
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo zrnluvy: A16531706 ID predajcu: KUOO1P0001

Dátum: 25. 1.2021
Ident. kód dodatku: 13332600
SIM karta s piideleným tel. čísíorn: 0917819655

Orange Slovensko, a. s.
so sidlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, iČo: 356 97 270, DIC: 2020 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
zapisaná v Obchodnom registri Okresného sůdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
(d‘alej len “Podnik“)

a

Účastník (Osoba: právnická I fyzická podnikatel‘ I fyzická nepodnikatel‘): Fyzická osoba - podnikatel‘

(ďaiej 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 siužieb (ďalej len “Dodatok“ alebo “doda
tok“; cit. zmluva O poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa Dodatok uzatvára, sa ďalej označuje ako “Zrnluva“), ktorým upravujú pod
mienky využívania elektronických komunikačných služieb a mých plnení 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 d‘alej označujú ako “strany“).

Či. 1. Predmet dodatku
1.1 Strany sa dohodli, že Účastník ziskava uzavretim tohto Dodatku právo na nižšie definovaná zl‘avu (d‘alej tiež “Zl‘ava“) z výšky

základného mesačného poplatku (ti. Zl‘ava sa netýka mesačných a mých poplatkov dopinkových služieb) podia cennika služieb
za uživanie účastnickeho programu Go Biznis 20 €‚ Go Biznis 40 € a Go Biznis 70 € (ďalej aj ako “Programy“). Zl‘ava bude
poskytnutá v takej výške, že mesačný poplatok Po uplatneni Zľavy bude:
a) v pripade účastnickeho programu Go Biznis 20€ vo výške 16€.
b) v prípade účastníckeho programu Go Biznis 40€ vo výško 25€,
c) v pripade účastnickeho programu Go Biznis 70€ vo výške 40€.
Podmienkou poskytovania ZIavy je skutočnosť, že prislušný 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 prisluš
ných ustanoveniach Dodatku (Podnik je oprávnený — nie však povinný — poskytovaf ZIavu aj po ním určená dobu po uplynuti
doby viazanosti teda po zániku Dodatku). V pripade, že Učastníkovi vznikne súbeh práva na Zl‘avu a práva na inú zI‘avu z výšky
mesačného poplatku Programov tieto zl‘avy sa nekumulujů, ale Učastníkovi zanikne počas doby súbehu právo na nižšiu z oboch
ziíav.

1.2 Zmluvné strany Sa ďalej dohodli, že v pripade ak Účastník získa Zľavu podIa písmena a) bodu 1.1 tohto článku, bude Účastnikovi
zároveň navýšený základný objem dát uvedeného účastníckeho programu Go Biznis 20€ 0500 MB.

Či. 2. Práva a povlritiosil PodnIku a Účastníka
2.1 Účastník Sa zavázuje, že neprotržito Po dobu 15 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto Dodatku (d‘alej aj ako ‘doba viaza

nosti‘):
a) zotrvá v zniluvnom vzťahu s Podnikem podIa Zmluvy v znoní Dodatku oko účastnik Služiob poskytovaných mu Podnikem

prostrednicivom SIM karty, po celá túto dobu bude bez prerušenia tlete Služby využivať, a to v súlade s jeho závázkami
a zároveň nedoručí Podniku výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo iný úkon, kterého účelem je ukončenie Zmluvy a I alebo
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Meno, priezvisko, titul I Obchodné meno I Názov:
Slovenský zväz včelárov, občianske združenie

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

Číslo a platnosť OP I pasu: Štátne občianstvo:
SR

Rodné číslo I IČO: IČ DPH! DIČ:
00178349

Zastúpený:
Ing. Jozef Cápek, PhD.

