
člslo zmluvy: Al 3420775 Počet SIM kariet na zmluvu: I
Názov predajného miesta: FO Kód: KUOOI P0001

Meno a priezvisko predajcu: Kravárik Miroslava Telefón: 0905905905
Pornámk~ N akcia (~o30 ~iava 050918

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dátum: 26. 4. 2019

uzavretá podia ~ 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komu nikáciách 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 “spoločnost‘ Orange“)

a

účastníkom (d‘alej len “účastník“ alebo “Účastník“): Fyzická osoba - podnikatel‘
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Slovenský zväz včelárov, občianske združenie
Trvc‘Iý pobyt I Sídlo / Mie~to podnikanla (mesto I obec, ulica, popisn~ čí~Io, Psč, po~ta):
Svrčia 14, Bratislava, 84104 Bratislava 4
Telefónne číslo (aj s predvol‘bou): Fax (aj s predvol‘bou):

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

Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:
SR

Ródné číslo I Ičo: lč DPH / Dlč*:
00178349
Spósob platby:
lný spósob platby
Štatutárny zástupca:
Ing, Capek Jozef Phd

Rodné čislo Čislo a platnost OP I pasu I preukazu p na pobyt
83060916755 HR978364 09 07 2028

K9fltaktna osoba pre komunikaciu a zasielanie ID kodu I hesiel v SMS I MMS (Meno, priezvisko telefon)

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

Prilohy:
Dokumenty k nahliadnutiu‘ nie

Predmet zmluvy:

Telefonne cisio 0908543650
čí~ib~SIM karty 8942101 160013738286

C~č~stnícky program Go 30 eur s 50% zI‘avou

Služby CLIP, Go Data Benefity,, ‚ Prístup k internetu

Pridelená SIM karta (Priezvisko / meno) Slovenskýzväzvčeláro

TYP t~lefónu
Ži~d~il-n o zverejnenie telefónneho nie
~ísLa~v~zozname účastníkov

I~I~~ ~II I I I~I
1 J 3 37855742

ARcH~vN~r

číslo účastníka: (vypÍňa Orange)
ZMLLVA



PuLvicL~ujorr‘ pruvzutie SIM kaiiet podľa Zmluvy v počte 1 ks.

2. Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovanim pridelenej SIM karty / SIM kariet V Sieti bez zbytočnéhc
odkladu Po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačn‘ho poplatku podľa platn‘ho Cenníka Učastníkom, spravidla do ~4 hodin.
Učastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cennika, pokiaľ medzi Učastníkom a Spoločnosťou Orange nie je dohodiiuté inak.

3. Ceny Služleb a súvisiacich plneni sú uvedené v platnom Cenniku v členeni podľa ůčastnickych programov. Samostatne sú uve
dené osny Slu~isb pudľ~ Loliu, Čl su pouLl~oii6 v íáiricl piodpluturiýcli ~riIriuL abbe litých juditotiok clubu nod cli rárriuc. Loiííikáchu
je ieolizovoná v rninú[ach, sekundách abebo v mých jednotkách v zmysle Jnformáclí uvedených v Cennlku. V Cenníku súuv~dené
aj: údaje o bezplatných službách a o službách, za ktoré sa nepožaduje zvláštna úhrada, údaj, ako si Učastník móže vyžiadat infor
mácie o aktuálnych cenách služieb spobočnosti Orange a prípadných zľavách z týchto cien, a výška servisných popiatko~ ak také
Orange účtuje. Cenu mých služieb, tj. služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom spoločnosti Orange, určujú tretie
strany vo svojich cenníkoch. Zvýhodnené ceny abebo mé benefity poskytované na základe dodatku uzatvoreného k zmbuve oLpÓsky~
tovani verejných služieb sú uvedené v takomto dodatku.

4. Spósob faktu rácie:
D Elektronická forma

Podrobnosti týkajúce sa elektronickej formy faktúry (napr. e-mailová adresa pre doručovanie faktúry) sú uvedené v‘ósobitnom
dokumente. Súhlasím s poskytovanim ebektronickej faktúry v zmysle Podmienok poskytovania služby elektronická:faktúrr
zverejnených na www.orange.sk.

