
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslozmluvy: A16531954 ID predajcu: KUOO1P0001

Dátum: 25. 1.2021
Ident. kód dodatku: 13332602
SIM karta s prideleným tel. číslom: 0917823265

Orange Slovensko, a. 5.
so sidlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, ICO: 35697 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IC DPH: SK 2020 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(d‘alej len “Podnik“)

a

Účastnik (Osoba: právnická / fyzická podnikatel‘ / fyzická nepodnikatel‘): Fyzická osoba - podnikatel‘

(dale) en “Účastník“) (pod skratkou “p. na pobyt“ sa rozumíe povolenie na pobyt cudzinca)

na základe vzájoninej dohody uzatvárajú tento dodatok k cit. zmluve o poskytovani verejných služieb (ďalej len “Dodatok“ alebo “doda
tok“; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, Sa ďalej 9značuje ako “Zmluva“), ktorýni upravujú pod
mienky využivania elektronických komunikačných služieb a mých plneni poskytovaných Učastníkovi na základe Zmluvy (“Služby“), pri
padne ině osobitné podmienky využívania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne
dohodnuté. (Podnik a Učastnik sa spoločne ďalej označujů ako “strany“).

61.1. Predmet dodatku

1.1 Strany sa dohodli, že Účastnik získava uzavretim tohto Dodatku právo na nižšie definovaná zl‘avu (ďalej tiež “Zl‘ava“) z výšky
základného mesačného poplatku (ti. zIava sa netýka mesačných a mých poplatkov dopinkových siužieb) podia cennika služieb
za uživanie účastnickeho programu Go Biznis 20 €‚ Go Biznis 40 € a Go Biznis 70 € (ďalej aj ako “Programy“). Ztava bude
poskytnutá v takej výške, že mesačný poplatok po uplatnení Zl‘avy bude:
a) v prípade účastníckeho programu Go Biznis 20€ vo výške 16€,
b) vpiípade ůčaslrnckel o .nugrainu Go Bizrils 40€ vu výšku 25€,
c) v pripade účastníckeho programu Go Bíznís /Ut vo ‘~‘ške 40€.
Podmienkou poskytovania Zl‘a~i je skutočnosť, že príslušný Program je aktivovaný na SIM karte. Právo na ZIavu má Účastník
len v súvislosti s poskytovanim služieb prostrednictvom SIM karty, a to počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v prísiuš
ných ustanoveniach Dodatku (Podnik je oprávnený — nie však povinný — poskytovať Zl‘avu aj po ním určená dobu po uplynuti
doby viazanosti teda po zániku Dodatku). V prípade, že Učastníkovi vznikne súbeh práva na Zl‘avu a práva na má zl‘avu z výšky
mesačného poplatku Programov tieto zl‘avy Sa nekumulujú, ale Učastníkovi zanikne počas doby súbehu právo na nižšiu z oboch
zliav.

1.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v pripade ak Účastnik získa ZI‘avu podia písmena a) bodu 1.1 tohto článku, bude Účastníkovi
zároveň navýšený základný objem dát uvedeného účastnickeho programu Go Biznís 20€ 0500 MB.

Či 2 Piáva a j,ovlriricnitl Podniku a ÚčaBLI‘Ika
21 (J&i~itnik ‘~n zovúztijo, že nopretržite Po dobu 15 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto Dodatku (ďaioj ai ako “doba viaza

nosti“):
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom podia Zmluvy v zneni Dodatku ako účastnik Služieb poskytovaných mu Podnikom

prostrednlctvom SIM karty, po celá táto dobu bude bez prerušenla tieto Služby využívat‘, a to v sulade s jeho závázkami
a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, odstůpenie od zmluvy alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo
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Cislo účastníka: 0345023360 1 / 5 A16531954 49203144

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Názov:
Slovenský zväz včelárov, občianske združenie

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

Číslo a platnosť OP / pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo / IČO: lČ DPH / DIČ:
00178349

Zastúpený:
Ing. Jozef Cápek, PhD.

