
.,to Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokia!' v dodatku k nej alebo v inej dohode medzi Účastníkom a Podnikom nie je dohod-
(Illuté inak. V prípade, ak Účastník uzatvoril k tejto Zmluve dodatok, ktorý tvorí jej neoddelitel'nú súčasť, tento môže obsahovať mini-

r mál ne podmienky používania Služby (napr. dobu viazanosti, povinnosť po celú dobu platnosti dodatku k Zmluve mať aktivovaný
určitý konkrétny variant účastníckeho programu alebo účastnícky program s mesačným poplatkom, ktorý neklesne pod určitú výšku,
atď.).

8. Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických
komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (ďalej len "Všeobecné pod-
mienky"), Cenník služieb (ďalej len "Cenník") a Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb s názvom "Súhlasy". Aktuálne
Všeobecné podmienky a Cenník sú zverejnené na www.orange.sk. Zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre účastníka
a jedno pre spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

Spoločnosť Orange týmto v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie Č. 531/2012 Účast-
níka informuje, že od 1.7.2014 by v prípade, ak by existoval alternatívny poskytovatel' roamingu (ďalej tiež "APR"), ktorý so spoloč-
nosťou Orange uzavrel zmluvu o vel'koobchodnom prístupe k roamingu a zároveň by na základe tejto zmluvy už začal poskytovať
zákazníkom prístup k regulovaným hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, Účastník mal právo na poskytovanie uve-
dených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom 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") medzi Účast-
níkom a APR. Podmienkou je aktivovaná služba Roaming spoločnosti Orange na príslušnej SIM karte Účastníka, skutočnosť, že
Účastníkovi nebolo spoločnosťou Orange prerušené poskytovanie služby Roaming na príslušnej SIM karte, Účastník uzavrel s APR
Zmluvu o AR v súvislosti s príslušnou SIM kartou a skutočnosť, že Účastník služby poskytované mu príslušnou SIM kartou využíva
v sieťach, ktoré sú predmetom zmluvy o AR s APR. Účastník by bol v prípade podl'a prvej vety tohto bodu oprávnený prejsť k APR

.••bezplatne a v ktoromkol'vek momente, pokia l' sú splnené vyššie uvedené podmienky. V prípade uzavretia Zmluvy AR medzi Účast-
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 Účastníkovi prestane byt' poskytovaná služba Roaming spoločnosťou Orange (vrátane prerušenia jej
poskytovania), Zmluva AR bez ďalšieho zanikne. V prípade, že Účastník prenesie číslo, v súvislosti s ktorým mu poskytuje APR
roamínqové služby, k inému operátorovi, tento iný operátor nie je povinný podporovať roarningové služby poskytované konkrétnym
APR. Učastník svojim podpisom tohto zmluvného dokumentu výslovne potvrdzuje, že bol informovaný o možnosti zvoliť si alter-
natívneho poskytovatel'a roamingu a teda o možnosti zvoliť si oddelené roamingové služby poskytované alternatívnymi poskytova-
tel'mi roamingu.

Podpisom tohto zmluvného dokumentu účastník súčasne potvrdzuje, že pred vol'bou eurotarify alebo osobitnej roamingovej tarify
obdržal úplné 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.

V prípade, ak vyjadril Účastník svoj súhlas označením položky "Súhlasím s dohodou" uvedenej nižšie v tomto bode a podpisom
tohto Dodatku, strany Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú zo vzájomných zmluvných vzťahov exis-
tujúcich, ako aj zo zmlúv uzavretých medzi nimi v budúcnosti (to zn. všetky zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a k nej
vyhotovených dodatkov) a spory s nimi súvisiace (vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy), rozhodne v rozhodcov-
skom konaní pred jedným rozhodcom Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konanie, so sídlom
v Bratislave, Ventúrska 14, zriaďovatel': Asociácia pre rozhodcovské konanie, IČO: 457 44 564. Rozhodcovský súd v konaní
postupuje podl'a zákona Č. 244/2002 Z. z., Štatútu a Rokovacieho poriadku, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku a na inter-
netových stránkach www.rsvb.sk. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný vše-
obecný súd Slovenskej republiky podl'a zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany sa
dohodli, že ukončenie platnosti Zmluvy alebo dodatku k nej sa netýka ustanovení tohto bodu, ktoré budú trvať aj po ukončení plat-
nosti Zmluvy alebo dodatku k nej.

lZ! Súhlasím s dohodou O Nesúhlasím s dohodou
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Milan Ing. Gajar
Podpis a pečiatka účastníka

Nemečková Zuzana
Obchodná riaditel'ka Orange Slovensko, a. s.

Číslo účastníka: (vyplňa Orange)
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