b~1 Papierová forma

5. Zúčtovacie obdobie priraďuje spoločnosť Orange každému Účastníkovi, ptičom jeho dížka nepresiahne tridsat~eden za Š~bóUidú
cich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené Učastníkovi začne pbynúť Od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytova
ných Služieb a skončí sa uplynutím účastníkovi prideleného zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacie obdobie priradené konkrétnemu
Učastníkovi Spoločnost‘ou Orange platí Po celé obdobie platnosti Zmluvy, ibaže spoločnosť Orange jednostranne ~tanoví inak.
Spoločnost‘ Orange po skončení zúčtovacleho obdobla prlradeného Učastníkovi (v pripade, ak vykoná vyúčtovanie počas zúčtova
cioho obdohia platin untanovonia tohto hodu primerane aj pro toto vyúčtovnníe, ktoré an vykoná Inokedy akc po skončení zúčtovn
cieho obdobia) vyhotoví vyúčtovací doklad alebo faktúru, ak povinnost‘ vyhotoviť faktúru vyplýva Z príslušných právnych predpisov,
(ďalej vyúčtovací doklad afaktúra spolu len ako “faktúra“), ktorou vyúčtuje ceny poskytnutých Služieb počas zúčtovacieho, obciobia
vrátane súm zaplatených Učastníkom ako zábezpeka abebo preddavok na cenu za poskytnuté služby. Spobočnosť Orange jé ópráv
nená okrem alebo namiesto pravidelného vyúčtovania cien kedykofvek počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie časti ceny
alebo aj celej ceny Služby abbo mých sbužieb poskytnutých Učastníkovi abebo ním požadovaných alebo vykonať kedykol‘vek počas
zúčtovacieho obdobia vyúčtovanie preddavku na cenu Služby alebo mých sbužieb poskytnutých Učastníkovi alebo ním požadova
ných. Cenu služby Roaming, ktorú z technických príčin nebobo možné vyúčtovať Po skončení zúčtovacieho obdobia priradeného
Učastníkovi, vyúčtuje Spoločnost‘ Orange dodatočne, spravidla do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia prira
deného Učastníkovi, v ktorom služba Roaming boba poskytnutá. Učastník a spobočnosť Orange sa móžu dohodnúť na dowčovani
elektronickej formy faktúry a ebektronickej formo doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. V pripade,že
sa Učastník a spoločnosť Orange dohodli na doručovaní ebektronickej formy faktúry a ebektronickej forme doručovanía faktúry, sa
elektronická faktúra považuje za predboženú a doručenú Učastníkovi, ak boha odoslaná na (i) na posbednú emaibovú adresuurčenú
Učastníkem pro doručovanie ebektrenickej faktúry a ak taká nie je z akýchkofvek dóvodov k dispozícii, (ii) na posbednú známu emai
lovú adresu oznámenú spobočrtosti Orange Učastníkem 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-iiiailová
adresa a tebefónne číslo sa popri adrese na doručovanie písemností stanovenej v Zmbuve považuje za adresu pre zasielahi~faktúr
a písemnosti v zmysbe Všeobecných pedmienok. V prípade, že sa tak spebočnosť Orange dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje
Učastníkovi svoje služby abebo tovary, je spobočnosť Orange eprávnená na svojej faktúre účtovat‘ tíež cenu, ktorú jeUčastník
povinný pbatiť takémuto tretiemu subjektu, pričom v takem prípade je Učastník povinný platiť dotknutú cenu tretej osobo prostredr)íc
tvem společnosti Orange a vyúčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej spobočnosťou Orange a doručenej Učastníkovi sa j~bvažuje
za oznámenie tejte skutočnosti Učastníkovi.

6. Společnost‘ Orange je oprávnená v prípadoch, keď to umožňuje zákon, pro mobibný tebefón abebo mé Zariadenie, kto~é~od nej
Učastník získa (kúpou, nájmem, výpožičkeu abebo na základe mého právneho titulu) technicky obmedziť možnost‘ jeho využívania
v inej sieti, ako je Sieť spobočnesti Orange (tzv. bbokovanie Zariadenia na sieť / SIM-beck) počas doby stanovenej v Pokynech
spobočnosti Orange. Učastník je oprávnený požiadať o odbbokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti, ako je Sieť spobdčnůsti
Orange až po uplynutí stanevenej doby, a to prestredníctvom predajnej siete spobečnosti Orange. Učastník prehlasuje, že sa obe
známil s here uvedenými skutočnosťami, a s ich vedomírn kupuje Zariadenie do svejhe vbastníctva abebe nadobúda Zari~eňie do
svojej dispozičnej sféry na základe mého právneho titulu. Učastníkovi nevznikajú z hore uvedených dövodov žiadne právne nároky
voči spobočnesti Orange, najmá mu nevzniká: (a) právo rekbamovať vyššie uvedené skutečnosti na zakúpenom tovare (b) právo
po~idovet z hore uvedených cbčvodov zľavLl z k‘Jpnej ceny, nájemného abebo nei odplaty za Zarladenbe, (c.), právo z horě uve
dených d6vodov edstúpbt‘ Od kúpnej, nájemnej abebo inej prísbušnej zmbuvy týkajúcej sa Zariadenia (požadovať vrátenie celé] kúpnej
ceny zapbatenej za Zariadenie), abebe akékof~,ek mé právrie nároky. UčasLiiík zároveň boric ria vedornie, že v prípade, ak bude
Zariadenie odblokované I. Jčastnikom prod uplynutím doby jeho bbokovania podľa tohto článku a mimo predajnej siete spóbbčnÓsti
Orange, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmte článkem, kterého následkem rnéže byt
vznik vady na Zariadení, za kterú společnost‘ Orange nebude niesť žíadnu zedpevednost‘.

7. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pekiaf v dodatku k nej abebe v inej dehede medzi Účastníkem a Podnikem nie)e dohod
nuté oak. V prípade, ak Učastník uzatvoril k tejte Zmbuve dodatek, který tverí jej neoddebiteľnú súčasť, tento móže obsahovat‘ rriini
málne podmienky peuživania Služby (napr. dobu viazanesti, pevinnesť pe cebú dobu platnosti dodatku k Zmbuve mať akttvó~aný
určitý konkrétny variant účastníckeho programu abebo účastnícky program a mesačným poplatkem, který neklesne pod Ůr~it&~ýšku,
atďj.

8. Needdebiteľnou súčasťeu zmbuvy e peskytevaní verejných služieb sú Všeobecné pedmienky peskytevania verejných eleŘtrd~iických
komunikačných sbužieb prostredn[ctvem verejnej mebibnej siete společnosti Orange Slovensko, a. a. (ďalej len “VšeobeQné pod
mienky“), Cennik siužieb (ďabej ben “Cennik“). Aktuábne Všeebecné pedmienky a Cenník sú zverejnené na www.orange.sk. Zmluva
je vyhotovená dvojme, jedno vyhotovenie pro účastníka a jedno pro spobečnosť Orange Slovensko, a. s.