Rodné číslo: Číslo a platnosť OP J pasu / preukazu p. na pobyt:
83060916755 HR978364 09.07.2028
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Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dóvodov
stanovených zákonom Č. 351/2011 Z.z. v platnoni znení alebo z dóvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy mým plat
ným právnyni predpisom;

b) nepožiada o vypojenie z prevádzky, alebo O dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokial‘ mu takáto povinnosť nevyplýva Zo Zmluvy,
pričoni v takom pripade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovaf v užívaní Služieb prostredníctvom inej SIM karty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktlvovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania aleho nedá svojím konanim žiaden taký podnet a ani neumožni také konanie. na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmiuvu z dóvodov nesplnenia alebo porušenma
povinnosti zo strany Učastníka, ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a I alebo v Zmluve, alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedziť alebo prerušif poskytovanie Služieb;

d) bude mať na SIM karle aktivovaný niektorý z nasledovných ůčastnickych programov:
1- v pripade, ak nebude mať na SIM karle aktivovaný niektorý z účastnickych programov Go 5€. Go 10€, Go 15€, Go 20€,

Go 30€, Go 40€, Go 65€, Go Data 15€, Go Data 20€, Go Data 30€ (dalej aj ako “účastnicke programy Go“, v pripade,
že bude do aktuálnej ponuky zaradený další účastnicky program v názve ktorého je slovo Go, považuje sa tiež za jeden
z účastnickych programov Go) alebo niektorý z účastnickych programov Go Biznis 10€, Go Biznis 15€, Go Biznis 20€,
Go Biznis 25 €‚ Go Biznis 30 €‚ Go Biznis 35 €‚ Go Biznis 40 €‚ Go Biznis 45€, Go Biznis 55 €‚ Go Biznis 70 € a Go
Biznis 100€ (ďalej aj ako “účastnicke programy Bizniď), zavázuje sa účastnik, že bude mať počas doby viazanosti,.ako je
táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivovaný na SIM karle taký účastnicky program (resp. taký variant účastnickeho
programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

15,OOEUR Ii
(ph plneni tohto závázku sa bene do úvahy výška mesačného poplatku po uplatnení zliav, ktoré mu na základe akejkol‘vek
právnej skutočnosti poskytne Podnik) alebo

2. v pripade, ak bude mať na SIM katie aktivovaný niektorý účastníckych programov Go alebo účastnickych programov
Biznis. zaväzuje sa účastník, že bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivo
vanú na SIM karle takú kombináciu výšky mesačného poplatku za aktivovaný účastnicky program, a dopinkových služieb
Prenos minút. 100 minút do všetkých sietí v SR a EU, Nekonečné volania v Orangei, Nekonečný balík SMS I MMS,
Nekonečné medzinárodné hovory Svet, V Európe ako doma PLUS, Svet dála, Prednostná starostlivosť, Exkluzivna
starostlivosť, Balík starostlivosti základ, Balík starostlivosti plus, služby Zdiel‘am svoje dála, Balík 100 správ. 200 MB
v mobile, 1 GB v mobile, 2 GB v mobile, Biznis Internet v mobile 200 MB, Biznis Intemet v mobile 1 GB, Biznis Internet
v mobile 2 GB, Max Roaming, Nekonečné volania na číslo v SR, Zrýchlenie prenosu dát, u ktorej výška súčtu mesačných
poplatkov (vrátane DPH) za helo účastnicke programy, služby, balíky, dopInkové služby (vrátane DPH) je rovná alebo
vyššia ako

15,OOEUR 2)

(pri plneni tohto závázku sa bene do úvahy výška mesačných poplatkov Po uplatneni zHav, ktoré mu na základe akejkoľ
vek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Podnik je oprávnený zaradiť medzi dopInkové služby, baliky uvedené v prvej
vete tohto bodu ktorých výška mesačného poplatku sa zarátava do súčtu mesačných poplatkov uvedeného v tomto bode,
aj mé dopinkové služby a balíky.

e) bude včas a riadne uhrádzať cenu za Služby a mé svoje peňažné závázky voči Podniku a súčasne bude včas a nadne uhra
dzať Podniku mé platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažné závázky voči Podniku,
avšak Učastnik je povinných uhradiť Podniku alebo prostrednictvom Podniku tretej osobe.

