
Číslo zmluvy: A13556687 Počet SIM kariet na zmluvu: I
Názov predajného miesta: FO Kód: KUOOI P0001

Meno a priezvisko predajcu: Aibeková Tünde Telefón: 0905905905
Poznámka: N_akcia_Go30_zlava_05091 8

Dátum: 31. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služleb
uzavretá podľa ~ 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi

spoločnosťou 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 I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(d‘alej len “spoločnosť Orange“)

a

účastníkom (d‘alej len “účastník“ alebo “Účastník“): Fyzická osoba - podnikatel‘
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Slovenský zväz včelárov, občianske združenie

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta):
Svrčia 14, Bratislava, 84104 Bratislava 4

Telofónno číslo (aj s prodvoľbou): Fax (aj s predvol‘hou):

E-mail: lná uzatvorená zmluva s Orange Slovensko, a. s.?
áno

Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo I IČO: IČ DPH I DIČ*:
00178349

Spósob platby:
lný spósob platby

Štatutárny zástupca:
Ing. Jozef Cápek, PhD.

Rodné číslo: Číslo a platnosť OP / pasu / preukazu p. na pobyt:
83060916755 HR978364 09.07.2028

Kontaktná osoba pre komunikáciu a zasielanie ID kódu / hesiel v SMS I MMS (Meno, priezvisko, telefón):

ToIQí~r1r1ó číslo 0U0b2/294~

Číslo SIM karty 8942101 160013647396

Účastnicky program Go 30 eur s 50% zI‘avou

Služb CLIP, Go Data Benefity, ‚ Blokovanie hovorov na ATX do 1,- EUR,~‘ Blokovanie hovorov na ATX nad 1,- EUR, Pristup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko / meno) Slovenskýzväzvčeláro

Typ telefónu

Žiadam o zverejnenie telefónneho .

čísla v zozname účastníkov nie

~II~I
38409472

ARCI ~VREi

*) lČ DPH vyplní účastník, ak mu iČ DPH bob pridelené, DIČ vyplní účastník, ak mu nebolo pridelené lČ DPH
a zároveň mu bob pridelené DIČ.

Prílohy:
Dokumenty k nahliadnutiu: nie

Predmet zmluvy:

Číslo účastníka: (vypÍňa Orange)
~MLUVA

1/3



Potvrdzujem prevza[le SIM kaneL podľa Zrniluvy v pučte 1 ks.

2 ~pnisLui ~nieriie $lu~ieb L I tnikovi vykoná t~‘poktčnosť ~ranoe aktivovanlm pridelenej ~lM karty / ~lM karíet V ~ietí bez zbytného
Qdkladu Po uzatvoroní Zmluvy a Po Llhradení aktivačného poplatku podľo plotněho Cenniko L lčo~tnikom, ~providlo do 24 hodin
Učastnlk uhradl aktlvačný poplatok v cene podía Cennika, pukial inedzí Učastnlkurni a SpulučnusLuu Orange nic je dul udniuté nick.

3. Ceny Služieb a súvisiacich plnení sú uvedené v platnom Cenniku v členení podľa účastníckych programov. Samostatne sú uve
dené ceny Služieb podľa toho, či sú používané v rámci predplatených minút alebo mých jednotiek alebo nad ich rámec. Tarifikácia
je realizovaná v minútach, sekundách alebo v mých jednotkách v zmysle informácií uvedených v Cenniku. V Cenniku sú uvedené
aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Učastník móže vyžiadať infor
mácie o aktuálnych cenách služieb spoločnosti Orange a prípadných zľavách z týchto cien, a výška servisných poplatkov, ak také
Orange účtuje. Cenu mých služieb, tj. služieb poskytovaných tretimi stranami prostrednictvom spoločnosti Orange, určujú tretie
strany vo svojich cennikoch. Zvýhodnené ceny alebo mé benefity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmluve o posky
tovaní verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4. Spčsob fakturácie:
D Elektronická forma

Podrobnosti týkajúce sa elektronickej formy faktúry (napr. e-mailová adresa pre dowčovanie faktúry) sú uvedené v osobitnom
dokumente. Súhlasím s poskytovanim elektronickej faktúry v zmysle Podmienok poskytovania služby elektronická faktúra
zverejnených na www.orange.sk.

l~ Papierová forma

5. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každému Účastníkovi, pričom jeho dížka nepresiahne tridsat~jeden za sebou idú
cich kalendámych dni. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkovi začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytova
ných Služleb a skončí so uplynutím účusLníkovi pridolonóho zúčtovaoioho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrótnemu
Llčactnikovi Spoločnocťou Orange platí po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne stanoví inak.
Spoločnosť Orange po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného Učastníkovi (v prípade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtova
cioho obdobia platia ustanovenia tohto bodu primorono oj pro toto vyúčtovanio, ktoró co vykoná inokedy oko Po skončeni zúčtova
ciehu obdubia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnosť vyhotoviť faktúru vyplýva z príslušných právnych predpisov,
(ďalej vyúčtovací doklad a faktúra spolu len ako ‘faktúra‘), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých Služieb počas zúčtovacieho obdobia
vrátane súm zaplatených Učastníkom ako zábezpeka alebo preddavok na cenu za poskytnuté služby. Spoločnosť Orange je opráv
nená okrem abbo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny
alebo aj celej ceny Služby abbo mých služieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním požadovaných abebo vykonať kedykofvek počas
zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo mých služieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním požadova
ných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických príčin nabob možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného
Učastníkovi, vyúčtuje Spobočnosť Orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia prira
deného Učastníkovi, v ktorom služba Roaming bola poskytnutá. Učastník a spoločnosť Orange sa mčžu dohodnúť na doručovaní
ebektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. V prípade, že
sa Učastník a spoločnosť Orange dohodli na doručovaní elektronickej formy faktúry a elektronickej forme doručovania faktúry, sa
elektronická faktúra považuje za predboženú a doručenú Učastníkovi, ak bola odosbaná na (i) na poslednú emaibovú adresu určenú
Učastníkom pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie je z akýchkoľvek dóvodov k dispozícii, (ii) na poslednú známu amai
lovú adresu oznámenú spoločnosti Orange Učastníkom alebo (iii) formou internetovej linky cez SMS, MMS abebo mým elektronic
kým spósobom na telefónne číslo Učastníka, Po zadaní ktorej na internete bude Učastníkovi sprístupnená faktúra. E-mailová
adresa a tebefónne číslo sa popri adrese na doručovanie písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasiebanie faktúr
a písomností v zmysbe Všeobecných podmienok. V prípade, že sa tak spoločnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje
Učastníkovi svoje služby abebo tovary, je spoločnosť Orange oprávnená na svojej faktúra účtovať tiež cenu, ktorú je Učastník
povinný platiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takom pripada je Učastník povinný platiť dotknutú cenu tretej osoba prostredníc
tvom spoločnosti Orange a vyúčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spoločnosťou Orange a doručenej Učastníkovi sa považuje
za oznámenie tejto skutočnosti Učastníkovi.