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

Podpis I~ I Doručenie SWAP J A~thivn~[ ~



Dodatku pred uplynutím doby viazanostl; za porušeníe tejto povinnosti sa nepovažuje odstůpenie od zmluvy z dĎvodov
stanovených zákonorn Č. 351/2011 Z. z. v platnom zneni alebo Z důvodov stanovených pre odstúpenie od zmluvy mým plat
ným právnym predpisom;

b) nepožíada o vypojenie z prevádzky, alebo o dočasné deaktiváciu SIM karty (pokiaľ mu takáto povinnosť nevyplýva zo Zmluvy,
pričom v takom prípade je povinný bez zbytočného odkladu pokračovať v užívaní Služieb prostredníctvom ínej SIM karty,
ktorá nahradí vypojené resp. deaktivovanú SIM kartu);

c) sa nedopustí takého konania alebo nedá svojim konaním žiaden taký podnet a ani neumožni také konanie, na základe
ktorého by Podniku vzniklo právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu Z dčvodov nespinenia 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 obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služíeb;

d) bude mať na SIM karte aktivovaný niektorý z nasledovných účastnickych programov:
1. v pripade, ak nebude mať na SIM karte 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€ (d‘alej aj ako “účastnícke programy Go“, v prípade,
že bude do akluálnej ponuky zaradený d‘alši účastnicky program v názve ktorého je slovo Go, považuje sa tiež za jeden
z účastnickych prograrnov Go) alebo niektorý z účastníckych programov Go Biznis 10€, Go Biznis 15€, Go Bíznis 20€,
Go Biznis 25 €‚ Go Biznis 30 €‚ Go Bíznis 35 €‚ Go Biznis 40 €‚ Go Biznis 45 €‚ Go Biznis 55 €‚ Go Biznis 70 € a Go
Biznis 100€ (ďalej aj ako “účastnicke programy Biznis“), zavázuje sa účastník. že hude mať počas dohy viazannsti. akoje
táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktivovaný na SIM karte taký účastnicky program (resp. taký variant účastnickeho
programu), u ktoréhoje výška mesačného poplatku (s DPH) stanovená prinajmenšom na sumu

15,OOEUR

(pri plneni tohto záväzku sa berle do úvahy výška mesačněho 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, zaväzuje sa účastník, že bude mať počas doby viazanosti, ako je táto stanovená v bode 2.1 tohto článku, aktívo
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 voiania v Orangei, Nekonečný balík SMS / MMS,
Nekonečné medzinárodné hovory Svet, V Európe ako doma PLUS, Svet dáta, Prednostná starostlivosť, Exkluzívna
starostflvosť, Balík starostlivosti základ, Balík starostlivosti pius, služby Zdiei‘am svoje dáta, Balík 100 správ, 200 MB
v mobile, 1 GB v mobile, 2 GB v mobile, Bíznis Internet v mobile 200 MB, Biznis Internet v mobile 1 GB, Biznis Internet
v mobile 2 GB, Max Roaming, Nekonečné volania na číslo v SR, Zrýchienie prenosu dát, u ktorej výška súčtu mesačných
popiatkov (vrátane DPH) za tieto účastnicke programy, služby, balíky, dopinkové služby (vrátane DPH) je rovná alebo
vyššia ako

15,OOEUR 12)
(pri plnení tohto závázku sa bene do úvahy výška mesačných poplatkov Po upiatnení zliav, ktoré mu na základe akejkoi‘
vek právnej skutočnosti poskytne Podnik). Podnik je oprávnený zaradiť medzi dopinkové služby, balíky uvedené v prvej
vete tohto bodu ktorých výška mesačného poplatku sa zarátava do súčtu mesačných popiatkov 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 niadne uhrá
dzať Podniku mé platby, ktoré je povinný platiť Podniku, a to aj v pripade, ak sa nejedná o peňažné závazky voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ich uhradiť Podniku alebo prostredníctvom Podniku tretej osobe.

