
platný od 15. 6. 2009

účinný od 1. 7.2009

Pojmy používané v Cenníku verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (ďalej len „Cenník“) majú rovnaký význam, aký ho majú podľa Všeobecných pod-

mienok spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (ďalej len „Všeobecné podmienky“), pokiaľ nie je 

v Cenníku výslovne stanovené inak alebo iný význam týchto pojmov nevyplýva z ustanovení Cenníku.

Elektronické komunikačné služby cez pevné pripojenie

Účastnícke programy 

Hlasové 

Minútové

Medzinárodné hovory

Hovory zahrnuté v predplatených minútach a ich spoplatňovanie po prečerpaní predplatených minút

Hovory v pevnej telekomunikačnej sieti v SR a v EÚ a hovory v mobilnej sieti SR po vyčerpaní predplatených minút

EÚ - Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembur-
sko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Zóna 1 - Aljaška, Americké Panenské ostrovy, Havajské ostrovy, Kanada, Monako, Portoriko, Švajčiarsko, USA, Vatikán
Zóna 2 - Andorra, Austrália, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Hongkong, Island 2, Izrael, Japonsko, Lichtenštajnsko2, Nórsko , 
Nový Zéland, Rusko, San Maríno, Srbsko, Turecko, Ukrajina
Zóna 3 - Albánsko, Alžírsko, Azerbajdžan, Egypt, Faerské ostrovy, Gibraltár, Gruzínsko, Južná Afrika, Líbya, Macedónsko, Malajzia, Maroko, Moldavsko, 
Tunisko
Zóna 4 - Angola, Argentína, Belize, Benin, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Burundi, Čína, Filipíny, Guatemala, Honduras, India, Južná Kórea, Katar, 
Kazachstan, Komory, Kostarika, Macao, Maldivy, Mexiko, Panama, Saudská Arábia, Somálsko, Spojené arabské
emiráty, Taiwan, Thajsko
Zóna 5 - Anguilla, Afganistan, Americká Samoa, Antigua a Barbuda, Antily, Arménsko, Aruba, Ascension, Austrália (externé územia), Bahrajn, Bangladéš, Bar-
bados, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Bahamy, Burkina Faso, Čad, Cookove ostrovy, Diego Garcia, Dominika, Dominikánska republika, Džibuti, 
Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Falklandy-Malvíny, Fidži, Francúzska Guyana, Francúzska Polynézia, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyanská republika, Haiti, Čile, Indonézia, Irak, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, 
Keňa, Kirgizsko, Kiribati, Kolumbia, Demokratická republika Kongo, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mariánske ostrovy, 
Marshallove ostrovy, Martinik, Mauretánia, Maurícius, Mayotte, Mikronézia, Mongolsko, Montserrat, Mozambik, Mjanmarsko, Namíbia, Nauru, Nepál, Niger, 
Nigéria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledónia, Omán, ostrovy Turky, Pakistan, Palau, Palestína, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny, 
Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Šalamúnove ostrovy, Salvador, Senegal, Severná Kórea, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Srí Lanka, Stredoafrická 
republika, Sudán, Surinam, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Sv. Helena, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Peter a Michal, Sv. Vincent 
a Grenadiny, Svazijsko, Sýria, Tadžikistan, Tanzánia, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Vanua-
tu,Venezuela, Vianočný ostrov, Vietnam, Východný Timor, Walis a Futuna, Zambia, Západná Samoa, Zimbabwe
Zóna 6 - Mobilné siete: Austrália, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Nórsko2, Srbsko, Švajčiarsko
Zóna 7 - Satelitné siete: Thuraya, Iridium

Cenník verejných elektronických 

komunikačných služieb cez pevné pripojenie 

Účastnícky program
Aktivačný poplatok Mesačný poplatok predplatené minúty1

€ Sk € Sk min

Domáca Linka 11,00 331,39 6,00 180,76 180

Účastnícky program

sprístupnené pevné siete v SR 
sprístupnené pevné siete 

v Európskej únii
mobilné siete v SR

Po – Pia (0,00 – 24.00), 

soboty a dni pracovného pokoja

Po – Pia (0,00 – 24.00), 

soboty a dni pracovného pokoja

Po – Pia (0,00 – 24.00), 

soboty a dni pracovného pokoja

€/min. Sk/min. €/min. Sk/min. €/min. Sk/min.

Domáca Linka 0,1200 3,62 0,1600 4,82 0,1200 3,62

Zóna (každý deň 0.00 – 24.00) €/min. Sk/min.

Európska únia – mobilné siete 0,6240 18,80

Zóna 1 0,1593 4,80

Zóna 2 0,4083 12,30

Zóna 3 0,7037 21,20

Zóna 4 0,9394 28,30

Zóna 5 1,5369 46,30

Zóna 6 – mobilné siete 0,5045 15,20

Zóna 7 – satelitná sieť 3,9102 117,80

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

1hovory zahrnuté v predplatených minútach sú hovory do pevných telekomunikačných sietí v SR a v Európskej únii. V prípade, že 

účastník s účastníckym programom Domáca Linka nevyčerpá predplatené minúty vo zvolenom účastníckom programe, spoloč-

nosť Orange Slovensko, a.s. cenu nevyčerpaných predplatených minút nevracia.