6. Spobočnosť Orange je oprávnaná v prípadoch, kaď to umožňuje zákon, pre mobilný telefón abebo mé Zariadenie, ktoré od nei
Učastník ziska (kúpou, nájmom, výpožičkou abebo na základe mého právneho titulu) technicky obmedziť možnosť jeho využívania
v inej sieti, ako je Sieť spobočnosti Orange (tzv. bbokovanie Zariadenia na sieť I SIM-bock) počas doby stanovenej v Pokynoch
spoločnosti Orange. Učastník je oprávnený požiadať o odbbokovanie Zariadenia pra použitie v inej sieti, ako je Sieť spoločnosti
Orange až po uplynuti stanovenej doby, a to prostredníctvom predajnej siete spobočnosti Orange. Učastník prehlasuja, že sa obo
známil s hora uvedenými skutočnosťami, a s ich vedomirn kupujo Zariadenie do svojho vlastnictva abebo nadobúda Zariadenie do
svojej dispozičnej sféry na základe mého právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených dóvodov žiadna právne nároky
voči spobočnostl Orange, najm~ mu nevzniká (a) právo rekbomovoť vy~ie uvedeně skutočnosti na zakúpenom tovare (h) právo
požadovať z hore uvedených dóvodov zľavu z kúpnej ceny, nájomného alebo bnej odplaty za Zarbadenle, (c), právo z hora uve
dených dóvodov odstúpiť od kúpnej, nájomnej olebo inej príslušnej zmluvy týkajúcej so Zariaclenia (požadovať vrátenie celej kúpnej
ceny zapbatenej za Zariadenie), abebo akékol‘vek mé právne nároky. Učastník zároveň bene na vedomie, že v pnipade, ak bude
Zariadenie odblokované Učastníkom prad uplynutím doby jeho blokovania podľa tohto článku a mimo predajnej siete spoločnosti
Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s t-ýmto článkom, ktorého násbedkom móže byť
vznik vady na Zaniadeni, za ktorú spoločnosť Orange nebude niesť žiadnu zodpovednosť.

7. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ v dodatku k nej alebo v inej dohoda medzi Účastníkom a Podnikom nie je dohod
nuté inak. V pripade, ak Učastník uzatvorib k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej naoddeliteľnú súčasť, tento móže obsahovať mini
málne podmienky použivania Sbužby (napr. dobu viazanosti, povinnosť Po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný
určitý konkrétny variant účastníckeho programu abebo účastnícky program s masačným popbatkom, ktorý nekbesne pod určitú výšku,
atď.).

8. Naoddelitaľnou súčasťou zmbuvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických
komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobibnej siete spoločnosti Orange Sbovensko, a. s. (ďobej ben “Všeobecné pod
mienky“), Cenník sbužieb (ďabej len “Cenník“). Aktuábne Všeobecné podmienky a Cennik sú zverejnené na www.orange.sk. Zmluva
je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pra účastníka a jedno pra spobočnosť Orange Slovensko, a. s.

Číslo účastníka: (vypíňa Orange) 2 I 3 I~I~I~I
~MLUVA . AI~CI~VNET



9. Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č. 531/2012 Účast
níka informuje, že od 1. 7. 2014 by v pripade, ak by existoval altematívny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež “APR“), ktorý so spoloč
no~ťou Ornng~~ ur~vr~l zmluvu o veľkoobchoclncim prí~tupe k rciarriingu a zároveň by riazáklacle tejto zmluvy už začal pc~kyLovaľ
zákazníkom pristup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastník mal právo na poskytovanle uve
dených roamlngových služieh týmto APR, a to prostrednictvom SIM karty, ktorá mu hola prklelená spoločnosťou Orange, a na
území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež ‘Zmluva o AR“) medzi Učast
nikom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM karte Lič~stnika, skutočnosť, že
Uča~tn‘koví nebolo ~poločrio~[‘ou Orange preiuéerié po~kyLovarile aiuLby Roarrilrig ia prl~lu~iiej SIM karle, Uča~lrilk uzavrel ~ APR
?rriluvu a AR v ~ůvi~la~Li ~ prlslu~riou SIM ksrlau ~ r~ku1 čr‘o~ľ, ř& L Iči~[rilk ~luřLiy i~~k~Lov~nó Inu pil~ilu~nnau SlM karlou vyLi~ív~
v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v prípade podľa prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR
bezplatne a v ktoromkoľvek momente, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V pripade uzavretia Zmluvy AR medzi Učast
nikom a APR sa uskuteční prechod k APR do troch pracovných dni nasledujúcich Po uplynutí dňa, počas ktorého hola uzavretá
Zmluva AR. V pripade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej
poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V pripade, že Učastník prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR
roamin9ové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym
APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvolíť si alter
natívneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvouť si oddelené roamingové služby poskytované alternatívnymi poskytova
teľmi roamingu.

10. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred volbou eurotarify abbo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmá o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu infor
máciu o všetkých platných roamingových poplatkoch ziska účastník na stránke www.orange.sk.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, abebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr.
Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade,
že sa tento z akéhokofvek zákonného dčvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát zapísaný
v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákon
ného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou
advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva na adresu sídla rozhodcu, ktorým je
sídlo jeho advokátskej kancebárie ku dňu pocJ~rii~ k~boby L~pis~né v zozni~nni~ SAK. Od ~ z~ rozliodcov~ké koni~rii~ j~ spl&n&
podaním žaloby a činí ‚6 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus prislušná DPH) Rozhodcovské konanie mňže
byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odčvodneníe, rozhodca však móže v pripade potreby ústne pojednávanie
nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné
strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca móže Po začatí rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie v súlade
s ust. ~ 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

D Súhlasim s dohodou El Nesúhlasim s dohodou

12. Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovaním niektorej z roamingových dopIn
kových služieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektíve
v tých členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektorá z aktivovaných dopinkových roamingových služieb, využívať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roarningových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastník mčže kedykoľvek požiadať
o prechod na regulované roamingové ceny.

Lo~:tcy‘~trurn

(‚V ( / ~ 98~k~p r~ Uun~

t .........

~P6dpis a peči~ka účastníka Tünde Aibeková
/ spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

dátum, pečiatka, podpis

hhI~I~iI II~I
Číslo účastníka: (vypíňa Orange) 3 I 3 38409472
ZMLUVA ARC~-~VNE~





Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných siužieb
Číslo zmluvy: Ai 3556687 ID predajcu: KUOO1 P0001 RK

DáLum: 30. 5. 209
ld~nt kód dodatkti~ 11872255
SIM karta s prideleným tel. číslom: 0905272943

Orange Slovensko, a. S.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, lČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(cfalej len “Podnik“)

a

Účastník (Osoba: právnická I fyzická podnikaleľ I fyzická nepodnikateľ): Fyzická osoba - podnlkateľ

Meno, priezvisko, titul / Obchodně meno I Názov:
Slovenský zváz včelárov, občianske združenie

Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, Psč, pošta):
Bratislava, Svrčia 14, 84104, Bratislava 4

Číslo a platnosť OP I pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo I IČO: lČ DPH I DIČ:
00178349

Zastúpený:
Ing. Jozef Cápek, PhD.

Rodné číslo: číslo a platnosť OP / pasu I preukazu p. na pobyt:
83060916755 HR978364 09.07.2028

(ďalej len “Účastník“) (pod skratkou “p. na pobyt“ sa rozumie povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmiuve o poskytovaní verejných siužieb (ďalej en “Dodatok“ alebo “doda
tok‘; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďaiej označuje ako “Zmluva“), ktorým upravujú pod
mienky využívania elektronických komunikačných služieb a mých plneni poskytovaných Učastníkovi na základe Zmluvy (“Služby“),
prípadne mé osobitné podmienky využivania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne
dohodnuté. (Podnik a Učastnik sa spoločne ďalej označujú ako “strany“).

Či. 1. Predmet dodatku

1.1 Strany sa dohodli, že Účastník ziskava uzavretim tohto Dodatku právo na 5% zľavu (ďaiej tiež “Zľava“) z výšky základného
mesačného poplatku (tj. Zľava sa netýka mesačných a mých poplatkov dopinkových služieb) podľa Cennika služieb za uživanie
účastníckych programov Go 5€, Go 10€, Go 20€, Go 40€, Go 65€. Podmienkou poskytovania Zľavy je skutočnosť, že niektorý
z účastníckych programov uvedených v predchádzajúcej vete je aktivovaný na SIM karte, ktorej telefónne číslo je uvedené
v záhlaví tohto Dodatku, (ďalej tiež “SIM karta“). Právo na Zľavu má Učastník len v súvisiosti s poskytovanim Služieb prostrednic
Worn SIM karty, a to počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v či. 2 Dodatku (Podnik je oprávnený — pie však povinný —

poskytovať Zľavu aj po ním určenú dobu po upiynuti doby viazanosti teda po zániku Dodatku). V pripade, že Učastníkovi vznikne
súbeh práva na Zľavu a práva na inO zľavu z výšky mesačného poplatku vyššie uvedených účastníckych programov tieto zľavy
sa nekurnulujú ale Učastnikovi zanikne počas doby súhe.hu právo na nižšiu z ohoch zliav.

1.2 Strany sa dohodli, že Účastník ziskava uzavretím tohto Dodatku právo na 50% zľavu (ďalej tiež “Zľava“) z výšky základného
mesačného poplatku (tj. Zľava sa netýka mesačných a mých poplatkov dopinkových siužieb) podľa cennika služieb za uživanie
účastníckeho programu Go 30 €. Podmienkou poskytovania Zľavy je skutočnosť, že účastnicky program uvedený v predchádza
júceJ vete Jo aktIvovaný na S1M karte, ktorej telefánne čislo je uvedené v záhlavi tohto Dodatku, (ďalej tiež‘SIM karta“). Právo na
Zľavu má Učastnlk len v sůvísiostl s poskytovanim Siužieb prostrednictvom SIM karty, a to počas doby od nadobudnutia platnosti
tohto Dodatku do uplynutla celých 24 zúčtovacích období (Podnik je oprávnený — nie však povinný— poskytovať Zľavu aj po nim
určenú dobu po uplynutí doby viazanosti teda po zániku Dodatku). V pripado, že Učastníkovi vznikne súboh práva na Zľavu
a práva na inO zľavu z výšky mesačného poplatku vyššie uvedeného účastníckeho programu tieto zľavy sa nekumuiujú ale
Učastníkovi zanikne počas doby súbehu právo na nižšiu z oboch zliav.

