
Tento Dodatok č. 8 (ďalej len „Dodatok“) k Cenníku služieb platnému od 30. 08. 2007 (ďalej len „Cenník“) nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24. 01. 2008. 

Predmetom tohto Dodatku sú zmeny v štruktúre služby Mobilný Orange internet. 

1. Na strane 4 Cenníku v oddieli Cenníku nazvanom „Účastnícke programy“ jeho časti nazvanej „Aktivačný poplatok“ sa v tabuľke s názvom „Poplatok“ 

v prvom stĺpci v poslednom riadku nahrádza doterajší text nasledujúcim textom „Aktivačný poplatok za dátové účastnícke programy v prípade, že sú 

aktivované verným zákazníkom7.“

2. Na konci strany 4 Cenníku sa doplňuje nová poznámka poznámky s indexom 7 a nahrádza nasledovným textom:

7 Účastník má právo na aktivačný poplatok za dátový účastnícky program v prípade, že je aktivovaný vernému účastníkovi, len v prípade, ak tento účastník aktívne využíva verejné telefónne služ-

by spoločnosti Orange Slovensko, a.s., minimálne počas ostatných 6 mesiacov, a to prostredníctvom aspoň jednej SIM karty, s výnimkou účastníkov predplatenej služby Prima alebo Orange 

Click.

3. Na strane 7 Cenníku v oddieli Cenníku nazvanom „Účastnícke programy“ jeho časti nazvanej „Účastnícke programy“ podčasti nazvanej „Dátové“ sa na-

hrádza tabuľka pod nadpisom „Mobilný Orange Internet“ nasledovnou tabuľkou:

Účastnícky program
Mesačný poplatok Predplatený objem dát

Predplatené množstvo SMS správ 

v rámci služby Môj asistent

Sk MB SMS

Štart 2 419,30 [499,00] 1 500 0

Klasik 3 587,40 [699,00] 2 000 50

Premium 3 839,50 [999,00] 10 000 100

4. Na konci strany 7 Cenníku sa do textu za indexom 4 dopĺňa nasledovný text „Uvedené ceny, objemy dátových prenosov a limity pre objem predplatených 

dát platia pre využívanie služby Mobilný Orange internet v sieti spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., zaviedla v rámci 

služby Mobilný Orange internet možnosť posielať a prijímať SMS, a to za štandardné, v Cenníku uvedené ceny týkajúce sa služby SMS správy.“

5. Na konci strany 7 Cenníku sa vypúšťajú poznámky s indexmi 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

6. Na koniec strany 7 sa dopĺňa nová poznámka s indexom 2 nasledovného znenia „V rámci uvedeného účastníckeho programu je maximálna teoreticky do-

siahnuteľná rýchlosť sťahovania dát 1,5 Mbit/s a odosielania dát 384 kbit/s.“

7. Na koniec strany 7 sa dopĺňa nová poznámka s indexom 3 nasledovného znenia „V rámci uvedeného účastníckeho programu je maximálna teoreticky do-

siahnuteľná rýchlosť sťahovania dát 3,6 Mbit/s a odosielania dát 384 kbit/s.“

8. Na koniec strany 7 sa dopĺňa nová poznámka s indexom 4 nasledovného znenia „V rámci uvedeného účastníckeho programu je maximálna teoreticky do-

siahnuteľná rýchlosť sťahovania dát 3,6 Mbit/s a odosielania dát 1,46 Mbit/s.“

9. Na strane 22 Cenníku v oddieli „Dátové prenosy“ časti „Mobilný Orange Internet“ sa tabuľka nahrádza novou tabuľkou nasledovného znenia:

Účastnícke programy
Cena za prenesený MB (neplatí pre prenosy v rámci predplateného objemu1)

Sk

Štart 1,00 [1,20]

Klasik 0,60 [0,70] 

Premium 0,50 [0,60] 

10. Na konci strany 22 Cenníku sa vypúšťajú poznámky s indexmi 2, 3, a 4. Poznámka s indexom 5 sa označuje ďalej ako poznámka s indexom 2, pričom jej 

znenie sa nahrádza nasledovným znením „Účtuje sa každých aj začatých 100 kB dátových prenosov.“

11. V oddieli Cenníku s názvom „Doplnkové služby“ jeho časti nazvanej „Dátové služby“ sa v ustanoveniach o doplnkovej službe „Pravidelné zvýšenie predpla-

teného objemu dát“ (ktoré boli do Cenníka zaradené Dodatkom č. 4 k Cenníku služieb platnému od 30. 08. 2007, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňa 

19. 10. 2007) prvá veta pod nadpisom nahrádza nasledujúcou vetou  „Službu Pravidelné zvýšenie predplateného objemu dát je možné poskytovať len 

v prípade, že má účastník aktivovaný na príslušnej SIM karte niektorý z nasledujúcich účastníckych programov: Štart, Klasik, Premium, Večer a víkend pre 

verných zákazníkov, Večer a víkend, Nonstop pre verných zákazníkov, Nonstop, Biznis pre verných zákazníkov alebo Biznis.“

12. V oddieli Cenníku s názvom „Doplnkové služby“ jeho časti nazvanej „Dátové služby“ sa v ustanoveniach o doplnkovej službe „Zvýšená rýchlosť odosielania 

dát“ (ktoré boli do Cenníka zaradené Dodatkom č. 5 k Cenníku služieb platnému od 30. 08. 2007, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňa 07. 11. 2007) 

druhá veta pod nadpisom nahrádza nasledujúcou vetou „Službu Zvýšená rýchlosť odosielania dát je možné poskytovať len v prípade, že má účastník 

aktivovaný na príslušnej SIM karte niektorý z nasledujúcich účastníckych programov: Štart, Klasik, Večer a víkend pre verných zákazníkov, Večer a víkend, 

Nonstop pre verných zákazníkov alebo Nonstop.“
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