V pripade telefónnych čísel, ktoré bolí v rámci prenositel‘nosti čísla preneseně k Podniku od mého podniku (d‘aiej len “prenesené
čísla“) Sa do doby viazanosti nezapočitava doba od nadobudnutia platnosti Dodatku až do prvej aktivácie S1M karty s prene
seným čisiom, čiže doba, po ktorú SIM karta nebude v dósledku ešte nedokončeného prenosu čísla aktívna; doba viazanosti tak
začne piynůť až dňom prve! aktivácie SIM karty Po ukončeni prenosu čísla. V týchto pripadoch je však Učastník povinný plníť si
povinnosti uvedené v písm. a) a c) tohto bodu Po celé dobu pred začatim viazanosti (odo dňa nadobudnulia platnosti Dodatku až
do začatia plynutia doby víazanosti), ako aj Po ceiú dobu viazanosti. V pripade, ak Učastník uzatvoril tento Dodatok v rámci
režimu predaja na dialku, sa do doby viazanosti nezapočitava prvých 14 dni nasledujúcich po nadobudnuti platnosti Dodatku;
doba víazanosti tak začne plynúť až po uplynuti 14 dni nasledujúcich Po nadobudnuti platnosti Dodatku. V pripade, ak Učastnik
uzatvorii tento Dodatok v rámci režimu predaja na díaľku, neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj podrníenky predaja na dialku
a Učastník podpisom Dodatku vyjadruje s nimi súhias.

2.2 Účastník si je vedomý, že cenové zvýhodnenie poskytované Účastníkovi na základe tohto dodatku je mu poskytované lenz toho
dčvodu, že sa Učastnik zaviazal uživať služby poskytované mu prostrednictvom SIM karty v zmysle ustanovení tohto Dodatku po
dobu dohodnuté v tomto Dodatku, pričom nedodržanie tohto závázku (konkrétne závázkov uvedených v článku 2 v bode 2.1)
vzhi‘adom na výšku zI‘avy zo štandardnej (cenníkovej) ceny Siužieb, by spčsobíio, že Podniku vznikla škoda. V nadváznosti na
ustanovenia predchádzajúcej vety sa Strany dohodli, že Učastník je povinný Podniku uhradiť nižšie v tomto bode uvedené
zmiuvnú pokutu v pnipade porušenia nižšie v tomto bode uvedených povinností nasledovne:
a) ak Účastník počas doby viazaností uvedenej v čI. 2 bode 2.1 tohto Dodatku poruší svoju povinnosť včas a riadne uhradit‘ cenu

za Služby aiebo povinnosť uhradiť včas a ríadne iný svoj peňažný závázok voči Podniku alebo povinnosť uhradit‘ včas
a ríadne Podniku inú platbu, ktorú je povinný platíť Podniku (a to aj v prípade, ak sa nejedná o peňažný závězok voči Podniku,
avšak Učastník je povinný ho uhradíť Podniku aiebo prostredníctvom Podniku),

alebo
b) čik Úč~‘trilk ~~ič~i~‘ doLiy vl~uarioMi twodorioj v článku 2 bodu 2.1 (ulito Dod~[lw poruší bvoju povinnosť zotrvať v zmiuvnom

vtť~liu b I ~odriikorri podi‘d ZiriIuvv V znoni tohto Dodatku a po ceiú dobu viazanostl užlvať bez prerušenia Služby proetredniu
tvom SIM karty alebo Učastník poruší svoju povinnosť nedoručiť Podniku výpoveď, odstúpenie od zmiuvy alebo iný úkon,
ktorélio účelorri je ukoričeiile platnosti Zrriluvy ~ / ~iebo DodMku pied uplyriutliri doby viéjtariosti (s±i porušuriio Lojto povinnosti
sav súlade s ustanovoniami Článku 2 bodu 2.1 písm. a) tohto Dodatku nepovažuje odstúpenie od zmiuvy z dčvodov stanove
ných zákonom č. 351/2011 Z. z. v platnom znení alebo z dóvodov pre odstúpenie od zmluvy stanovených mým platným práv
nym predpisom), U
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je Účastník povinný uhradif Podniku zmluvnú pokutu vo výško

70,00 EUR 3)

Právo na zmluvnú pokutu podia tohto bodu vznikne Podniku samotným porušenim povinnosti Účastnika, a to v okamihu poru
šenia povinnosti Učastníkem, pričom toto právo nieje podmíenené vykonanim žiadneho úkonu zo strany Podniku (napr. odstúpe
nim od zmluvy aleho prerušenim či obmedzenim poskytovania Služieb). Zrnluvná pokuta je splatná v lehoto uvedonoj vo výzve
na jej zaplatenie, inak v lehoto 14 dni odo dňa doručenia výzvy Podniku Učastníkovi.

