
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: A16531029 ID predajcu: KUOO1P0001

Dátum: 26. 1.2021
Ident. kód dodatku: 13333194
SIM karta s prideleným tel. číslom: 0917936305

Orange Slovensko, a. 5.
so sidlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IčO: 356 97270, DiČ: 2020 31 05 78, ‚Č 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 I fyzická podnikatel‘! fyzická nepodnikatel‘): Fyzická osoba - podnikatel‘
Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno I Názov:
Slovenský zváz včelárov, občianske združenie

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

Číslo a platnost‘ OP I pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo! IČO: IČ DPH! DIČ:
00178349 -

Zastúpený:
Ing. Jozef Cápek, PhD.

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

(d‘alej 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 (dälej len “Dodatok“ alebo “doda
tok“; cit. zmluva o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej 2značuje ako “Zmluva“), ktorým upravujú pod
rnienky využivania elektronických komunikačných služieb a mých plneni poskytovaných Učastníkovi na základe Zmluvy (“Služby“), pri
padne mé osobitné p~dmienky využivania Služieb, ak sú v Dodatku resp. dokumente, na ktorý text Dodatku odkazuje, výslovne
dohodnuté. (Podnik a Učastník sa spoločne ďalej označujú ako “strany“).

Či. 1. Predmet dodatku

1.1 Strany sa dohodli, že Účastník ziskava uzavretim tohto Dodatku právo na nižšie definovanú zľavu (ďalej tiež “Zľava‘) z výšky
základného mesačněho poplatku (tj. Zl‘ava sa netýka mesačných a mých poplatkov dopInkových služieb) podľa Cenníka služieb
za uživanie účastnickeho programu Go Biznis 20 €‚ Go Biznis 40 € a Go Biznis 70 € (ďalej aj ako “Programy“)‘ Zläva bude
poskytnutá v takej výške, že mesačný poplatok Po uplatneni Ztavy bude:
a) v prípade účastnickeho programu Go Biznis 20€ vo výške 16€,
b) v pripade účastníckeho programu Go Biznis 40€ vo výške 25€,
c) v pripade účastnickeho programu Go Biznis 70€ vo výške 40€.
Podmienkou poskytovania Zľavy je skutočnosť, že príslu~ný Program je aktivovaný na SIM karte. Právo na Zl‘avu má Účastník
len v súvislosti s poskytovanim služieb prostrednictvom 5lM karty, a to počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v prisluš
ných ustanoveniach Dodatku (Podnik je oprávnený — nic však povinný — poskytovať Zl~vu aj po nim určenú dobu po uplynuti
doby viazanosti teda po zániku Dodatku). V pripade, že Učastnikovi vznikne sůbeh práva na Zľavu a práva na inů zl‘avu z výšky
mesačného poplatku Programov tieto zľavy sa nekumulujú, ale Učastníkovi zanikne počas doby sůbehu právo na nižšiu z oboch
zliav.

1.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v pripade ak Účastnik ziska Zľavu podta písmena a) bodu 1.1 tohto článku, bude Účastníkovi
zároveň navýšený základný objem dát uvedeného účastnickeho programu Go Biznis 20€ 0 500 MB.

Či. 2. Práva a povinnosti Podniku a Účastníka

2.1 Účastník se zaväzuje, že nepretržíte Po dobu 15 mesiacov od nadohudnutia platnosti tohto Dodatku (ďalej aj ako “doba viaza
noctť):
a) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnlkom podra Zmluvy v zneni Dodatku ako účastnlk Služleb poskytovaných mu Podnlkom

prostrednictvom SIM karty, po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto Služby využívať, a to v súlado s jeho zóvázkami
a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, odstúpenie od zmlu‘~‘ alebo iný úkon, ktorého účelom je ukončenie Zmluvy a / alebo
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Dodatku pred uplynutím doby viazanosti; za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje odstúpenie od zmluw Z dčvodov
stanovených zákonom Č. 351/2011 Z. Z. V piatnom znení alebo z důvodov stanovených pře odstúpenie od zrnluvy irlým plat
ným právnym predpisom;

b) nepožiada o ~pojenie Z prevádzky, alebo O dočasnú deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť ne\yplýva zo ZmIu\y,
pričom v takom pripade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v uživani Služieb prostrednictvom inej SIM karty,
ktorá nahradí vypojenú resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopusti takého konania abbo nedá svojim konanim žiaden taký podnet a ani neumožni také konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpif od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu Z důvodov nesplnenia alebo porušenia
povinnosti zo strany Učastníka ku ktorým sa zaviazal v tomto Dodatku a / alebo v Zmluve alebo na základe ktorého by bol
Podnik oprávnený mu v dobe viazanosti dočasne obmedzit alebo prerušiť poskytovanie Služieb;