. I~I~I~h IÍ1~ IIII‘
Číslo účastníka: (vyplňa Orange) 2 I 3 37855742
ZMLUV?‘ ARCH~VU



9. ‘Spoíočnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č. 531/2012 ÚČast-
nika Informuje, že od 1. 7. 2014 byv pripade, ak by existoval altemativny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež “APR), ktorý so spoloČ
r~sťou Orango uzavrol zmluvu o voďkoobchodnom pristupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už zdČdl pobkVLoval‘
~ékaznikom pristup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastnlk mal právo na poskytovanie uve
clenýoh rnamin~ovýnh služinh týmtn APR, a to prostreclníc-Lvoiri SIM k~iLy, kt~rÁ inn k~l~ idek.i iá ~FlčiiC*.L‘iLi OidrIg~ I
ůzeml Členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež ‘7miuva o AR“) medzi Učast
nikon‘ d APii Podrrilenikou je dkllvovd‘Iá sluLLa Rodinlily spoloČrio~[l Uranige iia pni~lušnej SIM kdnle Uč~s[iilk~, ~kuLoČrioM, Le
Učastníkovi nebolo spoločnost‘ou Orange prerušené poskytovanle služby Roaming na prlslušnej SIM karLe, Učastník uzavrel s APR

~Zňiluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Učastník služby poskytované mu prislušnou SIM kartou využíva
-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 prípade uzavretia Zmluvy AR medzi UČast

~níkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich Po uplynutí dňa, počas ktorého bola uzavretá
‘Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej

. joskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prlpade, že Učastník prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR
.roamin~ové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roamingové služby poskytované konkrétnym

.. . APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvnóho dokumontu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvoliť si alter-
natívneho poskytovateľa roarriingu a Leda o možnosti zvollť sI oddeleně roamlngově služby poskytované alternatívnymi poskytova
téFmi roamingu.

10. .Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súČasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
.. obdržal úplně informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu infor

máciu o všetkých platných roamingových poplatkoch získa účastník na stránke www.orange.sk.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo 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 akóhokoľvok zákonného důvodu rozhodcom nostano, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát zapísaný
v zozname advokátův vedertoiri Slovenskou advokátskou komorou pod Č. reg. 7045, a v pripade, že sa tento z akéhokol‘vek zákon-

- ii ho důvodu rozhodcom ne6tane, tak pán JUDr. Muruol Máčui, t‘dvokát zupímuný v zoznomo 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 dv‘iu podania Áatoby zapisané v zozname SAK. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná
podanim žaloby a Činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie může
byť výluČne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odůvodnenie, rozhodca však může v prípade potreby ústne pojednávaníe
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 může Po začatí rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie v súlade
s ust. ~ 22 a zák. Č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

C Súhiasím s dohodou ~ Nesúhlasím 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 spoioČenstva, 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. Učastníki sže kedykol‘vek požiadať

. Ď ~prechod na regulované roamingové ceny. Orange ‘ v. nsio ~
Lo.istf :/centrun ~

á. -: ná39
‘~ prl Qun~

Miroslava K yank
spoločnosť Orange Sl.vensko, a. s.

dátum, pečiatk-, podpis

ČíŠk~ ~ičastn[ka: (vyplňa Orange) 3 I 3 37855742

-.)
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ARCHIVNET





Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
číslo irniuvy: Al 342077~ lí) predaJcu: KUOOI P0001 RK

Dátum: 24. 4. 2019
Id~nt: kód dodatku: 11784780
SIM karta s prideleným tel. číslom: 0908543650

Orange Slovensko, a. s.
so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 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 “Podnik“)

a.

Účastník (Osoba: právnická / fyzická podnikatel‘ / fyzická nepodnikatel‘): Fyzická osoba - podnikatel‘
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Stóvénský zväz včelárov, občianske združenie
Trvalý pobyt / Sídlo / Miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, Psč, pošta):
Br~tislava, SvrČia 14, 84104, Bratislava 4
Čisto a platnost‘ OP / pasu: Štátne občianstvo:

‚ . SR
Rodné číslo / IČO: iČ DPH / DIČ:
00178349
ZastĹ~pený:
Ing, Capek Jozef Phd
l~odné číslo: Číslo a platnosť OP I pasu / 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. zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len “Dodatok“ alebo “doda
tok“; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako “Zmluva“), ktorým upravujú pod
mienky využívania elektronických komunikačných služieb a mých plnení poskytovaných Učastníkovi na základe Zmluvy (“Služby“),
prípa~cine mé osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne
dohodňr.~tě. (Podnik a Učastník sa spoločne ďalej označujú ako “strany“).

‘ :. Či. 1. Predmet dodatku

1‘.~t ~ ~trany sa dohodli, že Účastník získava uzavretím tohto Dodatku právo na 5% zľavu (ďalej tiež “Zľava“) z výšky základného
‘~;.~Ď~sačného poplatku (tj. Zľava sa netýka rnesačných a mých poplatkov dopInkových služieb) podľa cenníka služieb za užĺvanie

:.~~‘~ů~astníckych programov Go 5€, Go 10€, Go 20€, Go 40€, Go 65€. Podrnienkou poskytovar‘ia Zľavy je skutočnosť, že niektorý
‘~‘:.ž~účastnickych programov uvedených v predchádzajúcej vete je aktivovaný na SIM karte, ktorej telefónne číslo je uvedené

:. .v záhlavl tohto Dodatku, (ďaloj tiež “SIM karta“). Právo na Zľavu má Učastník len v súvislosti s poskytovaním Služiet prostredníc
‘. . Worn SIM karty, a to počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v čI. 2 Dodatku (Podnik je oprávnený nie však povinný —

. .‚..‚ poskytovať Zlavu aj Po ním určenú dobu po uplynutí doby viazanosti teda po zániku Dodatku). V pripade, že Učastníkovi vznikne
‘~súbeh práva na Zľavu a práva na lnů zľavu z výšky mesačného poplatku vyššie uvedených účastníckych programov tioto zľovy

. sa nekumulujú ale Učastníkovi zanikne počas doby sůbehu právo na nlžšiu z oboch zliav.