2.3 V prípade porušenia niektorej z povinností Účastníka ~‘plývajúcich z ustanovení uvedených v bode 2.1 tohto článku počas doby
viazanosti je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu ve výško rovnajúcej sa výške zmluvnej pokuty dohodnutej v bode
2.2 tohto článku. Učastnik je zároveň povinný uhradíť 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 Účastnik 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, (d‘alej v tomto
bode tiež “Doba poskytovania“) nie je povinný plníť svoju povinnosť mať na SIM karte aktivovaný taký účastnicky program (resp.
taký variant účastnickeho programu) alebo taků kombináciu v bode 2.1 písmena d) odseku 2 uvedených služieb (resp. mých
produktov), že nedčjde k porušeniu závézkov Učastníka uvedených v bode 2.1 písmene d) tohto článku, pričom sa súčasne
o Dobu po~kyLovaiiia predili duba vlazaiiusti do[iddnuiá v ustanoveňláóh tohto Dodatku. Aktiváciou služby Hresfávka nie sú dot
knuté ostatné povinnosti Učastníka podľa tohto Dodatku ani podia mých ustanoveni Zmluvy alebo mých zmlúv stanovujúcich
práva a povinnosti medzi Učastníkom a Podnikom. Doba poskytovania móže byť maximálne šesť celých zůčtovacich období
a Učastník si ju móže aktivoval‘ len na celé zúčtovacie obdobie resp. viac celých zúčtovacích období. Službu Prestávka móže
Učastnik využívať aj viac krát počas doby viazanosti, avšak súčet Důb poskytovania nesmie prekročiť šesť celých zúčtovacích
období. Počas Doby poskytovania máže byť na SlM karta aktivovaný akýkol‘vek aktuálne ponúkaný účastnicky program, ktorého
podmienky uživania sú v pripade SIM karty splnené. Službu Prestávka je možné aktivovat‘ len v pripade, že na SIM karte bude
aktivovaný niektorý z účastnickych programov Go alebo účastnickych programov Biznis (ďalej v tomto bode tiež ako “Vybraně
programy“). Službu Prestávka možno na SIM karta aktivovať len za podmienky, že už uplynuli viac ako tn celé zúčtovacie obdo
bia od uzavretia Dodatku a na SIM karta je minimálne tn celé zúčtovacie obdobia bez prerušenia aktivovaný niektorý z Vybraných
programov (Podnik je oprávnený — nie však povinný — aktivovať službu Prestávka aj v pripade, že nie je niektorá z podmienok
uvedených v tajte vete splnená). V pripade, že bude ku dňu deaktivácie služby Prestávka na SIM karte aktivovaný účastnícky
program resp. kombinácia služieb, ktoré sú v rozpore s ustanovenim písmena d) bodu 2.1 tohto článku, Podnik je oprávnený akti
vovať na SIM kartu len účastnicky program resp. tO kombináciu služieb, ktorá bola na SIM karte aktivovaná v posledriorri oka-
mlhu pred aktivácieu služby Prestévka. Aktivácia aj deaktivácia služby Prestévka 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 dížko 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 doby víazanosti.

Či. 3. Společné a záverečné ustanovenia
3.1 Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2.1. V pripade prenesených čísel, ako aj v pri

pade, ak Učastník uzatvoril Dodatok v rámci režimu predaja na dialku, Sa Dodatok uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia
platnosti Dodatku až do uplynutia viazanosti definovanej osobitne pre lieto pripady v bode 2.1 Dodatku. Dodatok nadobúda plat
nosť a účinnosť dňom jeho podpisu Stranami; v pripade prenesených čísel je až do momentu aktivécie SIM karty odložená účin
nosť tych ustanoveni Dodatku, kterých vykonanie nie je možné bez toho, aby bola aktivovaná SIM karta, a to v zmysle Pod
mienok prenositel‘nosti tetefónneho čísla — Prijimajúci podnik. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas doby platnosti tohto
dodatku dójde na základe žiadosti Učastníka alebo z dávodov jeho zavinenia k dočasnej deaktivácii SIM karty a v dčsledku toho
k obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Zmluvy, doba, Po ktorú nebude z týchto dávodov používať tieto
Služby sa mu nezapošita do doby viazanosti a o tOto dobu sa predlžuje doba viazanosti. Táto skutočnosť nezbavuje Učastníka
jeho povinnosti zaplatit‘ Podniku za túto dobu cenu Služieb, pokíal‘ mu táto povinnosť v zmysle Zmluvy vznikne.

