ceny bezhotovostným spôsobom, 
ktorý umožnil predávajúci (napríklad úhrada prostredníctvom internet bankin-
gu), zaväzuje sa kupujúci cenu uvedenú v objednávke zaplatiť doručovateľovi, 
ktorý prevezme túto platbu v hotovosti pri doručení zásielky v mene a na účet 
predávajúceho.

4.3 V prípade, ak si kupujúci na základe objednávky objednal službu poskytova-
nú prostredníctvom niektorého účastníckeho programu – paušálu (ďalej len 
„paušál“) alebo ak si takúto službu objednal spolu aj s Tovarom, platia nasle-
dovné platobné podmienky: Výška platby, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť, 
je uvedená v objednávke a následne aj v Dodatku alebo v platnom Cenníku 
služieb. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu uvedenú v objednávke spôsobom 
špecifi kovaným predávajúcim v objednávke, a to:

a) na základe faktúry vystavenej predávajúcim v súlade s VP pre paušály, 
pričom faktúru predávajúci vystaví až po podpise Zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb a/alebo Dodatku kupujúcim, 

b) alebo doručovateľovi, ktorý prevezme túto platbu v hotovosti pri doručení 
zásielky v mene a na účet predávajúceho, 

c) alebo ak to je umožnené predávajúcim, bezhotovostným spôsobom (na-
príklad úhrada prostredníctvom internet bankingu) ešte pred doručením 
objednanej zásielky.



4.4 V prípade, ak bude kupujúci realizovať úhradu bezhotovostným spôsobom (na-
príklad prostredníctvom internet bankingu), musí byť úhrada zrealizovaná tak, 
aby v čase dodania zásielky bola v plnej výške pripísaná na bankovom účte 
predávajúceho. Ak v predchádzajúcej vete uvedené z akýchkoľvek dôvodov ne-
nastane, kupujúci je povinný zaplatiť cenu uvedenú v objednávke v hotovosti 
doručovateľovi pri doručení zásielky.

4.5 Predávajúci je oprávnený na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objed-
návke posielať vyúčtovanie formou elektronickej faktúry. Kupujúci berie na 
vedomie, že predmetom faktúry môže byť telekomunikačné tajomstvo, ktoré 
je kupujúci povinný zachovávať. Pokiaľ nie je právnymi predpismi stanovené 
inak, považuje sa faktúra odoslaná na takúto adresu za doručenú kupujúcemu 
bez ohľadu na to, či sa faktúra ku kupujúcemu skutočne dostane. Kupujúci 
so zaslaním elektronickej faktúry na jeho e-mailovú adresu potvrdením, že sa 
oboznámil s týmito Podmienkami (pri realizácii objednávky), výslovne súhla-
sí, a zároveň berie na vedomie, že v prípade, ak mu bude faktúra zasielaná 
v elektronickej podobe, nebude mu už zasielaná poštou. 

4.6 Predchádzajúcimi ustanoveniami nie je dotknutá povinnosť kupujúceho platiť 
všetky ďalšie faktúry vystavené predávajúcim v zmysle jeho platných VP pre 
paušály za Tovary a služby, ktoré bude kupujúci ďalej využívať. V prípade, ak 
kupujúci bude využívať službu poskytovanú prostredníctvom niektorého paušá-
lu, ďalšie vyúčtovania služieb bude predávajúci uskutočňovať v zmysle platného 
Cenníka služieb vydaného predávajúcim, resp. v zmysle Zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb a/alebo Dodatku.

5. Odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb a/alebo Dodatku

5.1 V prípade, ak kupujúci s využitím služby Nákup na diaľku uzatvoril s predáva-
júcim zmluvný vzťah, má právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní verej-
ných služieb a/alebo Dodatku v zmysle tohto čl. 5:

a) Ak kupujúci uzatvoril Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, je oprávnený 
od nej odstúpiť, pričom je oprávnený odstúpiť iba od Zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb ako celku.

b) Ak kupujúci uzatvoril Dodatok, je oprávnený od neho odstúpiť, pričom je 
oprávnený odstúpiť iba od Dodatku ako celku.

c) Ak kupujúci uzatvoril Zmluvu o poskytovaní verejných služieb aj Dodatok 
k nej, je oprávnený odstúpiť buď iba od Dodatku samostatne, alebo od 
celej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, v takomto prípade stratou 
platnosti Zmluvy o poskytovaní verejných služieb automaticky stráca plat-
nosť aj Dodatok.

 (V ďalšom texte Zmluva o poskytovaní verejných služieb alebo Dodatok aj ako 
„dokument“.)

5.2 Kupujúci je oprávnený od dokumentu v zmysle písmen a) až c) odstúpiť spô-
sobom uvedeným v týchto Podmienkach bez udania dôvodu a bez sankcie do 
siedmich pracovných dní po uzatvorení (ďalej len „Lehota“) toho dokumentu, 
od ktorého sa odstupuje. Za pracovný deň sa pre účely týchto Podmienok po-
važuje každý deň okrem sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov. Za prvý deň Lehoty 
sa považuje prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nadobudol platnosť 
dokument, od ktorého sa odstupuje. Dňom riadneho odstúpenia od doku-
mentu podľa písmen a) až c) sa dokument, od ktorého kupujúci odstúpil, od 
začiatku zrušuje. Kupujúci aj predávajúci sú povinní si vrátiť všetko, čo podľa 
dokumentu, ktorý zanikol odstúpením, dostali. Odstúpením od Dodatku nie 
je dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za plnenia a služ-
by, ktoré mu predávajúci poskytol do momentu odstúpenia od Dodatku. Bez 
ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Podmienok platí, že od dokumentu, na 
základe ktorého si kupujúci od predávajúceho kúpil iba služby (nie Tovar), je 
kupujúci oprávnený odstúpiť iba dovtedy, kým tieto služby nezačal využívať. Za 
začiatok využívania služieb sa považuje: (i) aktivácia SIM karty – pri službách 
využívaných s paušálmi a pri službe Orange Click alebo (ii) uskutočnenie prvé-
ho hovoru – pri službe Prima.

5.3 Ak je kupujúci v zmysle tohto článku 5 oprávnený odstúpiť od dokumentu, 
je tak povinný urobiť najneskôr v siedmy pracovný deň po nadobudnutí plat-
nosti dokumentu, a to výlučne osobne alebo v zastúpení na ktoromkoľvek 
predajnom mieste predávajúceho. Odstúpenie od dokumentu musí mať pí-
somnú formu.

5.4 V prípade, ak odstúpenie od dokumentu nebolo vykonané v súlade s ustano-
veniami čl. 5.1 až 5.3 týchto Podmienok, považuje sa za neplatné.

5.5 Pokiaľ si kupujúci cez Nákup na diaľku kúpil od predávajúceho aj Tovar, ku-
pujúci je povinný spolu s odstúpením od dokumentu vrátiť predávajúcemu 
aj Tovar. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar nepoškodený, v originálnom obale 
a kompletný, t. j. vrátane záručného listu, návodu na použitie, príslušenstva 
a všetkých súčastí Tovaru a iných vecí, ktoré boli obsahom balenia, napr. 
darčekov.

5.6 V prípade, ak kupujúci vráti Tovar až po odstúpení od Dodatku, alebo ak 
poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v čl. 5.5 týchto Podmienok, je po-
vinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty, ktorú 
je kupujúci povinný v zmysle tohto bodu predávajúcemu zaplatiť, je zhodná 
s výškou zmluvnej pokuty, ktorá je pre iné prípady porušenia povinností uve-
dená v Dodatku, od ktorého kupujúci odstúpil. Po zaplatení zmluvnej po-
kuty predávajúcemu zaniká kupujúcemu povinnosť splniť povinnosť, ktorá 
bola sankcionovaná zmluvnou pokutou. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti 
v čl. 5.5 nemá vplyv na platnosť odstúpenia od Dodatku.