1.~ .‚ Strany se dohodli, že Účastník ziskava uzavre[írri tuliLo DudaLku právu ria 50% zľavu (ďaleJ tlež “Zľava“) z výšky základného
‚ mesačného poplatku (tj. Zl‘ava sa netýka mesačných a mých poplatkov dopinkových služieb) podľa cenníka služieb za užívanie

:: účastníckeho programu Go 30 €. Podmienkou poskytovania Zľavy je skutočnost‘, že účastnícky program uvedený v predchádza
:. ;~‘júcej veLe je aktivovaný na SIM karte, ktorej telefónne číslo je uvedené v záhlaví tohto Dodatku, (ďalej tiež “SIM karta“). Právo na
:‚ ‚‚~Zl‘avu má Učastník len v súvislostí s poskytovaním Služieb prostredníctvom SIM karty, a to počas doby od nadobudnutia platnosti

.‘ ~tohto Dodatku do uplynutia celých 24 zúčtovacích období (Podnik je oprávnený — nie však povinný — poskytovať Zľavu aj po ním
‘. . ~určenú dobu po uplynutí doby viazanosti teda Po zániku Dodatku). V prípade, že Učastníkovi vznikne súbeh práva na Zľavu

a práva na inú zľavu z výšky mesačného poplatku vyššie uvedeného účastníckeho programu tieto zľavy sa nekumulujú ale
Ucastnikovi zanikne poca~ doby subehu pravo na nizciu z obooh zliav

1:3 “. ~‘ Strany sa dohodli na nasledovných podmienkach poskytovania benefitu Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené vola
~‘~‘~‘ ~nia s blízkyrn:

~) Strany sa dohodli, že v prípade, ak má Účastník v okarnihu, v ktorý nadobudne platnosť Dodatok, aktivovaný na SIM karLe
. ‘., ~.‘ niektorý z účastníckych programov, ktoré je možné aktivovať a využívať za podmienok tohto Dodatku, alebo o jeho aktiváciu

Učastník najnoakór v daň nedobudnutia platnosti Dodatku po2iada a Luntu účastnIcky program mu bude na základe teJto
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žiadostl skutočne na SIM karte aktivovaný, Je súčasne s uzatvorením Dodatku oprávnený zvolíť si jedno až
(SIM karty) v rámci predplatenej služby Šikovná Prima (ďaiej aj ako ‘Prima SIM karta“), v súvislosti s ktorým mu bu~ ~p~ky
tované nižšie definované zvýhodnenie (ďaiej aj oko “Benefit“). ~

b) Benefit spočiva (i) v možnosti uskutočňovania neobmedzenýcli volaní zo SIM karty Účastníka na ktorúkoľvek PdrTia~$iM
kartu, zvolenu podľa plam a)tohto hodu Podatku, a taktla~ ualwto‘~ovanla neohmedzených volenI z ktoroJkoľvek Prime ~lM
karty, zvolonej podľa písm. a) tohto bodu Dodatku na SIM kartu Učastníka počas rozhodnej doby a (ii) v poskytr~utLos9bit-
něho prodplatonóhu krodilu vo výško ~3,OO € c DPH no kozdoj zvolonoJ Prirria ~iM karto, s platriusľou 3 rioslace od akLíváule
Prima SIM karty. Za rozhodnú dobu sa považuje obdobie trvania viazanosti Dodatku, ak má počas tohto rozhodnéhc~obdobia
Učastník súčasne aktivovaný taký účastnicky program, ktorý spíňa podmienky vzniku nároku na Benefit. Konkrétne. tetefónne
číslo resp. telefónne 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 uvedeně konkrétne teiefónne číslo~esp.
telefónne Prima. Počet volaní, resp. dížka volaní zo SIM karty Učastníka na konkrétnu Prima SIM kartu (a vice versa). podľa
tohto článku nie je obmedzeně, avšak v prípade, že rozsah využívania služby Učastníkom je taký, že ohrozuje elektronickú
komunikačně sleť Podniku, aleho v jeho dósledku mčžu poklesnúť kvalitativne abbo kvantitatívne parametre posX~tov~nia
služieb ostatriýrn úČastriíkorn, rnóže Lyt‘ takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a Podnik je oprávnéný
vykonat‘ opatrenia na dočasné obmedzenie alebo prewšenie poskytovania služieb Učastníkovi. . .

c) Pre vznik nároku na Benefit je potrehná žiadosť Účastníka o aktiváciu novej Prima SIM karty resp. viacerých (maxim~i~ však
štyroch) Prima SIM kadet najneskór v okamihu uzatvorenia Dodatku; akákoľvek neskoršia aktivácia Prima SIM karty.fPrim~‘
SIM kariet alebo aj len žiadost‘ ojej aktiváciu nespěsobi vznik nároku Učastníka na Benefit.

d) Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku nie Je možné písomne previesť na mého účast
níka, ak Podnik neurči inak. Ak dójde k prevodu záväzku, vyplývajúceho z Dodatku a / alebo z Prima SIM karty, automaticky
dochádza kzániku Benefitu.

e) Ostatné podmienky využívania elektronických komunikačných služieb Prima SIM karty resp. Prima SIM kariet sa, spra‘~Ujú prí
slu~nýmI dojednanlaml pbatnej verzle ŠIkovná Prima oennlka. Po skončenI platnosti Dodatku uplynutlm doby Jeno v~eZp~tost~
Podnik ukonči poskytovenie Denelitu, ak ‚a rmluvnó ~trnny nodohodnú inak abbo ak Podnik neurčí inek

Či. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka .

2.1 Účastník sa zaväzuje, že nepretrŽite Po dobu 15 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto Dodatku (ďaiej aj ako “dob~vl~za
nosti“):
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení Dodatku ako účastník Služieb poskytovaných mu, Podnikom

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

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva z ZrÝ~büvy,
pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostrednictvom inej ~ varty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania abbo nedá svojím konaním žiaden taký podnet a ani neumožní také konanie, na z~kbade
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpit‘ od Zmluvy abebo právo vypovedať Zmluvu z dóvodov nesplnenia alebq poru~enia
povinností zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve, alebo na základe ktoréhp ~ bo
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť abebo prerušit‘ poskytovanie Služieb; ‚

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

Go 40 €‚ Go 65 €‚ ISIC paušál, Go Data 15 €‚ Go Data 20 €‚ Go Data 30 € (ďalej aj oko “účastnícke progr~my~ Go“,
v prípade, že bude do aktuálnej ponuky zaradený ďalší účastnícky program v názve ktorého je slovo Go abebo bŠlt~Ýóva
Žujo sa tiež za jeden z účastnickych programov Go), abbo niektorý z účastníckych programov Go Bizflís~5 €‚
Go Biznis 10 €‚ Go Biznis 20 €‚ Go Biznis 30 €‚ Go Biznis 35 €‚ Go Biznis 40 €‚ Go Biznis 45 €‚ Go Bizťiis-55 €‚
Go Biznis 70€, Go Biznis 100 € a Go Biznis 150 € (ďalej aj oko “účastnícke programy Biznis“) zavázuje so účä~tňikí že
bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivovaný na SIM karto taký Üčastn!cky
program (resp. taký variant účastníckeho programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prlnaj
menšom na sumu

15,00 EUR .

(pri plnení tohto závázku so bene do úvahy výška mesačného poplatl~u Po uplatnení zliav, ktoré mu na základe ak~jkbtvek
právnej skutočnosti poskytne Podnik) alebo :

2. v pripade, ak bude mat‘ na SIM karte aktivovaný niektorý účastníckyáh programov Go, zavázuje sa účastník, že bude mať
počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivovanú na SIM karto takú kombináciu výšky
mesačného poplatku za aktivovaný účastnícky program a dopinkové služby Prenos minút, Nekonečné volania naz‘hod
nené číslo, 100 minút do všetkých sieti v SR a EU, Nekonečně 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 oko doma PLUS, Měj Svet±, Náhradný telefón, Svet dáta, Prednostná
starostlivosť, Exkluzívna 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, Pnichádzajúce hovory Svet 250, Pni
chádzajúce hovory Svet 500, Odchádzajúce hovory EU 100, Odchádzajúce hovory EU 250, Európa Dáta 1000‘ MB,
Nekonečné vobania na číslo v SR, u ktorej výška súčtu mesačných popbatkov (vrátane DPH) za tieto účastníckej~rógramy,
služby, balíky, dopinkově služby (vrátono DPH) je rovná aloha vyššio oko ‘

. I~ I~II~II~II ~IIII~I ~‘, jlí‘I~Ii~~II~
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[15,00 EUR

(pri pinení tohto záväzku sa beri~ do úvahy výška mesačných poplatkov po upiatneni zllav, ktoré mu na základe ake.jkoľ
vek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Podnik je oprávnený zaradiť medzi dopinkové služby, balíky uvedené v tomto
Lud~, klurý:h výška ir čiióhn piiplatku so zarétova do su(~tu masa~nýoh pnplatlmv uvoi1~nóho v tomto hode, aj mé
dopinkové slu~hy a balíky

e) bude včas a riadne uhrádzat‘ cenu za Služby a mé svoje peňažné závázky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá
dzať Podniku mé platby, ktoré je povinný piatiť Podniku, a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažné závézky voči Podniku,
avšak Učaslriíkje povinný ich uhradit‘ Podniku alebo prostrednlctvom Podniku tretej osobe.

V pripade telefónnych čísel, ktoré boli v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku Od mého podniku (ďalej len “prenesené
čísla“) sa do doby viazanosti nezapočítava doba Od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s prene
seným čislom, čiže doba, Po ktorú SIM karta nebude v dósledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak
začne plynúť až dňom prvej aktivácie SIM karty Po ukončení prenosu čísla. V týchto prípadoch je však Učastník povinný plníť si
povinnosti uvedené v písm. a) a c) tohto bodu po ceiú dobu pred začatím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až
do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po ceiú dobu viazanosti. Učastník si je vedomý, že uzatvorením tohto Dodatku stráca
nárok na Bonus za pianos člsla uvedený v Prllohe k Cenníku služleb platnému Od 15. 3. 2018. V pripade, ak Učastník uzatvoril
tento Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich Po nadobudnutí
~piatnosti Dodatku; doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynuti 14 dní nasledujúcich Po nadobudnutí platnosti Dodatku.

.‚ ~/ prípade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku, neoddeliteľnou súčast‘ou Dodatku sú aj pod
‘, mienky predaja na dialku a Učastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhlas.

2~“ Účastník si je vedomý, že cenové zvýhodnenie poskytované Účastníkovi na základe tohto dodatku je mu poskytované len z toho
“dóvodu, že sa Učastnik zaviazal užívat‘ služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysie ustanovení tohto Dodatku po

dobu dohodnutú v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto záväzku (konkrétne záväzkov uvedených v článku 2 v bode 2.1)
vzhľadom na výšku zľavy zo štandardnej (conníkovej) ceny Siužiob, by spčcobilo, žo Podniku vznikla škoda. V nadv~znosti no
ustanovenia predchádzajúcel vety sa Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradit‘ nižšie v tomto hode uvedenO
zmluvnu pokutu v pripade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazonostl uvodonojv Čl. 2 bode 2.1 tohto Dodatku pow~í ovoju povinnost‘ včas a riadii~ uiir~diľc&riu

za Služby alebo povinnost‘ uhradit‘ včas a riadne iný svoj peňažný závdzok voči Podniku alebo povinnosť uhradiť včas
: a riadne Podniku inú platbu, ktorú je povinný piatiť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný závázok voči Podniku,

.‘ ‘ ~ avšak Učastník je povinný ho uhradit‘ Podniku alebo prostredníctvom Podniku),
. áiěbo

‘ ‘tb) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v článku 2 bode 2.1 tohto Dodatku poruší svoju povinnost‘ zotrvať v zmiuvnom
vzťahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a po ceiú dobu viazanosti užívať bez prerušenia Služby prostredníc

‘: ~.‚ tvom SIM karty abbo Učastník poruší svoju povinnost‘ nedoručíť Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon,
~ ktorého účebom je ukončenie platnosti Zmluvy a / 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 d‘3vodov pre odstúpenie od zmiuvy stanovených mým platným práv

nym predpisom),
je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške
[70,00 EUR 3)