V pripade telefónnych čísel, ktorě boli v rámci prenositeľnosti čisla prenesené k Podniku Od mého podniku (ďalej len “prenesené
člsla“) sa do doby viazanosti nezapočitava 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 čisla aktiyna; doba viazanosti tak
začne plynúť až dňom prvej aktivácie SIM karty po ukončeni prenosu čísla. V týchto prlpadoch je však Učastník povinný plníť si
povinnosti uvedené v pism. a) a c) lohlo bodu po celú dobu pred začetím viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až
do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V pnipade, ak Učastnik uzatvonil tento Dodatok v rámci
režimu predaja na diaLku, sa do doby viazanosti nezapočítava prvých 14 dní nasledujúcich Po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynuti 14 dn‘ nasledujúcich Po nadobudnuti platnosti Dodatku. V pnipade, ak Učastnik
uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja na diall<u, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na diaľku
a Učastník podpisom Dodatku v~~adruje 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 Učastnik zaviazal užívať služby poskytované mu prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanoveni tohto Dodatku po
dobu dohodnutú v tomto Dodatku, piičom nedodržanie tohto závázku (konkrétne závázkov uvedených v článku 2 v bode 2.1)
vzhl‘adom na výšku zľavy zo štandardnej (cennlkovej) ceny Služieb, by spbsobilo, že Podniku vznikla škoda- V nadváznosti na
ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Učastnik je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedenú
zmluvnú pokutu v pripade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinnosti nasledovne:
a) ak Účastnik počas doby viazanosti uvedenej v čI. 2 bode 2.1 tohto Dodatku poruši svoju povinnosť včas a riadne uhradiť cenu

za Služby alebo povinnosť uhradiť včas a niadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradíť včas
a riadne Podniku inú platbu, ktorú je povinný platiť Podniku (a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažný závázok voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ho uhradit Podniku alebo prostrednictvom Podniku),

abbo
b) ak Účastnlk počas doby viazanosti uvedenel v dánku 2 bode 2:1 lohlo Dodatku poruŠi svoju povlnnosľ zotivať v zrt‘luvimomn

vzťahu s I-‘odnmkom podra Lmluvy v znenl tohto Ĺ kldatku a po rohm dobu viazanostl užlvať bez prnrušenla Služby prostrednic
tvom SIM karty alebo Učastník poruší svoju povinnosť nedoručit Podniku výpoveď, odstúpenie Od zmluvy alebo iný úkon,
ktorého účelom je ukončenie platnosti Zmluvy a / alebo Dodatku pred uplynutlm doby viazanosti (za powšenie tejto povinnosti
so v súlodo s ustonovoniomi Článku 2 bodu 2.1 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy Z dóvodov stanove
ných zákonom Č. 351/2011 Z z. v ptatnom zneni alebo z d8v~Jvre odstúpenie od zmluvy stanovených mým platným práv
nym predpisom) ‚J
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je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške

70,00 EUR 3)

Právo na zmluvnů pokutu podia tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu poru
šenia povinnosti Učastnikom, pričom toto právo nieje podmienené vykonanim žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe
ruin ad ziruluvy ulebo prerušeruirru či obrnedzením poskytovanla Služleb). 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 pripade porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúoich z ustanoveni uvedených v bode 2.1 tohto článku počas doby
viazanostije Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode
2.2 tohto článku. Učastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnej
pokuty. Zrnluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej vo výzve na jej zaplatenie, inak v lehote 14 dni odo dňa doručenia výzvy
Podniku Učastníkovi.