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

Go 30€, Go 40€, Go 65€, Go Data 15€, Go Data 20€, Go Data 30€ (ďalej 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 účastníckych 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€ (dalej aj ako “účastnicke programy Biznis“), zavšzuje sa účastník, že bude mať počas doby viazanosti, akoje
táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivovaný na SIM karte taký účastnicky program (resp. taký variant účastnickeho
programu), u ktorého je výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

115,00 EUR
(při plnení tohto závšzku sa bene do úvahy výška mesačného poplatku Po uplatneni zliav, ktoré mu na základe akejkol‘vek
právnej skutočnosti poskytne Podnik) alebo

2. v pripade. ak bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý účastnickych programov Go alebo účastnickych programov
Biznis, zavázuje sa účastnik, že bude mat počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivo
vanú na SIM karte takú kombináciu výšky mesačného poplatku za aktivovaný účastnicky program, a dopinkových služieb
Prenos minút, 100 rninút do všetkých sieti v SR a EU, Nekonečné volania v Orangei, Nekonečný balik SMS / MMS,
Nekonečné medzinárodné hovory Svet, V Eurápe akc doma PLUS, Svet dáta, Prednostná starostlivost, Exkluzivna
starostlivosť, Balik starostlivosti základ, Balík starostlivosti plus, služby Zdiel‘am svoje dáta, 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 I GB, Biznis Intornot
v mobile 2 GB, Max Roaming, Nekonečné volania na číslo v SR, Zrýchlenie prenosu dát, u ktorej výška súčtu mesačných
poplatkov (vrátane DPH) za tieto účastnícke programy, služby, balíky, dopInkové služby (vrátane DPH) je rovná alebo
vyššia ako

15.00EUR 2)

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

e) bude včas a riadne uhrádzat cenu za Služby a mé svoje peňažné záväzky voči Podniku a súčasne bude včas a riadne uhrá
dzat Podniku mé platby, ktoré je povinný platit Podniku, a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažné závázky voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ich uhradíť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.

V případe telefánnych čísel, ktoré bali v rámci prenositeľnosti čísla prenesené k Podniku od mého podniku (ďalej len “prenesené
čísla“) sa do doby viazanosti nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie SIM karty s přene
seným čislorn, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v důsledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktivna; doba viazanosti tak
začne plynút až dřiom prvej aktivácie SIM karty po ukončeni prenosu čisla. V týchto pripadoch je však Učastník povinný plniť si
povinnosti uvedené v písm. a) a c) tohto bodu po ceiú dobu pred začatim viazanosti (odo dňa nadobudnutia platnosti Dodatku až
do začatia plynutia doby viazanosti), ako aj po celú dobu viazanosti. V případe, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
režimu predaja na diaľku, sa do doby viazanosti nezapočitava prvých 14 dni nasledujúcich Po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba viazanosti tak začne plynúť až po uplynutí 14 dni nasledujúcich Po nadobudnuti platnosti Dodatku. V pripade, ak Učastník
uzatvoril tento Dodatok v rámci režimu predaja na dialku, neoddebiteľnou súčasťou Dodatku sú aj podmienky predaja na dialku
a Učastnik podpisom Dodatku vyjadwje s nimi súhlas.