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

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

(pokial‘ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy, pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať• v užívaní Siužiob prostrednictvom irlej SIM karty, ktorá nahradl vypojenú resp. deaktívovanú SIM kartu).
‚ ‘ b) Povinnosť Účastníka mať počas doby via.zanosti na SlM karte (ktorej teiefánne číslo je uvodonó v záhlaví tohto Dodatku) akti

‚ ‘ vovariý Laký účastnicky program (resp. taký variant účastníckeho programu) abebo takú kombináciu v bode 2.1 plsmene d)

‘, odseku 2 uvedených služieb (resp. mých produktov), že riedÓjde k porušeniu záväzku Učastníka uvedeného v hode 2 1 pis-
‘ mene d) tohto článku;

c) Povinnosť Účastníka nedopustiť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podniku v súlade s ustano
veniami platných právnych predpisov a / abebo Zmluvy vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu
z dóvodov nesplnenia alebo porušenia povinnosti zo strany Učastníka, ku ktorej (povinnosti) sa zaviazal v tomto Dodatku
a / alebo v Zmiuve.

d) Povinnosť Účastníka nedopustíť sa počas doby viazanosti takého konania, na základe ktorého by Podnik bol oprávnený
‚‚: v súbade s ustanoveniami platných právnych predpisov a / alebo Zmluvy Učastníkovi počas doby viazanosti dočasne obme

‘ .~ý dziť alebo prerušiť poskytovunio Služiob.
‚ e) Povinnosť Účastníka neumožníť počas doby viazanosti tretej osobe také konanie, na základe ktorého by v pripade, že by tak

. : konal samotný Učastník, Podniku vzniklo právo odstúpiť Od Zmluvy alebo právo vypovedat‘ Zmluvu z dóvodov nesplnenia
; : alebo porušenia povinností zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve.

f) Povinnosť Účastníka neumožniť počas doby viazanosti tretej osoba také konanie, na základe ktorého by bol Podnik v prí
‚ ‚ ; pade, že by tak konal samotný Učastník, oprávnený v doba viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušit‘ poskytovanie

‚ ‘ ~‚ Sbužieb.
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Účastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zrnluyná
pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dni odo dňa doručenia výzvy Podnikl Učast
níkovi. ‚

2 4 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený ~a podmienok uvedených v tomto hode aktivovat‘ si počas doby viazanosti slÚžhu
Pr~s1ávka, kturá spočlva ‘~ Win, že Učas[nnlk puča~ doby, počas ktoreJ je služba PneMávka r~ SIM kwte ~ktivovdII& (ďaleJvtunnto
hada tia~t ‘[ )oha pa~kytnvanla) nia je povinný plntť svahu pavlnnasť mať na ~lM karta aktivnvwiý taký Účastnikky ~irn~jrwn
taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 2.1 pismene d) odseku 2 uvedených služieb (resp. mých
produktov), že nedĎjde k porušeniu záväzkov Učastníka uvedených v bode 2.1 písmene d) tohto článku, pričom sa súčasne
o Dobu poskytovania predlži doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach tohto Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka‘hié sú dot
knuté ostatné povinnosti Učastníka podľa tohto Dodatku ani podľa mých ustanoveni Zmluvy alebo mých zmlúv stanovujúcich
práva a povinnosti medzi Učastníkom a Podnikom. Doba poskytovania máže byt‘ maximálne šesť celých zúčtovacích období
a Učastník si ju mčže aktivovať len na celé zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka‘rnóže
Učastník využívať aj viac krát počas doby viazanosti, avšak súčet Déb poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtó~acích
období. Počas Doby poskytovania móže byť na SIM kaťte aktivovaný akýkoľvek aktuálne ponúkaný účastnicky progra~rt, ktorého
podmienky užívania sú v pripade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné aktivovať len v pripade, že na SIM karte bude
aktivovaný niektorý z účastníckych programov Flex a Max (ďalej v tomto bode tiež ako “Vybrané programy“). Službu Prestávka
možno na SIM kaťte aktivovat‘ len za podmienky, že už uplynuli viac ako tn celé zúčtovacie obdobia od uzavretia Dodatku, a na
SIM karteje minimálne tn celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných programov (Podnik‘je opráv
nený — nie však povinný — aktivovat‘ službu Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok uvedených v tejto yete..spl
nená). V prípade, že bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM kaťte aktivovaný účastnicky program resp. kbrnb~,ácia
služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovením písmena d) bodu 2.1 tohto článku, Podnik je oprávnený aktivovať na SIM 1<a~tů ten
účastnicky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bola na SIM kaťte aktivovaná v poslednom okamihu pred aktiváciou‘~lůžby
Prestávka. Aktivácia aj deaktivácía služby Prestávka prebehne k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po clóručení
žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu služby Prestávka. V prípade, že sa Podnik a Učastník vopred dohodnú na presnej dlžke
Doby poskytovania, službu Prostávka so doaktivuju ku dňu, v ktorý uplynie Doba pockytovania. Podnik deaktivuje službu PreP
stávka ticž koď uplynio šiosto celá zúčtovacio obdobie využívania tejto služby počas doby viazanosti.