5.7 Náklady na vrátenie Tovaru znáša kupujúci okrem prípadu, ak sa preukáže, že 
Tovar mal v čase odstúpenia od dokumentu vady. V prípade, ak v odstúpení od 
dokumentu kupujúci neuviedol vady Tovaru, má sa za to, že Tovar bol bezvad-
ný. Pre účely týchto Podmienok sa pod nákladmi na vrátenie Tovaru rozumejú 
iba nevyhnutné, preukázateľné a účelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru 
predávajúcemu v súlade s týmito Podmienkami.

5.8 V prípade, ak má kupujúci nárok na vrátenie peňazí od predávajúceho, je po-
vinný o vrátenie požiadať osobne, alebo v zastúpení na ktoromkoľvek pre-
dajnom mieste predávajúceho a zvoliť si niektorý z ponúknutých spôsobov 
vrátenia peňazí. Žiadosť o vrátenie peňazí musí mať písomnú formu. Predáva-
júci je oprávnený zvoliť konkrétnu formu vrátenia peňazí (t. j. hotovostnú, alebo 
bezhotovostnú).

5.9 V prípade, ak kupujúci cez Nákup na diaľku uzatvoril Zmluvu o poskytovaní 
verejných služieb na službu Prima, nie je oprávnený počas siedmich pracov-
ných dní po nadobudnutí platnosti Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 
(ďalej v tomto bode aj ako „rozhodná doba“) zmigrovať takúto Zmluvu o po-
skytovaní verejných služieb na službu Orange Click ani vice versa. V prípade, 
ak kupujúci cez Nákup na diaľku uzatvoril Zmluvu o poskytovaní verejných 
služieb, alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na niektorý 
z paušálov, nie je oprávnený počas rozhodnej doby zmigrovať Zmluvu o po-
skytovaní verejných služieb ani Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ku 
ktorej uzatvoril Dodatok, na službu Prima alebo Orange Click.

5.10 V prípade, ak kupujúci  odstúpil od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb/ Do-
datku a v zmysle týchto Podmienok, je povinný vrátiť Tovar, je povinný ho vrátiť 
v stave, v akom ho od predávajúceho prevzal (s prihliadnutím na bežné opotre-
benie primerané dobe užívania v súlade s postupmi a návodmi), a to vrátane pro-
gramového vybavenia Tovaru. Zároveň je kupujúci povinný odstrániť z Tovaru, ako 
aj z akéhokoľvek dátového nosiča, ktorý je jeho súčasťou, všetky údaje, ktoré na 
ňom počas doby používania uložil. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek pou-
žitie (zneužitie) údajov kupujúceho, ktoré v čase odovzdania boli v Tovare (alebo 
dátovom nosiči, ktorý bol jeho súčasťou) uložené z dôvodu, že si kupujúci riadne 
nesplnil povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete.

6. Všeobecné ustanovenia

6.1 V prípade, ak kupujúci využil na uskutočnenie objednávky formu telefonického 
rozhovoru umožnenú v rámci služby Nákup na diaľku, telefonický hovor je spo-
platnený podľa platného Cenníka služieb.

6.2 Ak kupujúci uzatvára cez Nákup na diaľku Zmluvu o poskytovaní verejných služieb 
bez podpisu Dodatku, je táto Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená 
na dobu neurčitú v zmysle VP pre paušály alebo v zmysle platných VP pre predpla-
tené služby. Ak kupujúci uzatvára cez Nákup na diaľku Dodatok, je tento Dodatok 
uzatvorený na dobu určitú, ktorá je špecifi kovaná v Dodatku.