2.4 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený za podmienok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti službu
Prestávka, ktorá spočíva vtom, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karte aktivovaná, (ďalej v tomto
bode tiež “Doba poskytovania“) nie je povinný plniť svoju povinnosť mať na SIM karte aktivovaný taký účastnicky program (resp.
taký variant účastníckeho programu) alebo takú kombináciu v bode 11 pismene d) odseku 2 uvedených služieb (resp. mých
produktov), že nedéjde k porušeniu záväzkov Učastnika uvedených v bode 2.1 písmeno d) toluto článku, pričom Sa súčaSuie
o Dobu poskytovania pred!ži doba viazanosti dohodnutá v ustanoveniach tohto Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nie sú dot
knuté ostatně povinnosti Učastnika podIa tohto Dodatku ani podIa mých ustanovení Zmluvy alebo mých zmlúv stanovujúcich
práva a povinnosti medzi Učastnikom a Podnikom. Doba poskytovania mčže byť maximálne šest celých zúčtovacích období
a Učastník si ju mčže aktivovať len na celé zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích obdobi. Službu Prestávka mčže
Učastník využívať aj viac krát počas doby viazanosti, avšak súčet Důb poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacich
období. Počas Doby poskytovania móže byť na SIM karte aktivovaný akýkorvek aktuálne ponúkaný účastnicky program, ktorého
podmienky uživania sú v prípade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možně aktivovať len v prípade, že na SIM karte bude
aktivovaný niektorý z účastníckych programov Go alebo účastníckych programov Biznis (ďalej v tomto bode tiež ako “Vybraně
programy“). Službu Prestávka možno na SIM karte aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tn celé zúčtovacie obdo
bia od uzavretia Dodatku a na SIM karte je minimálne tn celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných
programov (Podnik je oprávnený — nie však povinný — aktivovať službu Prestávka aj v prípade, že nie je niektorá z podmienok
uvedených v tejto vete splnené). V prípade, že bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnicky
program resp. kornbinácia služieb, ktoré sův rozpore s ustanovením pismena d) bodu 2.1 tohto článku, Podnik je oprávnený akti
vovať na SIM kartu ten účastnicky program resp. tú kombináciu služieb, ktorá bola na SIM kante aktivovaná v poslednom oka
mihu pred aktiváciou služby Prestávka. Aklivácia aj deaktivácia služby Prestávka prebehne k prvému dňu zúčtovacieho obdobia
nasledujúceho Po doručeni žiadosti o aktiváciu resp. deaktiváciu služby Prestávka. V pripade, že sa Podnik a Učastník vopred
dohodnú na presnej dlžke Doby poskytovania, služba Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktorý uplynie Doba poskytovania. Podnik
deaktivuje službu Prestávka tiež keď uplynie šieste celé zúčtovacie obdobie využívania tejto služby počas dobyviazanosti.

Či. 3. Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitá, a to na dobu viazanosti uvedená v bode 2.1. V pnipade prenesených čísel, ako aj v pri
pade, ak Učastník uzatvoril Dodatok v rámci režimu predaja na diaľku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitá odo dňa nadobudnutia
platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre tieto prípady v bode 2.1 Dodatku. Dodatok nadobůda plat
nost a účinnosť dňom jeho podpisu Stranami; v pripade prenesených čísel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účin
nosť tých ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Pod~
mienok prenositel‘nosti telefánneho čísla — Prijímajúci podnik. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas doby platnosti tohto
dodatku dójde na základe žiadosti Učastníka alebo z dóvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii SIM karty a v dósledku toho
k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podia Zmluvy, doba, Po ktorú nebude z týchto dávodov používať lieto
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, pokial‘ mu táto povmnnosť v zmysle Zmluvy vznikne.

3.2 Strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku nie je kápa ani predaj mobilného telefónr‘eho pristroja so zl‘avou v rámci akciovej
ponuky a že poskytnutie benefitu a / alebo Zvýhodnenia nie je možné v pnipade, ak by Učastník získal zl‘avu na zakúpenie akci
ového mobilného telefónneho pristroja (ďalej len “MT“), ktorá by bola viazaná na SIM kartu. V prípade, ak sa počas platnosti tohto
dodatku Učastník rozhodne kúpit‘ akciový MT v rámci niektorej z ponukových akcii Podniku, nadobudnutim platnosti 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 povinnost‘ zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu. To neplati v prípade, ak Učastník uzatvori
k Zmluve, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, iný dodatok, ak jeho predmetom je služba pod názvom Zvýhodneně SMS v roa
mingu, Twin alebo Náhradný telefón.

3.3 Strany Sa dohodli, že Účastník je povinný zaplatiť Podniku na základe nim vystavenej faktúry aktivačný / admmnistrativny poplatok
vo výške (vrátane DPH)

1,OOEUR

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

Go Biznis 30 za 15 eur 5)

(pakial‘je uvedený symbol ±+++±‚ znamená to, že co účastnIcky program nomoni).