2.2 Účastník si je vedomý, že cenové zvýhodnenie poskytované Účastníkovi na základe tohto dodatku je mu poskytované lenz toho
důvodu, že sa Učastnlk zaviazal uživať služby poskytované mu prostredníctvom SIM karty v zmysle ustanoveni 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 ziaw zo štandardnej (cenníkovej) ceny Služieb, by spůsobilo, že Podniku vznikla škoda. V nadväznosti na
ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Učastnik je povinný Podniku uhradíť nižšie v tomto bode uvedenú
zmluvnú pokutu v pripade powšenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazanosti uvedenej v čI. 2 bode 2.1 tohto Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradíť cenu

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

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

vztahu s Podnikom podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a po celú dobu viazanosti užívat bez prerušenia Služby prostřednic-
Worn SIM karty alebo Učastník poruší svoiu povinnost nedoručíť Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy abbo iný úkon,
ktoróho účolom Jo ukončonlo platnostI Zmlu‘y a / abbo Dodatku prod uplynutim doby viazanosti (za porušonlo tojto povinnosti
sav súlade s ustanoveniami článku 2 bodu 2.1 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmluvy z dávodov stanove
ných zákonorn Č. 351/2011 Z. z. v platnom znoní abbo z důvodov pro odstúponio od zmluvy stanovoných mým platným práv
nym predpisom),

‘~: ~..‘.
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je Účastník povinný uhradlť Podniku zmluvnú pokutu vo výško

170,00 EUR 3)

Právo na zmiuvnů pokutu podľa tohto bodu vznikne Podniku samotným porušením povinnosti Účastníka, a to v okamihu poru
šenia povinnosti Učastnikom, pričom toto právo nie je podmienené vykonanim žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe
ním od zmluvy alebo prerušenim či obmedzenim poskytovania Služiob). Zmluvná pokuta je splatná v lehoto uvedenej vo výzvo
na jej zaplatenie, inak v lehoto 14 dni odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi.

2.3 V pripado porušenia niektorej z povinností Účastníka vyplývajúcich z ustanoveni uvedených v bode 2.1 tohto článku počas doby
viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výško rovnajůcoj sa výško zmluvnoj pokuty dohodnutej v bode
2.2 tohto článku. Učastnikje zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody, ktorej výška presahuje výšku dohodnutej zmluvnoj
pokuty. Zrnluvná pokuta je splatná v lehoto uvedenej vo výzvo na jej zaplatonie, inak v lehoto 14 dní odo dňa doručenia výzvy
Podniku Učastnikovi.

2.4 Strany sa dohodli, že Účastník je oprávnený za podmionok uvedených v tomto bode aktivovať si počas doby viazanosti službu
Prestávka, ktorá spočiva vtom, že Učastník počas doby, počas ktorej je služba Prestávka na SIM karto aktivovaná, (ďalej v tomto
bode tiež ‘Doba poskytovania“) nie je povinný plniť svoju povinnosť mať na SIM karto aktivovaný taký účastnicky program (resp.
taký variant účastnickeho programu) abbo taků kombináciu v bode 2.1 pismono d) odseku 2 uvedených služieb (resp. mých
produktov), že nedĎjde k porušeniu záväzkov Učastníka uvedených v bodo 2.1 pismene d) tohto článku, pričom sa sůčasne
o Dobu poskytovania predlži doba viazanosti dohodnuta v ustanovoniach tohto Dodatku. Aktiváciou služby Prestávka nio sú dot
knuté ostatně povinnosti Učastníka podia tohto Dodatku ani podľa mých ustanoveni Zmluvy abbo mých zmlúv stanovujúcich
práva a povinnosti medzi Učastnikom a Podnikom. Doba poskytovania mčžo byt‘ maximálno šosť celých zúčtovacích období
a Učastník si ju móže aktivovať Ion na celé zúčtovacio obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prostávka mčžo
Učastník ‚yuživať aj viac krát počas doby viazanosti, avšak súčat Dób poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích
období. Počas Doby poskytovania múže byť na SIM karto aktivovaný akýkolVek aktuálne ponúkaný účastnicky program, ktorého
podmienky uživania sú v pripado SIM karty splnoné. Službu Prestávka je možné aktivovať len v pripade, že na SIM karto bude
aktivovaný niektorý z účastnickych programov Go abbo účastnickych programov Biznis (ďabej v tomto bode tiež ako “Vybrané
programy“). Službu Prostávka možno na SIM karto aktivovať Ion za podmionky, že už uplynuli viac ako tn celé zúčtovacie obdo
bia od uzavretia Dodatku a na SIM karto je minimálno tn celé zúčtovacie obdobia bez prorušenia aktivovaný niektorý z Vybraných
programov (Podnik je oprávnený .- nio však povinnýrn- aktivovať službu Prostávka aj v pripado, že nie je nioktorá z podmienok
uvedených v tejto vote splnená). V pripado, že budo ku dňu doaktivácio služby Prestávka na SIM karto aktivovaný účastnicky
program resp. kombinácia služieb, ktoré sův rozporo s ustanovením písmena d) bodu 2.1 tohto článku, Podnik je oprávnený akti
vovať na SIM kartu ton účastnicky program resp. tú kombinácíu služieb, ktorá bola na SIM karto aktivovaná v poslednom oka
mihu prod aktiváciou služby Prostávka. P‘ktivácia aj deaktívácía služby Prestávka probehne k prvému dňu zúčtovacioho obdobia
naslodujúceho Po doručeni žiadosti O aktiváciu resp. deaktiváciu služby Prestávka. V pripade, že sa Podnik a Učastník vopred
dohodnú na prosnej dížko Doby poskytovania, služba Prestávka sa deaktivuje ku dňu, v ktorý uplyne Doba poskytovania. Podnik
deaktivuje službu Prestávka tiož kod uplynie šiosto celé zúčtovacie obdobie využívania tojto služby počas doby viazanosti.