Či. 3. Spoločné a záverečné ustanovenia ‘ ..‚

3.1 Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú, ato na dobu viazanosti uvedenú v bode 2.1. V pripade prenesených čísel, akoaj ~„prí
pade, ak Učastník uzatvoril Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadpbudnutia
platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti delinovanej osobitne pre tieto prípady v bode 2.1 Dodatku. Dodatok nadobúdaplat
nosť a účinnosť dňom jeho podpisu Stranami; v pripade prenesených čísel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účin
nosť tych ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Pod
mienok prenositeľnosti telefónneho čísla — Prijímajúci podnik. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas doby platnosti tohto
dodatku dójde na základe žiadosti Učastníka alebo z dövodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii SIM karty a v dósledku toho
k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Zmluvy, doba, Po ktorú nebude z týchto dóvodov peužívať tieto
Služby sa mu nezapočita do doby viazanosti a o túto dobu sa predlžuje 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 telefánneho prístroja so zľavou v rámci akciovej
ponuky a že poskytnutie benefitu a / alebo Zvýhodnenia nie je možné v prípade, ak by Učastník získal zľavu na zakúpei~ie akci
ového mobilného telefónneho pristroja (ďalej len “MT“), ktorá by bola viazaná na SIM kartu. V prípade, ak sa počas pľatnosti tohto
dodatku Učastník rozhodne kúpiť akciový MT v rámci niektorej z ponukových akcii Podniku, nadobudnutím platnósti dodatku
k Zmluve, na základe ktorého kúpi takýto MT so zľavou, ktorá sa bude viazať na SIM kartu, automaticky zaniká platnosť Dodatku
bez toho, aby Učastníkovi vznikla povinnosť zaplatit‘ Podniku zmluvnú pokutu. To neplatí v pripade, ak Učastník uzatvori
k Zmluve, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, iný dodatok, ak jeho predmetom je služba pod názvom Zvýhodnené SMS
v roam ingu, Twin alebo Náhradný telefón. .

3.3 Strany sa dohodli, že Účastník je povinný zaplatiť Podniku na základe ním vystavenej faktúry aktivačný I administratívn~jSpplato!
vovýške(vrátane DPH) ~‘...‘

0,O0EUR .

3.4 Účastník potvrdzuje, že dňom podpisu tohto dodatku požiadal Podnik o zmenu z doterajšieho účastníckeho programu v Zmiuve
na účastnicky program
Go 30 eur s 50% zľavou 5)

(poklaľje uvedený syrribol +÷+++‚ ziianíieiiá W, že sa účastnIcky progralni nieíni&n‘í). . . .

3.5 Strany sa dohodli, že v pripado provodu SIM karty na inú osobu (za provod sa považuje aj pripad, keď zanikne Zmluvaaj Doda
tok a tieto budú nahradené mými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikom a novým účastníkom Služieb, pričom práva a~áväzky
Učastníka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezme nový účastník, ktorému bude tiež pridelená SIM karta) právo Učastniká na
jednotlivé zvýhodnenia podľa tohto dodatku neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však mĎže jedno
stranne rozhodnúť o tom, že právo k niektorému zo zvýhodneni novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto prípade sa
poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje pníslušnými ustanoveniami tohto dodatku, ak sa Podnik a nový účastník nedo
hodnú inak. V pripade, že sa v súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa
len jeho nevyčerpaná časť. ‘;

3.6 Strany Sa dohodli, že v prlpade, že z akýchkoľvek dóvodov dÓjde k zmene zúčtovacleho obdobla piideleného ÚčasLnil~Ý~;(r~apn.
zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby oprávnenej na užívanie niektorého zo zvýhodnení
uvedených v tomto dodatku, je Podnik oprávnený skrátiť dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniť dížku mých lehöt súvi
siacich s poskytnutím zvýhodnenia v prospech alebo v neprospech Učastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívaňie~vý
hodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení. . .

3.7 Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. ~.
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3.8 Právne vztahy medzi Podnikom a Účastnikom, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku a ktoré v ňom nie sú výslovne upravené,
: Sa budú nadit‘ príslušnými ustanoveniami Zmluvy vrátane ustanovení Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektro

r~iukých kornuníkačných služieb prostrednlctvom vereJnej mobllneJ slete spoločnostl Orange Slovensko, a. s.

3.~. Strnny ~r dohnclli, Ť~ v príp~d~ ak Podnik pozastaví po~kytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohto Dodatku, prípadno ak Podnik
o~J~túpl od Zrriluvy a tulilo Dodatku z dčvodov na blrarie Učabtrilka a následne ~odrilk na ~ladosU Učaslnlka zruší účinky odstupe
nia ód Zmkivy a lóhtn L )ndatkri ~ripadne ‚ačri~ ‚rinva poskytovaL p astaverié Slul.1y, platia Listanuverila Zrnluvy a Lol rtu
Dodatku v plnom roz6ahu tak, ako koby k pozactavoniu poskytovcrnia Sluliob prípudiio k od‘s1új~oniu ad Zrnluvy a Lolito Dodatku
nebolo došlo.

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo 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 akéhokoľvek zákonného dóvodu 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 zákonného důvodu 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

‘- $ídla rozhodcu, ktorým je sídlo jeho advokátskoj kanceláiie ku dňu podania žaloby zapísané v zozname SAK. Odmena za roz
‚ - hódcovské konanie je splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná

ĹPH). Rozhodcovské konanie může byt‘ výlučne písemné a rozhodnutie nemusí obsahovať odóvoclnenie, rozhodca však může
.~v:.prípade potreby ústne pojednávanie nariadíť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové

-‘~‘adresy uvedené v tejto zmluve. Zmiuvné strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca může Po začatí rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. ~ 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

. D Súhlasím s dohodou E?1 Nesúhlasím s dohodou
3.1.1~ Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok vztahuje režim povinného zverejňo

vania zmlúv podľa ~ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov
--~.v znení neskorších predpisov, tento Dodatek nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v súlade s usta
‚ ‘. rioverilarnl ~ 47a OLčlariskelio zákoiinlka, ak sa zrnluvrié strany nedohodli na odloLeril učlriiiosLí nlek[orýuh Jeho ustanoveni.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté odkladacie abbo rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.12 Strany sa dohodli, na
..‘ ‚- a) aktivácii služby

Prístup k internetu 6)

. ..- ‘b) deaktivácii služby
7)

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

8)