.3.5 Strany sa dohodli, že v pripade prevodu SIM karty na Inú osobu (za prevod sa považuje aj pripad, keď zanikne Zmluva aj Doda
luk a (iota budú nuahradoné mými zmluvnými dokumentml medzl Podnikom a novým účastníkom Služieb, pričom práva a závázky
Učastníka vzťahujúce sa na SIM kartu prevezine nový účastník, ktarěiniu bude tisk prideleniá SIM karta) právo Učastnulka na
jednotlivé zvýhodnenia podľa tohto dodatku neprechádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však móže jedno
stranne rozhodnůť o tom, že pravo k niektorému zo zvýhodneni novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto pripade sa
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poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje prislušnými ustanoveniami tohto dodatku, ak sa Podnik a novy účastnik nato
hodnú inak. V pripade, že sav súlade s predchádzajúcou vetou prevedie niektoré zvýhodnenie na nového účastníka, prevedie sa
len jeho nevyčerpaná časť.

3.6 Strany sa dohodli, že v pripade, že z akýchk&vek důvodov dájde k zmene zúčtovacieho obdobia piideleného Účastníkovi (napr
zmenm prvého a poslcdného dňa zúčtovaoioho obdobio) abbo k zmono osoby opróvnonoj na uživanlo nioktorůho Zo zvyhodnon
uvedených v tomto dodatku, je Podnik oprávnený skrátiť dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmenit dížku inych lehot
súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia V prospech alebo V neprospech Učastnika rosp osoby, na ktorú prejde právo na uzivanie
zvýhodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodneni.

3 7 Tento dodatok se stáva neoddelitel‘nou súčasťou Zmluvy.

3.8 Právne vzťahy medzi Podnikom a Účastníkom, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku a ktoré v ňorn nie sú výsiovne upravené,
sa budO riadiť prislušnými ustanoveniami Zmluvy vrátane ustanoveni Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektro
nických komunikačných služieb prostrednictvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

3.9 Strany se dohodli, že v pripade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podra Zmluvy a tohto Dodatku, pripadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z důvodov na strane Učastníka a následne Podnik na žiadosť Učastníka zruší účinky odstúpe
nia od Zmluvy a tohto Dodatku pripadne_začne znova poskytovať pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
D~řJatku v pinom rozsahu takTäkékěliVk~
nebolo došlo.

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou sůvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr
Andrej Gundel, advokát zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg 7042,
a v prípade. že Sa tento z akéhokol‘vek zákonného důvodu 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 pripade, 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 se tiež dohodli, že žaloba se 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 podanim žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 16,50 € (plus prislušna
DPH). Rozhodcovské konanie může byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusi obsahovať odůvodnenie, rozhodca vsak moze
v pripade potreby ústne pojednávanie nariadif. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mal ove
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany se zároveň dohodli nalom, že rozhodca může Po začati rozhodcovského konania
nariadit‘ predbežné opatrenie v súlade s ust. ~ 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

D Súhlasim s dohodou O Nesúhlasim s dohodou

3 11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v pripade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo
vania zmlúv podra ~ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. O slobodnom pristupe k inforrnáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v znení neskorších predpisav, tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v sůlade 5 ustano
veniami ~ 47a Občianskeho zákonnika, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloženi účinnosti niektorých jeho ustanoveni Týmto
ustanovením nie sO dotknuté odkladacie alebo rozväzovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.12 Strany sa dohodli na
a) aktivácii služby

JV Benelit viazanosť bez zariadenia(2 GB) 6)

b) deaktivácii služby
]?)