1.3 Strany sa dohodli na nasledovných podmienkach poskytovania benefitu Darčeková Prima karta s benefitorn Neobmedzené vola
nia s blízkym:
a) Strany sa dohodli, že v prípade, ak má Účastník v okamihu, v který nadobudne piatnosť Dodatok, aktivovaný na SIM katie

niektorý z účastníckych proqramov, které je možné aktívovať a využívať za podmionok tohto Dodatku, abbo o jeho aktiváciu
Učastník najneskór v deň nadobudnutia platnosti Dodatku požiada a tento účastnicky program mu bude na základe tejto
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žiadosti skutočne na SIM karte aktivovaný, je súčasne s uzatvorenim Dodatku oprávnený zvolit‘ si jedno až štyri nové SN.
(SIM kRrty) v rámci pr@dpl~t~nej služby Šikovná Prima (d‘alej aj ako “Prima SIM karta“), v súvisIosti s ktorým mu bude po&ky
lovaně nlžšl~ d&lnovarié ~výliodn~riI~ (ďaI~j aj ako B~n~[lt).

L) Barisfl[ ~počlva (I) v rrioLnostl uskuločaovarila rieobrriedzcriýcli volant Zo SIM karty Účaatritka na klorükol‘vek Piirria SIM
kartu, zvolenú podra písm. a) tohto bodu Dodatku, a taktiež uskutočňovania neobmedzených volaní z ktorejkol‘vek Prima SIM
karty, zvolenej podľa písm. a) tohto bodu Dodatku na SIM kartu Učastníka počas rozhodnej doby a (ii) v poskytnutí osobit
ného predplateného kreditu vo výške 3,00 € s DPH na každej zvolenej Prima SIM karte, s platnosťou 3 mesiace ad aktivácie
Prima SIM karty. Za rozhodnú dobu sa považuje obdobie trvania viazanosti Dodatku, ak má počas tohto rozhodného obdobia
Učastník súčasne aktivovaný taký účastnícky program, ktorý spíňa podmienky vzniku nároku na Benefit. Konkrétne telefánne
číslo resp. telefánne čísla Prima, v súvislosti s ktorým sa poskytuje Benefit, bude uvedené v Dodatku, v kolónke v článku 3
bod 3.15, označenej ako “Referenčné číslo — Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym“. Na Bene
fit vzniká Učastníkovi nárok iba v prípade, ak je v príslušnej kolónke Dodatku uvedené konkrétne telefónne číslo resp.
telefónne Prima. Počet volaní, resp. dížka volant zo SIM karty Učastníka na konkrétnu Prima SIM kartu (a vice versa) podľa
lolito článku nic je obmedzené, avšak v pripade, že rozsah využívania služby Učastníkom je taký, že ohrazuje elektronickú
komunikačnú sieť Podniku, alebo v jeho dčsledku móžu poklesnúť kvalitatívne alebo kvantitatívne parametre poskytovania
služieb ostatným účastníkom, mčže byť takýto rozsah užívania považovaný za zneuživanie služby a Podnik je oprávnený
vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb Učastníkovi.

c) Pre vznik nároku na Benefit je potrebná žiadosť Účastníka o aktiváciu novej Prima SIM karty resp. viacerých (maximálne však
štyroch) Prima SIM kariet najneskór v okamihu uzatvorenia Dodatku; akákoľvek neskoršia aktivácia Prima SIM karty / Prima
SIM kariet alebo aj len žiadosť o jej aktiváclu nespósobl vznik nároku Učastníka na Benefit.

d) Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku nie je možné pisomne previesť na mého účast
níka, ak Podnik neurčí inak. Ak dójde k prevociu závázku, vyplývajúceho z Dodatku a I alebo z Prima SIM karty, automaticky
doohádza k zániku Bonofitu.

e) Ostatné podmionky využivania eloktro~ických komunikačných ~iuži~b Prima SIM karty resp. Prima SIM kariet sa spravujú pri
slušnými dojecinaniami platnej verzie Sikovná Prima cennika. Po skončení platnosti Dodatku uplynutím doby jeho viazanosti
Podnik ukončí poskytovenie Bonofitu, oR so zmluvnó strany nodohodnú mok abbo ak Podnik nourči mok.

Či. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka

2.1 Účastník sa zaväzuje, že nepretržite Po dobu 15 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto Dodatku (ďalej aj ako “doba viaza
nosti“):
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v zneni Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu Podnikom

prostredníctvom SIM karty, po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a to v súlade s jeho závázkami
a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo
Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov
stanovených zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dóvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy mým plat
ným právnym predpisom;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy,
pričom v takom pripade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania alebo nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenia alebo porušenia
povinností zo strany Účastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasrre obmeciziť abebo prerušiť poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SIM karle aktivovaný niektorý z nasledovných účastníckych programov:
1. v prípade, ak nebude mať na SIM karle aktivovaný niektorý z účastníckych programov Go 5€, Go 10€, Go 20€, Go 30€,