3.2 Strany Sa dohodli, že predmetom tohto dodatku nie je kúpa ani predaj mobilného telefónneho prístroja so zl‘avou v rámci akciovej
ponuky a že poskytnutie benefitu a I alebo Zvýhodnenia nie je možně v pripade, ak by Učastnik získal zl‘avu na zakúpenie akci
ového mobilného telefónnehe pristroja (ďalej len “MT), která by bela viazaná na SIM kartu. V pripade, ak sa počas platnosti tohte
dodatku Učastník rozhodne kúpiť akciový MT v rámci niektorej z ponukových akcii Podniku, nadobudnutím platnosti dodatku
k Zmluve, na základe kterého kúpi takýto MT so zl‘avou, ktorá Sa bude viazať na SIM kartu, automaticky zaniká platnesť Dodatku
bez toho, aby Učastníkovi vznikla povinnosť zaplatíť Podniku zmluvnú pokutu. To neplatí v pripade, ak Učastník uzatvori
k Zmluve, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok, iný dodatek, ak jeho predmetom je služba pod názvem Zvýhodnené SMS v rea
mingu, Twin alebo Náhradný telefón.

3.3 Strany Sa dohodli, že Účastník je povinný zaplatiť Podniku na základe nim vystavenej faktúry aktivačný / administratívny poplatek
ve výško (vrátane DPH)

l,OOEUR I~
3.4 Účastnik potvrdzuje, že dňom podpisu tehto dodatku požiadal Podnik o zmenu z doterajšioho účastnickeho programu v Zmluve

na účastnicky program

[Go Biznis 3Oza 15 eur

(pokial‘je uvedený symbol ±+i-+±, znamená to, Ž~ SR účastnicky program nomoní).

3.5 Strany sa dohodli, že v prípado provodu SIM karty na lnů osobu (za provod sa pova2LiJ~ ~ pripad, kod‘ zanikne Zmluva aj Doda
tpk a tieto hudú nahradené mými zmluvnými dokumentmi medzi Podnikem a novým účastníkem Služieb, pričom práva a závazky
Učastníka vzt‘ahujúce sa na RIM kartu provezme nový účastník, ktorómu bude tiež pridoloná SIM karta) právo Učastníka na
jedrioilivé zvýlio‘Jrierila podľa tehto dodatku neprechádza na nového účastnika a provodem zaniká. Podnik však móže jedno
slranne rozhodnúť o tom, že pravo k niekterému ze zvýhodnení novému účastníkovi poskytne, pričom v takomto pripade Sa
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poskytovanie predrnetného zvýhodnenia spravuje prislušnými ustanoveniami tohto dodatku, ak Sa Podnik a nový účastník nedo
hodnú nak. 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 pripade, že z akýchkoľvek dčvodov dójde k zmene zúčtovacieho obdobia prideleného Účastníkovi (napr.
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 zvýhudrieíua alebo zmeniť dlžku mých lehót
súvisiacich s poskytnutím zvýhodnenia ‘, prospech alebo v neprospech Učastníka resp. osoby, na ktorú prejde právo na užívanie
zVýhodnenia, avšak maximálne v rozsahu 31 dní u každého zo zvýhodnení.

3.7 Tento dodatok Sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

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‘ pnislušnými ustanoveniami Zmluvy vrátane ustanoveni Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektro
nických komunikačných služieb prostrednictvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

3.9 Strany Sa dohodli, že V pripade ak Podnik pozastaví poskytovanie Služieb podl~ Zmluvy a tohto Dodatku, prípadne ak Podnik
odstúpi od Zmluvy a tohto Dodatku z dóvodoV 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
Dodatku v plnom rozsahu tak, ako keby k pozastaveniu poskytovania Služieb pnipadne k odstúpeniu od Zmluvy a tohto Dodatku
nebolo došlo.