c) volbe 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 faktOr, Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s prislušnými poistnýrni podmien
kami poisbtel‘ov MetLife Europe, d. a. c., pobočka poisťovne Z mého členského štátu, tčo: 472 57 105 a MetLife Europe Insu
rance, d. a. c., pobočka poisťovne z mého členského štátu, IČO: 47257091, ktorě sú dostupné na mntornetovej stánke Podniku
na www.orange.skípoistenie a súhlasi s nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:
TýrnLo prehlasujem. že mám viac ako 18 rokov a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpim žiad
nou chronickou chorobou alebo akoukolvek inou chorobou, ktorá může viesť k smrti alebo úpinej trvalej mnvalidite) a neplánujem
lekársky zákrok abebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcích dni a nepobe
rám starobný dóchodok, predčasný starobný důchodok, výsluhový důchodok abebo výsluhový prispevok, ak Sa taký důchodok
abebo prispevok podbä prislušných právnych predpisov poskytuje, abebo v pripade, že výsluhový dčchodok alebo výsluhový pns
pevok poberám, som súčasne zamestnaný. V pniebehu posbedných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dbhšiu
ako 30 po sebe nasbedujúcich dni a I alebo hospitalizovany po dobu viac ako 10 po sebe nasbedujúcich dni. Zároveň, ak son
fyzická osoba nepodnikater, prehbasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatera na dobu neurčitú 5 najmenej 30 hodi
novým pracovným týždňom počas posbedných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, abebo u dvoch zamestnávateb‘ov za tých
isLých podrníenok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som vo výpovednej doba a nie som si ani
vedomý, že by mi hrozila nezamesLriariosľ a nebula in daná výpoveď. V pilpade, že iiespíňaiii pudinieiiku poisLeriid zaniest
nonosti na dobu nourčitú c najmonoj 30 hodinovým pracovnýrn týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
abebo u dvoch zamestnávateľov za tých stých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tym, že budem
v pinom rozsahu poistený pre pripad straty života z důvodu choroby abobo úrazu, pro pripad Upbnej trvalel invabidity z důvodu
choroby alebo úrazu a pre pripad Uplnej dočasnej inva dity. Pripoistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania vznikne
najskůr dňom kedy spbnim uvedené podmienky zamestnanosti

3.14 Tentoodstavecsa neupbatňuje. ~ o ~ L ~
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3,15 Spoločnosf Orange týmto v súlade s uslanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č. 531/2012
Učastníka informuje, že od 1.7. 2014 byv pripade, ak by existoval altematívny poskytovateľ roamingu (ďalej bož ‘APRi, ktorý so
spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o veFkoobchodnom pristupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal
poskytovať zákaznikom pristup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Učastník mal právo na posky
tovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostrednictvom SIM karty. ktorá mu bela pridelená spoločnosťou
Orange, a na uzemi členských štátov burópskej unie dohodnutych v zmluve o poskyLovuril rowrilrigu (daleJ [1cL “Zinluva oAR‘)
medzi Učastnikom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na prislušnej SIM karte Učastníka,
skutočnost že Učastníkovi nebolo spoiočnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na prislušnej SIM karte, Učast
nik uzavrel s APR Zmluvu oAR v súvislosti s prislušnou SIM kartou a skutočnosť, že Učaslník služby poskytované mu príslušnou
SIM kartou využiva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v pripade podIa prvej vety tohto bodu
oprávnený prejsť k APR bezplalne a v ktoromkoľvek momente. pokial‘ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V pripade uzavre
tia Zmluvy AR medzi Učastníkom a APR sa uskutoční prechod k APR do troch pracovných dni nasledujúcich Po uplynuli dňa,
počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V pripade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnosťou
Orange (vrálane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V pripade. že Učastník prenesie číslo, v sůvis
losli 5 ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporoval‘ roamin
gové služby poskytované konkrétnym APR. Učastnik svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možností zvouť si alternativneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby
iioskytovaiié aiíernativiiyirii poskytovatoltru ualliiligu.

3.16 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že prod volbou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné informácie o platných roamingových poplatkoch, najmá O hovorovej eurotarite a SMS eurotarife Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch ziska účastník na stránke w‘*w.orange.sk.

3,17 Podpisem lohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že ai~iyovanim niektorej z roamingových dopin
kových služieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách Eurépskeh~ Ii9spodárskeho spoločenstva. respektive
v tých členských krajinách Európskej únie. ktorých sa týka niektorá z aktivovaných doplnl‘vých roamingových siužieb, využivať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových clen je využívanie roa(ningových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho společenstva za rovnaké .- ako v SR častnik móže kedykolvek požiadať
o prechod na regulované roamingové ceny.

Ivánka pri Dunaji, dňa 25. 1 2021 SLOVENSKÝ ZVAZ VČELARO
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