Go 40 €‚ Go 65 €‚ ISIC paušál, Go Data 15 €‚ Go Data 20 €‚ Go Data 30 € (ďalej aj ako “účastnícke programy Go“,
v prípade, že bude do aktuálnej ponuRy zaradený ďalší účastnicky program v názve ktorého je slovo Go alebo ISIC, pova
žuje sa tiež za jeden z účastníckych programov Go), alebo niektorý z účastnickych programov Go Biznis 5 €‚
Go Biznis 10 €‚ Go Biznis 20 €‚ Go Biznis 30 €‚ Go Biznis 35 €‚ Go Biznis 40 €‚ Go Biznis 45 €‚ Go Biznis 55 €‚
Go Biznis 70 €‚ Go Biznis 100 € a Go Biznis 150 € (ďalej aj ako “účastnícke programy Biznis“) zavázuje sa účastník, že
bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivovaný na SIM karle taký účastnícky
program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinaj
menšom na sumu

15,00 EUR I‘~
(pri plnoní tohto závózku sa bono do úvahy výška mosačnóho poplatku po uplatnoni zliav, ktoró mu na záklodo akojkorvok
právnej skutočnosti poskytne Podnik) alebo

2. v prípade, ak bude mať na SIM karle aktivovaný niektorý účastníckych programov Go, zavázuje sa účastník, že bude mať
počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivovanú na SIM karle takú kombináciu výšky
mesačného poplatku za aktivovaný účastnícky program a dopInkové služby Prenos minút, Nekonečné volania na zvýhod
nené číslo, 100 minút do všetkých sietí v SR a EU, Nekonečné volania v Orangei, Nekonečný balík SMS/MMS, mesač
ného poplatku za dopinkové služby TV v mobile s Archívom, Haló Svet, Nekonečné medzinárodné hovory Európa,
Nekonečné medzinárodné hovory Svet, V Európe ako doma PLUS, Mój Svet+, Náhradný telefón, Svet dáta, Prednostná
staror~tlivosť, Exkluzivna starostlivosť, Balík starostlivosti, Balík starostlivosti plus, služby Zdieľam svoje dáta, Balík extra
volaní a dát, Balík 100 správ, 200 MB v mobile, 1 GB v mobile, 2 GB v mobile, Biznis Internet v mobile 200 MB, Biznis
Internet v mobile 1 GB, Biznis Internet v mobile 2 GB, Max Roaming, Ahoj Dáta 50 MB, Európa Dáta 100 MB, Európa
Dáta 200 MB, Svet Dáta 100 MB, Svet Dáta 500 MB, Prichádzajúce hovory Svet 100, Prichádzajúce hovory Svet 250, Pri
chádzajúce hovory Svet 500, Odchádzajúce hovory EU 100, Odchádzajúce hovory EU 250, Európa Dáta 1000 MB,
Nekonečné volania na číslo v SR, u ktorej výška súčtu mesačných poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy,
služby, balíky, dopinkové služby (vrátane DPH) je rovná alebo vyššia ako
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15,00 EUR 1 2)
(pri plnení tohto závázku sa bene do úvahy výška mesačných poplatkov po uplatnení ziiav, ktoré mu na základe akejkoľ
vek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Podnik je oprávnený zaradiť medzi dopinkové služby, balíky uvedené v tomto
bode, ktorých výška mesačného poplatku sa zarátava do súčtu mesačných poplatkov uvedeného v tomto bode, aj ině
dopInkové služby a balíky.

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby ~ ině ~v~je poňažná závázky voči Podniku a aůča~n~ bude vČas a rladri~ uiiiá
ckat Podniku ně platby, kturě je povinný platlť Podniku, a to aj v pripade ak sa nejedná o peňažné závSzky voči Podniku,
avšak L lČ~astr ilk ~ invlriný k~l I ul rk«iÍt PodnikLi il~bo w~tri~ln k~Lvoiri Podniku LreLeJ obobe.

V prlpade telefánnych čísel, ktoré bolí v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku od mého podniku (ďalej len “preneseně
čísla“) sa do doby viazanosti nezapočítava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty 5 prene
seným číslom, čiže doba, Po ktorú SIM karta nebude v dósledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak
začne plynúť až dňom prve] aktivácie SIM karty Po ukončení prenosu čísla. V týchto prípadoch je však Učastník povinný plniť si
povinnosti uvedené v písm. a) a c) tohto bodu po celú dobu pred začatim viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až
do začatla plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. Učastník si je vedomý, že uzatvorením tohto Dodatku stráca
nárok na Bonus za prenos čísla uvedený v Prílohe k Cenniku služieb platnému Od 15. 3. 2018. V prípade, ak Učastník uzatvoril
tento Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich Po nadobudnutí
platnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až Po uplynutí 14 dni nasledujúcich po nadohudnutí platnosti Dodatku.
V pripade, ak Učastník uzatvoril tonto Dodatok v rámci režimu predaja ria diaľku, neoddellteľnou súčasťou Dodatku sú aj pod
mienky predaja na diaľku a Učastník podpisorn Dodatku vyjadwje s nimi súhlas.