Čl. 3. Společné a závorečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2.1. V prípado pronesených čísel, ako aj v pri
pade, ak Učastník uzatvoril Dodatok v rámci režimu predaja na diaíku, sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia
platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti detinovanoj osobitno pro tieto prípady v bode 2.1 Dodatku. Dodatok nadobúda plat-
rosť a účinnosť dňom jeho podpisu Stranami; v prípado pronesených čísel je až do momentu aktivácie SIM karty odložená účin
nosť tych ustanovení Dodatku, ktorých vykonanie nie je možné boz toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Pod
mienok prenositol‘nosti tobofónnoho čísla — Prijimajúci podnik. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas doby platnosti tchto
dodatku dújde na základe žiadosti Učastníka abbo z dčvodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii SIM karty a v dóslodku toho
k obmodzeniu abbo k prorušeniu poskytovania Služiob podYa Zmluvy, doba, po ktorú nebude z týchto dĎvodov použivať tieto
Služby sa mu nezapočita do doby viazanosti a o túto dobu sa prodlžuje doba viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Učastníka
jeho povinnosti zaplatiť Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokial‘ mu táto povinnosť v zmyslo Zmbuvy vznikne.

3.2 Strany sa dohodli, že prodmetom tohto dodatku nio je kúpa ani predaj mobilného telefánrieho pristroja so zravou v rámci akcíovej
ponuky a že poskytnutie benofitu a Í abbo Zvýhodnenia nb je možné v pripade, ak by Učastník získal zľavu na zakúpenio akci
ového mobilného toloíánneho pristroja (ďalej bon “MT“), ktorá by bola viazaná na SIM kartu. V pripado, ak sa počas platnosti tohto
dodatku Učastnik rozhodne kůpiť akciový MT v rámci niektorej z ponukových akcii Podniku, nadobudnutim platnosti dodatku
k Zmluve, na základe ktorého kúpi takýto MT so zl‘avou, ktorá sa bude viazať na SIM kartu, automaticky zaniká platnosť Dodatku
boz toho, aby Učastnikovi vznikla povinnosť zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu. To neplati v pripado, ak Učastník uzatvorí
k Zmluvo, ku ktoroj sa uzatvára tento Dodatok, iný dodatok, ak jeho predmotom jo služba pod názvom Zvýhodnoné SMS v roa
mingu, Twin abebo Náhradný tobofón.

3.3 Strany sa dohodli, že Účastník je povinný zaplatiť Podniku na základe nim vystavenoj faktůry aktivačný Í administrativny poplatok
vo výško (vrátano DPH)

J 1,00 EUR .

3.4 Účastník potvrdzujo, žo dňom podpisu tohto dodatku požiadal Podnik o zmenu z doterajšioho účastníckoho programu v Zmluvo
na účastnicky program

Go Biznis 30 za 15 eur .