3.10 Zmluvné strany Sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo 5 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 akéhokol‘vek zákonného dóvodu rozhodcem 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 akéhokolVek zákonného dávodu 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
sidla rozhodcu, ktorým Je sídlo jeho advokátskeJ kancelárie ku dňu podania žaloby zapísané V zozname SAK. Odmena za roz
hodcovské konanie je splatná podanim žaloby a činí 5 % z hodnoty predrnelu sporu, minimálne však 16,50 € (plus príslušná
DPH). Rozhodcovské konanie máže byť výlučne pisomné a rozhodnutie nemusí obsahovat‘ odávodnenie, rozhodce však móže
v pripade potreby ústne pojednávanie naniadiť. ZmluVné strany Výslovne žiadajů o doručovanie na poštovú alebo e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany Sa zároveň dohodli na tom, že rozhodce móže Po začatí rozhodcovského konania
nariadiť predbežné opatrenie V súlade 5 ust. ~ 22 a zák. Č. 24412002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

O Súhlasím s dohodou ~ Nesúhlasím s dohodou

3.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Dodatku platí, že v prípade, ak sa na tento Dodatok Vztahuje režim povinného zverejňo
Vania zmlúv podIa ~ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonoV
v zneni neskoršich predpisov, tento Dodatok nadobudne účinnosf dňom nasledujúcim Po dni Jeho zverejnenia V súlade 5 ustano
veniami ~ 47a ObČianskeho zákonníka, ak Sa zmluVné strany nedohodli na odloženi účinnosti niektorých jeho ustanovení. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté odkladacie alebo rozvázovacie podmienky, ak sú dohodnuté v tomto Dodatku.

3.12 Strany sa dohodli na
a) aktivácfl služby

JV Benefit viazanosť bez zariadenia(2 GB) 16)
b) deaktivácfl služby

I 7)
c) vol‘be zvýhodneného čísla (resp. viacerých zvýhodnených čísel), ak sa Straný dohodli na aktivácii (bonusovej) služby

Nekonočné volania na vybrané tel. číslo v sieti Orange,
B)

3.13 Ak sa Strany dohodli na aktiVácd služby Poistenie faktúr, Účastník Vyhlasuje, že Sa oboznámil s príslušnými poistnými podmien
kami poistitel‘ov MetLife Europe, d. a. c., pobočka poisťovne z mého členského štátu, IČO: 472 57 105 a MetLife Europe Insu
rance, d. a. c., pobočka poisťovne z mého členského štátu, iČo: 47257091, ktoré sú dostupné na internetovej stánke Podniku
na w~.orange skípoistenie a súhlasí s nimi. Zároveň Učastník prehlasuje nasledovné:
Týmto prehlasujem, že mám viac ako 18 rokai a menej ako 65 rokov, nemám zdravotné problémy (predovšetkým netrpím žiad
nou chronickou chorobou alebo akoukofvek inou chorobou, ktorá mčže viesť k smrti alebo úplnej trvaiej invalidite) a neplánujem
lekársky zákrok alebo operáciu, ktorá by mala za následok práceneschopnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dni a nepobe
rám starobný dĎchodok, predčasný starobný dóchodok, výsluhový dĎchodok alebo Výsluhový prispevok, ak Sa taký dčchodok
alebo prispevok podIa prislušných pnáVnych predpisov poskytuje, alebo V prípade, že výsluhový dóchodok 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 dnĺ a / alebo hospitalizovaný po dobu viac ako 10 po sebe nasledujúcich dni. Zároveň, ak som
fyzická osoba nepodnikatel‘, prehiasujem že som zamestnaný u jedného zamestnávatel‘a na dobu neurčitú s najmenej 30 hodi
novým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujůcich mesiacov, alebo u dvoch zamestnávatel‘ov za tých
istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov, nie som teda nezamestnaný, nie som ‚‘O výpovednej dobe a nie som si ani
vedomý, že by mi hrozila nezamestnanosť a nebola mi daná ~poVeď. V pripade, že nesplňam podmienku poistenia zamest
nanocti n~ dnhu nourčitú S naJmeneJ 30 hodinovým praroVným týždňom počas pnsiedných 12 pn sebe nasledtijticich mesiacov,
abbo u dvovh ‚Hrn~lriáv~Wl‘ov ni Lýeli i%Lýcll pdmienok neprelržite aspoň 24 mesiar.ov, Poistenle vznikne s tým, že hudem
v plnom rozsahu poistený pre pnipad straty života z dóvodu choroby alebo úrazu, pre prípad Uplnej tnvalej invalidity z dčvodu
choroby alebo úrazu a pra pripad UplnoJ dočasnoj invalidity. Pnipoistonie pro pripad nc‘dohrovol‘nej straty zamestnania vznikne
najskór dňom kedy splnim uvedené podmienky zamestnanosti. c