2.2 Účastník si je vedomý, že cenové zvýhodnenie poskytované Účastníkovi na základe tohto dodatku je mu poskytované len z toho
dóvodu, že sa Učastník zaviazal užívať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po
dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto závázku (konkrétne závázkov uvedených v článku 2 v bode 2.1)
vzhľadorn na výšku zľavy zo štandardnej (cennikovej) ceny Služieb, by spósobilo, že Podniku vznikla škoda. V nadváznosti na
ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú
zmluvnú pokutu v pripade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazanosti LIve.denej v čI. 2 bode 2.1 tohto Dodatku porušl svoju povinnosť včas a riadne uhradiľ cenu

za Služby alebo povinnosľ uhradlť včas a riadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas
a riadn~ Podniku inú platbu, ktnrú je povinný platiť Podniku (a to aj v prlpade, ak aa riojcdriá o peňahiý Láv&Ok vo~ Podniku,
avšak Učastník je povinný ho uhradlť Podniku alebo prostredníctvom Podniku),

alebo
b) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.1 tohto Dodatku poruší svoju povinnosť zotrvať v zmluvnom

vzťahu s Podnikorn podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti uživať bez prerušenia Služby prostrednic
Worn SIM karty alebo Učastník poruší svoju povinnosť nedoručiť Podniku výpoveď, odstúpenie Od zmluvy alebo iný úkon,
ktorého účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a Í alebo Dodatku pred uplynutím doby viazanosti (za porušenie tejto povinnosti
sa v súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.1 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie Od zmluvy z dóvodov stanove
ných zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dóvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených mým platným práv
nym predpisom),

je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške

[~OEUR ~3)

Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu pow
šenia povinnosti Učastnikom, pričom toto právo nie je podmienené vykonanim žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe
ním Od zmluvy alebo prerušenim či obmedzením poskytovania Služieb); Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve
na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi.

2.3 V prípade powšenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.1 tohto článku, ktoré sú
vyrnenované v nasledujúcej vete tohto bodu, počas doby viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo
výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 2.2 tohto článku. Povinnosťami, 5 porušením ktorých je spojený
vznik práva Podniku voči Učastníkovi na uhradenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety, sú:
a) Povinnosť Účastníka počas doby viazanosti nepožiadať o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty

(pokiaľ mu takáto povinnost‘ nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať
v užívaní Služieb prostrednictvorn me] SIM karty, ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu).

b) Povinnosť Účastníka mať počas doby viazanosti na SIM karte (ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku) akti
vovaný taký účastnicky program (resp. taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.1 písmene d)
odseku 2 uvedených služieb (resp. mých produktov), že nedÓjde k powšeniu závSzku Učastníka uvedeného v bode 2.1 pis
mene d) tohto článku;

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlado s ustano
veniami platných právnych predpisov a / aloha Zmluvy ‘unikki právo od~tůpIľ cxl Zinluvy siebo právo vypovedať Zmluvu
z dóvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti za strany Učastníka, ku ktoroj (povinnosti) so zaviazal v tomto Dodatku
a! alebo v Zmluve.

d) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol oprávnoný
v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Učastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme
dziť alebo prerušiť poskytovanie Služieb.

e) Povinnosť Účastníka neurnožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v prípade, že by tak
konal samotný Učastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenia
alebo porušenia povinností zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v ZmIuve.

f) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v pri
pade, že by tak konal samotný Učastník, oprávnený ‘, dobe via~.ariostl dočasne obrnedilt‘ alebo preru~iť poskytovanie
Služieb.

I~ I~III~ Iľ~III~I hhI~I~ I~ II~IČíslo účastníka: (vypíňa Orange) 3 I 6 Al 3556687 38409473
APPr~NXRK2OIZ,~j~,D5

PRCI~IVN~T



Účastník je zároveň povinný uhradit‘ Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej imluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta je splatná v lahoto uvodenej ve výzvo na jej zaplatenie, inak v lehoto 14 dní ode dňa doruč~nia vý?vy Podniku Uča~t
nikovi.

2.4 Strany sa dohodil, že Učastnlk je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode akbvovat sl poČas doby viazanostl službu
Prest~vka, která spočíva vtom, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karto aktivovaná, (ďalej v tomto
bode tiež “Doba poskytovania“) nb je povinný plniť svoju povinnosť mať na SIM karto aktivovaný taký účastnicky program (resp.
taký variant účastníckeho programu) alebo taků kombináciu v bode 2.1 pismene d) odseku 2 uvedených služieb (resp. mých
produktov), že nedójde k porušeniu záväzkov Učastníka uvedených v bode 2.1 písmene d) tohto článku, pričom sa sůčasne
o Dobu poskytovania pred!ži doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach tohto Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dot
knuté ostatné povinnosti Učastníka podľa tohto Dodatku ani podľa mých ustanoveni Zmluvy abbo mých zmlúv stanovujúcich
práva a povinnosti medzi Učastnikom a Podnikem. Doba poskytovania möže byť maximálne šesť celých zúčtovacích období
a Učastník si ju móže aktivovať len na celé zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka móže
Učastník využívať aj viac krát počas doby viazanosti, avšak súčet Dóh poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích
období. Počas Doby poskytovania móžo byť na SIM karto aktivovaný okýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnícky program, kterého
podmienky užívania sú v prípade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné aktivovať len v pripade, že na SIM karte bude
aktivovaný nlektorý z účastnlckych programov Flex a Max (ďalej v tomto bode tiež ako “Vybrané programy“). Službu Prestávka
možno na SIM karto aktivovať len za podmienky, že už uplynulí viac ako tn celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku a na
SIM karte je minimábne tn celé zúčtovacie obciobia bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik je opráv
nený — nie však povinný — aktivovať službu Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto vete spI
nená). V pripade, že bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnicky program resp. komblnácla
služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením písmena d) bodu 2.1 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM kartu ten
účastnícky program resp. tú kombináciu služieb, která bela na SIM karte aktivovaná v poslednom okamihu prod aktiváciou služby
Prestávka~ Aktivác.in oj dooktiváoia služby Prostávka prohohno k prvému dňu zúčtov~cieho obdobia nasledujúceho po doru~ení
žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu služby Prestávka. V pripade, že sa Podnik a Učastník vopred dohodnú na presnej dlžke
Duby poskytovania, služba Prestávka sa d~ktivuj~ ku dnu, v který uplynie Doba poakytovanla. Podnik deaktivuje službu Pro
stávka tiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využivania tejto služby počas doby viazanosti.