3.13 Ak sa Strany dohodli na aktívácii služby Poistenie faktúr, Účastník vyhlasuje, že sa obeznámil s príslušnými poistnými podmien
. kami poístiteľov MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z mého členského štátu, IČO 47257 105 a MetLife Europe Insurance
- Limited, pobočka poísťovne z mého členského štátu, iČo: 47 257 091, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku na
www.orange.sk/poistenie a súhlasi s nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:

. Týmto prehiasujem, že mám viac ako 18 nekov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpím žiad
‚ -‚ .neu chronickou chorobou alebo akeukoLvek inou chorobou, která může viest‘ k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem

!ekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následek práceneschepnesť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní a nepobe
‚ . rám starobný důchodek, predčasný starobný důchodok, výsluhový důchodek alebo výsluhový príspevok, ak sa taký důchodok

.‚ alebo pníspevok podľa príslušných právnych predpisov poskytuje, alebo v prípade, že výsluhový důchodok alebo výsluhový prís
‚ ‘-- pevok poberám, sem súčasne zamestnaný. V pniebehu posledných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu

‚ ~ko 30 po sebe nasledujúcich dni a / abbo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dní. Zároveň, ak som
‚fyzická osoba nepodnikateľ, prehlasujem že sem zamestnaný u jedného zamestnávateľa na dobu neurčitú s najmenej 30 hodi

‚ ‘novým pracevným týždňom počas posbedných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, abebo u dvoch zamestnávateľov za tých

stých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nic sem teda nezamestnaný, nie som ve výpovednej dobe a nic sem si ani
~edomý, že by mi hrozila nezamestnanosť a nobela mi daná výpovecL. V prípade, že nesplňam podmienku poistenia zamest
nanesLi na clebu nourčitú a rinjrriorioj 30 I iodiriovýrri prawvnýrri tý~(lňoi n l)(~a~s poale~di iýol i 1 2 po a&L& ria~l~lujú:k:i i n&~la-ov,

‘ ábebo u dvoch zamestnávateľov za tých istých pedmienok nepretržite aspoň 24 mesiacev, Peistenie vznikne s tým, že budem
v pinem rozsahu poistený pre pnipad straty života z důvodu choroby abebo úrazu, pro prípad Uplnej trvabej invalidity z důvodu

t... choroby abebe úrazu a pro pnípad Upbnej dočasnej invalidity. Pripeistenie pre pnipad rredobrovoľnej straty zamestnania vznikne
‘.ňajskůr dňom kody splním uvedené podmienky zamestnanosti.

3.14 Referenčné čísle -. Darčeková Prima karta s benefitom Neobmedzené volania s blízkym

-.‘ ~ ~9)

‘ Ak je v kolúnke uvedený symbol ‘+++++“, nevzt‘ahujú sa na Účastníka žiadne ustanovenia Dodatku ani jeho pniloh týkajúce sa
. Darčekevej Prima karty a benefitem Neobmedzené vobania s biízkym.

~:is ‘$~pblečnost‘ Orange týmto v súlade s ustaneveniami Nariadenia Eurúpskeho parlamentu a Rady Eurúpskej úniie č. 531/2012
‚ Učastníka informuje, že ed 1. 7. 2014 by v pnipade, ak by existoval alternatívny poskytovateľ reamingu (ďalej tiež “APR“), který se

špolečnosťeu Orange uzavrel zmbuvu o veľkoobchednom prístupe k reamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal
-“ “poskytovať zákazníkem prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátevým reamingevým službám, Učastník mal právo na posky

- tevanie uvedených reamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvem SIM karty, která mu boba pridelená spebočnosťou
‚ OrariLje~ a ria úzernl členských štáby Eurápskej únle dohodnutých v zrnluve a poskytovaril roarrilngu (ďabeJ tIež“Zmluva e AR‘)

: “~Tledzi Učastníkem a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Reaming společnosti Orange na príslušnej SIM kante Učastníka,

—- ‘ . ~ ~Ih I~I ~ II~I
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skutočnosť, že Účastnikovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na prislušnej SIM k~rtO,ťJčast
nik uzavrel s APR Zmluvu o AR v súvisiosti s prislušnou SIM kartou a skutočnosť, že L Jčastník služby poskytované mi,i~prísIu*nou
SIM kartou využíva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v prlpade podľa prvej voty lohLo bodu
oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkol‘vek momente, pokiaľ sú spinené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavre
ti~ Zrnluvy AR m~dri L Jča~tnikc~rri a APR ~i ci~kutuČril pi~cI iccl k APR k Lroc Ii ~ iý.li cliii l‘d~l~CiLIIú(:l(:lI pu 1lpIy(IL~Ll Iň~i,
počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V pripade, ak Učastníkovi prestane byt‘ poskytovanA služba Roaming Špoločr~c)sťou
Ordilgo (vrátaiio proruš&iiI~ joj po~kyLovdrlI~), Ziriluva Al~ Lo~ ď~tlšIelio t~iiiIkii~. V pilp~de, ž~ Učastiilk preIie~le čl‘k~, v sůvls
losti s ktorýin mu pusky[uje APR roamlngové služby, k mému operátorovi, tento lný operátor nie je povinny podporovať roamin
gové služby poskytované konkrétnym APR Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možnosti zvouť si alternatívneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvouť si oddelené roamingové služby
poskytované alternatívnymi poskytovateľmi roamingu.

3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred voľbou eurotarify alebo osobitriej roamingovej tarify
obdržal úplně informácie o platných roamingových poplatkoch, najmä o hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch ziska účastník na stránke www.orange.sk.

3.17 Podpisom tohto zmiuvného 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 lýka niektorá z aktivovaných dopInkových roamingových služieb, využívat
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využivanie roarningových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako v SR. Učastník móže kedykoľvek požiadE‘~
o prechod na regulované roamingové ceny.

Ivanka pri Dunaji, dňa 24. 4. 2019 Orange Slov sko, a.s
Logistické : ntrum

N draž . c9

Miroslava Kravarik
spoločnosť Orange Slovensk ‚ a.s.

pečiatka, podpis
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