(pokiaľjo uvedený symbol ±±++±‚ znamená to, že sa účastnicky program nomoni).

3.5 Strany sa dohodli, že v pripade prevodu SIM karty na inú osobu (za provod sa považuje aj pripad, kod zanikne Zmluva aj Doda
tok a tioto budú nahradoné ným‘ zmluvnými dokumentmi madzi Podnikom a no‘ym ůóaatnikom Služiob, pričom préva a závbzky
Učastníka vzťahujůce sa na SIM kartu prevezme nový účastník, ktorému bude tiež pridelená SIM karta) právo Učastnika na
jednotlivé zvýhodnonía podľa tohto dodatku neprochádza na nového účastníka a prevodom zaniká. Podnik však móže jedno
stranne rozhodnúť O torn, že pravo k niektorému zo zvýhodnoni novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto pripado sa
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poskytovanie predmetného zvýhodnenia spravuje prislušnými ustanoveniami tohto dodatku, ak sa Podnik a nový účastník nedo
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 akýchkoľvek dĎvodov dójde k zmene zúčtovacieho obdobia prídeleného Účastníkovi (napr.
zmena prvého a posledného dňa zúčtovacieho obdobia) alebo k zmene osoby oprávnenej na uživanie niektorého zo zvýhodneni
uvedených v tomto dodatku, je Podnik oprávnený skrátiť dobu poskytovania zvýhodnenia alebo zmeniľ d[žku mých lehĎt
súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenía V prospech alebo V neprospech Učastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na uživaníe
zvýliodiitiiía, avšak maxirriáliie v rozsahu 31 diii u každého zo zvýhodriern.

3.7 Tento dodatok sa stáva neoddelitetnou súčasťou Zmluvy.

3.8 Právne vzťahy medzi Podnikom a Účastnikom, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku a ktoré v ňom nie sú výslovne upravené,
sa budú ríadiť príslušnými ustanoveniami Zmluvy vrátane ustanoveni Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektro
nických komunikačných služieb prostredníctvoni verejnej mobilnej slete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

3.9 Strany sa dohodli, že v pripade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a tohtq Dodatku, pripadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dbvodov na strana Učastníka a následne Podnik na žiadost Učastníka zruší účinky odstúpe
nia od Zmluvy a tohto Dodatku prípadne začne znova poskytovat pozastavené Služby, platia ustanovenia Zmluvy a tohto
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pripadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nabob 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 zapisaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042,
a v pripade, 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 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 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 prislušná
DPH). Rozhodcovské konanie móžo byť výlučne pisomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odóvodnenie, rozhodca však mčže
v pripade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú O dowčovanie na poštovú alebo e-mailově
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že rozhodca méže po začati rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. ~ 22 a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani.

D Súhlasim s dohodou ~ Nesúhlasim s dohodou

3.11 Bez ohl‘adu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku plati, že v pripade, ak sa na tento Dodatok vzťahuje režim povinného zverejňo
vania zmlův podIa ~ Sa zákona č. 211/20002. z. O slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v zneni neskoršich predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnost dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v súlade 5 ustano
veniami ~ 47a Občianskeho zákonnika, ak sa zmluvné strany nedohodli na odloženi účinnosti niektorých jeho ustanoveni. Týmto
ustanovením nie sú 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
7)

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

a)