Či. 3. Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2.1. V prípade prenesených čísel, ako aj v pri
pade, ak Učastník uzatvoril Dodatek v rámci režimu predaja na diaľku, sa Dodatek uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia
platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti delinovanej osobitne pro tieto prípady v bode 2.1 Dodatku. Dodatek nadobúda plat
nosť a účinnosť dňom jeho podpisu Stranami; v pripade pronesených čísel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účin
nosť tých ustanoveni Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bela aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Pod
mienok prenositeľnosti telefánneho čísla — Prijímajúci podnik. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas doby platnosti tohto
dodatku dójde na základe žiadosti Učastníka abbo z dóvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii SlM karty a v dósbedku toho
k obmedzeniu abbo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Zmluvy, doba, po ktorú nebude z týchto dóvodov používať tieto
Služby sa mu nezapočíta do doby viazanosti a o túto dobu sa predbžuje doba viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Učastníka
jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokiaľ mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne.

3.2 Strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku nie je kúpa ani predaj mobilného tebefónneho prístroja so zľavou v rámci akciovej
ponuky a že poskytnutie benefitu a I abebo Zvýhodnenia nie je možné v prípade, ak by Učastník získal zľavu na zakúpenie akci
ového mobilného tebefónneho prístroja (ďabej len “MT“), ktorá by bela viazaná na SIM kartu. V prípade, ak sa počas platností tohto
dodatku Učastník rozhodne kúpiť akciový MT v rámci niektorej z ponukových akcií Podniku, nadobudnutím platnosti dodatku
k Zmluve, na základe kterého kúpi takýto MT so zľavou, která sa bude viazať na SIM kartu, automaticky zaniká platnosť Dodatku
bez toho, aby Učastníkovi vznikla povinnosť zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu. To neplatí v prípade, ak Učastník uzatvorí
k Zmluve, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatek, iný dodatok, ak jeho predmetom je služba pod názvem Zvýhodnené SMS
v roamingu, Twin abebo Náhradný tebefón.

3.3 Strany sa dohodli, že Účastník je povinný zaplatíť Podniku na základe ním vystavenej faktúry aktivačný I administratívny poplatek
ve výške (vrátane DPH)

0,00 EUR 4)

3.4 Účastník potvrdzuje, že dňom podpisu tohto dodatku požiadal Podnik o zmenu z doterajšieho účastnickeho programu v Zmluve
na účastnícky program

[Go 30 eur s 50% zľavou Is>
(pokiaľje uvedený symbol ±++++‚ znamenáte, že sa účastnIcky program nemenl).

3.5 Strany sa dohodli, že v prípacle provodu BIM karty na inú osobu (za provod sa považuje aj pripad, keď zanikne Zmluva aj Doda
tok a tieto hudú nahradené mými zmluvnými doku mentmi medzi Podnikem a novým účastníkem Služieb, pričom práya a záväzky
Učastníka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezme nový účastník, ktorému bude tiež pridebená SIM karta) právo Učastníka na
jednotlivé zvýhodnenia podľa tohto dodatku neprechádza na nového účastníka a provodem zaniká. Podnik však móže jedno
stranne rozhodnúť o tem, že právo k niektorému ze zvýhodnení novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto pripade sa
poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje príslušnými ustanoveniami tohto dodatku, ak sa Podnik a nový účastník nede
hodnú inak. V prípade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa
len jeho nevyčerpaná časť.

3.0 Shany sa dohodli, .o v prípade, že z akýchkoľvek dóvodov d~de k zmene zúčtovacioho obdobia prldcbenčho Účaotnikovl (napr.
zmena prvého a posbedného dňa zúčtovacieho obdobia) abebo k zmene osoby oprávnenej na užívanie niektorého ze zvýhodnení
uvedených v tomto dodatku, je Podnik oprávnený skrátiť dobu poskytovania zvýhodnenia abebo zmeniť dlžku mých behót súvi
siacich s poskytnutím zvýhodnenia v prospech abebo v neprospech Učastníka resp. osoby, na ktorú projde právo na užívanie zvý
hodnenia, avšak maximábne v rozsahu 31 dní u každého ze zvýhodnení.

3.1 Tento dodatek sa stáva neoddebiteľnou súčasťou Zmluvy.
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3.8 Právne vzťahy medzi Podnikom a Účastníkom, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku a ktoré v ňom nie sú výslovne upravené,
sa budú riadiť prislušnými ustanoveniami Zmluvy vrátane ustanovení Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektro
nických komunikačných služieh prostredníctvom verejriej mohilnej slete spoločnosti Orange Slovensko, a s

3.9 Strany sa dohodli, že v prlpade ak Podnik pozastavi poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dóvodov na strano Učastnika a náslodne Podnik na žiadosť Učastníka zruší účinky odstúpe~
rila od Zmluvy a tohto Dodatku prlpadne začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenía Zmluvy a tohto
Dodatku v lriorn rozsahu tak, akc kaby k pozastavonlu poskytovanla ~lužÍeb pripadne k odstüponiu od Lmluvy a tohto Dodatku
rlel.)olo do~ o.

3.10 Lrriluvrié strany Sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s riou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr.
Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042,
a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,
advokát zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045, a v prípade, že sa tento
z akéhokorvek zákonného dóvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov
vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že žaloba sa podáva na adresu
sídla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskej kancelárie ku dňu podania žaloby zapisané v zozname SAK. Odmena za roz
hodcovské konanie je splatná podanlm žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná
DPH). Rozhodcovské konanie mČže byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odóvodnenie, rozhodca však máže
v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové
adrosy uvedené v tejto zmluve. Zmluvně strany sa zároveň dohodli na torn, že rozhodca móže Po začati rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. ~ 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. a rozhodcovskom konaní.