6.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, alebo sťažnosť na službu Nákup na 
diaľku písomne, a to na adresu sídla predávajúceho. Reklamácie služieb, ktoré 
kupujúcemu poskytuje predávajúci na základe Zmluvy o poskytovaní verejných 
služieb a/alebo Dodatku, je kupujúci oprávnený uskutočniť v súlade s VP pre 
paušály alebo v súlade s VP pre predplatené služby, ktorými sa dotknutá Zmlu-
va o poskytovaní verejných služieb a/alebo Dodatok spravujú. Reklamácie To-
varu kúpeného od predávajúceho je kupujúci oprávnený uskutočniť spôsobom 
stanoveným v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na 
ktoromkoľvek predajnom mieste predávajúceho. Informácie o záruke a servis-
ných službách sú obsiahnuté v Reklamačnom poriadku predávajúceho alebo 
v záručnom liste k Tovaru.

6.4 Možnosti ukončenia platnosti Dodatku, ktorý je uzatvorený na dobu určitú, 
sú stanovené v Dodatku a vo VP pre paušály. Možnosti ukončenia platnosti 
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre paušály, ku ktorej kupujúci neuza-
tvoril Dodatok, sú stanovené vo VP pre paušály. Možnosti ukončenia platnosti 
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre službu Prima alebo Orange Click 
sú uvedené vo VP pre predplatené služby.

6.5 Kupujúci podpisom Dodatku vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami, 
ktoré sa dňom podpisu Dodatku kupujúcim stávajú neoddeliteľnou súčasťou 
Dodatku. V prípade, ak kupujúci cez Orange e-shop uzatvára iba Zmluvu 
o poskytovaní verejných služieb pre paušály bez Dodatku, alebo Zmluvu 
o poskytovaní verejných služieb pre službu Prima alebo Orange Click, súhlasí 
s týmito Podmienkami už momentom odsúhlasenia objednávky v interneto-
vom prostredí na www.orange.sk/eshop. 

6.6 Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. Pre kupujú-
ceho je však vždy platná tá verzia Podmienok, ktorá je súčasťou Dodatku, 
ktorý kupujúci podpísal. V prípade, ak kupujúci cez Nákup na diaľku uzatvára 
iba Zmluvu o poskytovaní verejných služieb pre paušály bez Dodatku, ale-
bo Zmluvu o poskytovaní verejných služieb pre službu Prima alebo Orange 
Click, pre kupujúceho je vždy platná tá verzia Podmienok, ktorá bola zverej-
nená na www.orange.sk/eshop v čase odsúhlasenia objednávky kupujúcim.

6.7 Názvom týchto Podmienok nie je dotknuté právo predávajúceho používať voči 
kupujúcim, jeho zákazníkom, ako aj voči spotrebiteľskej verejnosti či vo svojich 
marketingových a komunikačných materiáloch komunikačný názov odlišný od 
názvu „Nákup na diaľku“. V súvislosti s predajom Tovarov a služieb, ktorý sa 
realizuje prostredníctvom zásielkového predaja Tovaru a služieb objednaním 
cez internet na www.orange.sk/eshop, to môže byť napríklad „e-shop“ alebo 
„Orange e-shop“ a v súvislosti s predajom Tovarov a služieb, ktorý sa realizuje 
prostredníctvom zásielkového predaja Tovaru a služieb na základe telefonickej 
objednávky napríklad „Nákup cez telefón“. Zmena komunikačných názvov je 
zo strany predávajúceho vyhradená, pričom táto zmena nemá vplyv na práva 
kupujúceho, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok. Komunikačné názvy „Ná-
kup cez telefón“ a „e-shop“, resp. „Orange e-shop“, môžu byť použité aj ako 
názvy pre podporný predajný kanál, prostredníctvom ktorého sa nebudú pre-
dávať Tovary a služby prostredníctvom zásielkového predaja; v takom prípade 
sa na taký predaj Tovarov a služieb tieto Podmienky vzťahovať nebudú.

6.8 Tieto Podmienky nadobudnutím účinnosti v plnom rozsahu rušia a nahrádzajú 
predchádzajúce Podmienky služby „Nákup na diaľku“.

6.9 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2012.

Orange Slovensko, a.s. 