3.13 Ak sa Strany dohodli na aktivácii služby Poistenie faktúr, Účastnik vyhlasuje, že sa obeznámil s prislušnými poistnými podmien
kami poistitelbv MetLife Europe, d. a. c., pobočka poistovne z mého členského štátu, IČO: 472 57 105 a MetLife Europe Insu
rance, d. a. c., pobočka poistovne z mého členského štátu, IČO: 472 57 091, ktoré sú dostupné na íntemetovej stánke Podniku
na ~.orange.sIdpoistenie a súhlasi s nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:
Týmto 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 mĎže viest k smrti alebo úplnej trvalej invalidite) a neplánujem
lekársky zákrok alebo operácíu, ktorá by mala za následok práceneschopnost dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dni a nepobe
rám starobný dčchodok, predčasný starobný dóchodok, výsluhový déchodok alebo výsluhový príspevok, ak sa taký dčchodok
alebo prispevok podľa prislušných právnych predpisov poskytuje, alebo v pripade, že výsluhový déchodok alebo výsluhový pns
pevok poberám, som súčasne zamestnaný. V priebehu posledných 24-roch mesiacov som nebol práceneschopný po dobu dlhšiu
ako 30 po sebe nasledujúcich dni a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dni. Zároveň, ak som
fyzická osoba nepodnikatel‘, prehlasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávateľa na dobu neurčitú 5 najmenej 30 hodi
novým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, abebo u dvoch zamestnávatetov za tých
istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie sam vo výpovednej dobe a nie sam si ani
vedomý, že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná výpoveď. V pripade, že nespíňam podmienku poistenia zamest
nanosti na dobu neurčitú s najmenej 30 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
alebo u dvoch zamestnávatelbv za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, Poistenie vznikne s tým, že budem
v plnom rozsahu poistený pre pripad straw života z dĎvodu choroby alebo úrazu, pre pripad Uplnej trvalej invalidity z dóvodu
choroby ~li.bo úratu ~ ~ire pri~d Uplri~j duč~riej invalidity. Pripoi~twiia pr~ pripad iadobiuvul‘ii~j ~traty zain~Uiania vniikria
iajskĎr dňurri kbdy ~plrilrri uvtderié podrr‘ibiiky tairiettnariusti.

3.14 Tento odstavec sa neuplatňuje.
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3.15 Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Eurépskej únie Č. 531/2012
Učastníka informuje, že od 1. 7. 2014 byv pripade, ak by existoval alternativny poskytovateľ roamingu (ďalej tiež “APR‘), ktorý so
spoločnosťou Orange uzavrel zrnluvu O veIl(oobchodnom pristupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluw už začal
poskytovať zákaznikom pristup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, UČastnik mal právo na pesky
tovanie uvedených roamingových služieb týmto APR, a to prostrednictvom SIM karty, ktorá mu bela pridelená spoločnosťou
Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve O poskytovani roamingu (ďalej tiež ‘2mluva o AR“)
medzi Učastnikom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na prislušnej SIM karte Učastníka,
skutoČnosV, že UčastníkovI nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanle služby Roaming na prlslušnej SIM karte, Učast
nik uzavrel $ APR Zmluvu o ARv súvislosti s prlslušnou SIM kartou a skutqčnosť, že Učastnik služby poskytované mu prislušnou
SIM kartou využlva v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v pripade podľa prvej vety tohto bodu
oprávnený prejsť k APR bezplatne a v ktoromkorvek momente, pokiaľ sú splnené wššie uvedené podmienky. V pripade uzavre
tia Zmluvy AR medzi Učastnikorn a APR Sa uskutočni prechod k APR do troch pracovných dní nasledujúcich po uplynuti dňa,
počas ktorého bola 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 Učastnik prenesie číslo, v súvis
losti s ktorým mu poskytuje APR roamingově služby, k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovaf roamin
gové služby poskytované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možnosti zvoliť si alternativneho poskytovateľa roamingu a teda o možnosti zvoUť si oddelené roamingové služby
poskytované altemativnymi poskytovatermi roamingu.

3.16 Podpisem tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred volbou eurotarify alebo osobitnej roarningovej tarify
~najmá O hovorovej eurotarife a SMS eurotarife. Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch ziska účastník na stránke w~.orange.sk.

3.17 Podpisem tohto zmluvného dokumentu účastník potvrdzuje, že bol informovaný, že aktivovanlm niektorej z roamingových dopIn
kových služieb nebude v členských krajinách Eurůpskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva, respektive
v tých členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týi(a niektorá z aktivovaných dopInkových roamingových služieb, využivať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využivanie roarningových služieb v krajinách Euráp
skej ůnie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rowiaké ceny ako v SR. Učastnik mĎže kedykoľvek požiadať
o prechod na regulované roamingovč cony.

Ivánka pri Dunaji, dňa 26. 1.2021 [i~ji~vansko5‘~~]
I Logistic Ó r ntwm
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