D Súhlasím s dohodou l~ Nesúhlasím s dohodou

3.11 Bez ohfadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v pripade, ak sa na tento Dodatok vzt‘ahuje režim povinného zverejňo
vania zmlúv podľa ~ 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. a slobodnom prístupe k informáciárn a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia V súlade s usta
noveniami ~ 47a Občianskeho zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloženi účinnosti niektorých jeho ustanoveni.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozvSzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.12 Strany sa dohodli, na
a) aklivácii služby

Príetup i~ internetu 6)

b) deaktivácii služby
“+++++“ 7)

c) voľbe zvýhodneného čísla (resp. viacerých zvýhodnených čísel), ak sa Strany dohodli na aktivácii (bonusovej) služby
Nekonečné volania na vybrané tel. číslo v sieti Orange

8)

3.13 Ak sa Strany dohodli na aktivácii služby Poistenie faktúr, Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s prislušnými poistnými podmien
kami poistiteľov MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z mého členského štátu, IČO 47 257 105 a MetLife Europe Insurance
Limited, pobočka poisťovne z mého členského štátu, IČO: 47 257 091, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku na
www.orange.skIpoistenie a súhlasí s nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:
Týrnto prehiasujem, že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpím žiad
nou chronickou chorobou alebo akoukoľvek inou chorobou, ktorá móže viesť k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem
lekársky zákrok abbo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepobe
rám starobný dčchodok, predčasný starobný dóchodok, výsluhový dóchodok alebo výsluhový príspevok, ak sa taký dóchodok
alebo príspevok podfa príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo v prípade, že výsluhový dóchodok alebo výsluhový pns
pevok poberárn, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch rnesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu
ako 30 po sebe nasledujúcich dní a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasIedujúcich dní. Zároveň, ak som
fyzická osoba nepodnikateľ, prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatefa na dobu neurčitú 5 najmenej 30 hodi
novým pracovným týždňorn počas posledných 12 po sebe nasledujúcich rnesiacov, alebo u dvoch zamestnávateľov za tych
istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezarnestnaný, nie som vo výpovednej dobe a nie sorn si ani
vedomý, že by mi hrozila nezarnestnanosť a nebola mi daná výpoveď. V prípade, že nespIňam podmienku poistenia zamest
nanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
alebo ii dvoch zamestnávatefov za tych istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem
v plnom rozsahu poistený pre prípad straty života z dávodu choroby abebo úrazu, pre prípad Upínej trvalej invalidity z dóvodu
choroby abebo úrazu a pre prípad Upínej dočasnej invalidity. Pnipoistonio pro prípad nodobrovoľnoj straty zamostnania vznikne
najskór dňom kedy splním uvedené podrnienky zamestnanosti.

3. 14 Re[oreričrié číslo — Darčeková Prima karta s benefitom Neohmecizeně volania s blizkym

I 9)
Ak je v kobónke uvedený symbol “+++++“, nevzfahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho príboh týkajúce sa
Darčekovej Prima karty a benefitom Neobmedzené vobania s bbízkym.

3.15 Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Eurápskej únie č. 531/2012
Učastníka informuje, že ad 1. 7. 2014 byv prípade, ak by existoval altemativny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež “APR“), ktorý so
spobočnosťou Orange uzavrel zmluvu o veľkoobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal
poskytovať zákazníkorn prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovýrn roamingovým službám, Učastník mal právo na pesky
tovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu boba pnidelená spobočnosťou
Orange, a na úz~mi Čl~niskýcli ~Lákv Európskej úriie dul IodnulýGl‘ v zrriluve o poskylovaiií roarniligu (ďabej [iež “Zrnluva oAR“)
medzi Učastníkem a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na pníslušnej SIM karto Učastníka,
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skutočnost, že Učastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na prislušnej SIM karte, Účast
ník uzavrel s APR Zmluvu o ARv súvislosti s prislušnou SIM kartou a skutočnosť, že Učastník služby poskytované mu prislušnou
SIM kdrtcu vyu~iva v ~ieťacli, ktnró sCi predmetom mluvy n AI~ ~ Al-‘N tl6a~tnilc by hni v pripacle pedra prvej vety tnhtn hnclu
npróvnoný proj~ť k APR hozplatno n v ktnromkoľvok momento, pcikiaľ sú splnonó vyččio uvodonó podmionky V prípade uzavro
tla Zmluvy AR medzl U~astnlkom a APR Sa uskutočnl prechod k APR do troch pracovnych dril riasledujuclcli po uplynuli dť~a,
počas ktorého boia uzavretá Zmiuva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnosťou
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V pripade, že Učastník prenesie číslo, v súvis
losti s ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamin
gové služby poskytované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možnosti zvouť si altematívneho poskytovatera roamingu a teda o možnosti zvolíť si oddelené roamingové služby
poskytované alternativnymi poskytovatermi roamingu.

3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmá o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informáciu o všetkych platnych roamingovych popiatkoch ziska učastnik na stránke www.orange.sk.

3.17 Pod pisom tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovaním niektorej z roamingových dopin
kových služieb nebude v členských krajinách EurÓpskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektive
v tých členských krajinách EurÓpskej únie, ktorých sa týka niektorá z aktivovaných dopinkových roamingových služieb, využívať
regulované roamíngové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roarningových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastník móže kedykorvek požiadať
o prechod na regulované roamingové ceny.

Ivanka pri Dunaji, dňa 30. 5. 2019

rDUfl~P

Po is pečiatka,4~častníka Tünde Ai6eková
/ spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

pečiatka, podpis
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