3.14 Tentoodstavecsa neuplatňuje. Li ‚L~: .
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315 Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č 531/2012
Učastnika informuje, že od 1 7. 2014 byv pripade, ak by existoval altemativny poskytovatel‘ roamingu (ďalej tiež “APR‘), ktorý so
spoločnosťou Orange uzavrel zmluvu o vell<oobchodnom 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 proslredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou
Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež “Zmluva o AR“)
rrjerizj UČaslrilkuin a APR. Podinlcrikou je aktIvovaná služba RoamIng spoločnosU Orange na prísIušn~ SIM kurte Učastnlka,
skutočnosl‘, že Učastnlkov‘ nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na prislušnej SIM karte, Učast
nik uzavrel s APR Zmluvu O AR v súvislosti S príslušnou SIM kartou a skutoČnosť, že Učastník služby poskytované mu príslušnou
SIM kartou vwžíva v siefach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Učastník by bol v pripade podľa prvej vety tohto bodu
opravnený prejsť k APR bozplatno a v ktoromkoVvok momonto, pokial‘ sú splnené vyššie uvedené podmienky. V pripade uzavre
tia Zmluvy AR n,edzi UČastnikom a APR Sa uskutočni prechod k APR do troch pracovných dni nasledujúcich po uplynutí dňa,
počas ktorého bola uzavretá Zmluva AR. V prípade, ak Učastníkovi prestane byť poskytovaná služba Roaming spoločnostou
Orange (vrátane prerušenia jej poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V pripade, že Učastník prenesie číslo, v súvis
losti s ktorým mu poskytuje APR roamingové služby, k mému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovat‘ roamin
gové služby poskytované konkrétnym APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvněho dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol
informovaný o možnosti zvolif si alternativneho poskytovatefa roanlingu a teda o možnosti zvaliť si oddelené roamingové služby
poskytované alternatlvnymi poskytovatel‘mi roamingu.

.3. lb Podpisem tohto zmluvného dokumentu učastnik sučasne potvrdzuje, že pred volbou eurotarity alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné informácie o platnych roamingových poplatkoch, najmá a hovorovej eurotarife a SMS eurotarife Vždy aktuálnu
informáciu o všetkých platných roamingových poplatkoch ziska účastník na stránke ~ orange sk

3.17 Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastnik potvrdzuje, že bol i ný, že aktivovanim niektorej Z roamingových dopIn
kových služieb nebude v členských krajinách Európskej únie a krajinách E ‘pskeho hospodárskeho spoločenstva. respektive
v tých Členských krajinách Európskej únie, ktorých sa týka niektorá z a ‘ a ‘ dopInkových roamingových služieb, ‚yuživať
regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien ‘e ‘vanie roarningových služieb v krajinách Európ
skej únie a krajinách Európskeho haspodárskeho spoločenstva za rovnak cen o v SR Učastník mčže kedworvek požiadať
o prechod na regulované roamingové . ..

NSKVZVAZVČEu.r.
Ivánka pri Dunaji, dňa 25. 1 2021
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