Výber odkazov z Hlasovej odkazovej služby (555, 0905 055 551– 4) 0,00 € 0,00 Sk

Priame uloženie odkazu (500, 0905 055 000 – 4) podľa účastníckeho programu a časového pásma4

Volanie na číslo 0905 055 555 podľa účastníckeho programu a časového pásma4
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Doplnkové služby

Hlasová odkazová služba 5553 

Rozšírená odkazová služba

Orange infocentrum 999

Iné spravodajské linky

Orange kontrola spotreby6

Zbierka Dobrý Anjel 1007

Súhrnná faktúra

CLIP (zobrazenie volajúceho čísla)

Aktivačný poplatok Mesačný poplatok

€ Sk € Sk

Rozšírená odkazová služba 0,00 0,00 5,93 178,50

Aktivačný poplatok Mesačný poplatok

€ Sk € Sk

CLIP 7,90 238,50 0,00 0,00

Aktivačný poplatok Mesačný poplatok

€ Sk € Sk

Zbierka Dobrý Anjel 100 0,00 0,00 3,32 100,00

Aktivačný poplatok Mesačný poplatok

€ Sk € Sk

Súhrnná faktúra 0,00 0,00 3,95 119,00

€/hovor Sk/hovor

Orange infocentrum 9995 0,47 14,30

€/informácia Sk/informácia

Cez zákaznícku llinku 905 0,12 3,60

€/hovor Sk/hovor

Dopravné správy Rádia Expres (9993) 0,20 6,02

Spravodajstvo (9994, 0905 099 994) 0,47 14,30

2Hovory sú spoplatnené ako hovory do krajín EÚ
3Účastnícke programy obsahujú operátorom štandardne nastavené presmerovanie na Hlasovú odkazovú službu – na číslo 0905 055 555
4Volania do pevnej a mobilnej siete Orange Slovensko, a.s. 
5Prepojený hovor je účtovaný štandardne, nie je zahrnutý v predplatených minútach, pričom sadzba je závislá od účastníckeho programu; maximálny počet poskytnutých informácií 

 počas jedného hovoru je 5
6Údaje poskytnuté službou Orange kontrola spotreby môže byť neaktuálne maximálne 24 hodín od dátumu aktualizácie
7Účastník si aktivuje pravidelné prispievanie na zbierku Dobrý Anjel 100 na pomoc onkologickým pacientom formou zavolania na krátke číslo 840. Účastník môže toto prispievanie 

 kedykoľvek zavolaním na krátke číslo 840 ukončiť. Na mesačný príspevok 3,32 € [100 SK] sa nevzťahuje účtovanie DPH

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR
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Podrobný rozpis hovorov

Administratívne poplatky

Aktivačný poplatok Mesačný poplatok

€ Sk € Sk

V tlačovej forme 0,00 0,00 1,58 47,60

V elektronickej forme 0,00 0,00 0,79/SIM karta 23,80/SIM karta

Spracovanie podrobného rozpisu 0,00 0,00 1,98 59,50

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

€ Sk

Kuriér (717)8 0,0465 1,40

Informácie o telefónnom čísle (222) 0,1925 5,80

Priame uloženie odkazov (500, 0905 055 000-4) 0,1925 5,80

Zákaznícka linka 905 0,00 0,00

Prepojenie na operátora/

Hovory na čísla začínajúce na 0908 00
0,0465 1,40

Identifikácia siete volaného účastníka 0,0465 1,40

Zmeny € Sk

Odpojenie (na požiadanie alebo zo strany operátora) 3,95 119,00

Znovupripojenie (po odpojení z iného dôvodu ako 

neplatenie účtov)
0,00 0,00

Znovupripojenie po omeškaní platby 19,75 595,00

Prevod telefónneho čísla (na nového účastníka)9 11,85 357,00

Zmena vybraného čísla 3,95 119,00

Prekládka pripojenia 15,80 476,00

Služby € Sk

Poskytnutie PUK kódu 3,95 119,00

Vydanie SIM karty 15,80 476,00

Služby

Zmeny týkajúce sa zmluvy uzavretej s účastníkom

SIM karta

Výber čísla
€ Sk

Zlaté číslo 592,51 17 850,00

Strieborné číslo 316,01 9 520,00

Bronzové číslo 158,00 4 760,00

Číslo na želanie 79,00 2 380,00

Zmena telefónneho čísla 15,80 476,00

8 Odchádzajúci hovor do pevnej siete z čísla 717 je účtovaný podľa ceny pre volania do siete T-Com.
9 Účtuje sa novému účastníkovi, na ktorého sa telefónne číslo prevádza



Zákaznícka linka 905 0,00 € 0,00 Sk

Prepojenie na operátora/Hovory na čísla začínajúce 

sa na 0908 00
0,0465 €/min. 1,40 Sk/min.

Orange až domov (919) 0,00 € 0,00 Sk

Prepojenie na operátora 0,47 €/hovor 14,30 Sk/hovor

služba €/min. Sk/min.

Prepojenie na operátora Orange Slovensko, a.s. 0,465 1,40

Služba €/min. Sk/min.

Linka Orange Doma 939 (0908 939 939) 0,0000 0,00

Prepojenie na operátora/Hovory na čísla začínajúce 

sa na 0908 00
0,0465 1,40

Internetové služby (595,0905 5959) 0,0465 €/min. 1,40 Sk/min.

Linka o vernostnom programe 212 (0905 212 212,212) 0,00 € 0,00 €

Zákaznícka linka 905

Orange až domov13 919

Linka Orange Doma

Zákaznícka linka 595

Linka o vernostnom programe 212

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Hovory na všetky skrátené čísla v rámci Zákazníckej linky 905 začínajúce sa 905X (X = 1 – 9) sú účtované ako 

hovory na Zákaznícku linku 905. Prepojenie na operátora Úseku služieb zákazníkom/Hovory na čísla začínajúce 

sa 0908 00 sú spoplatnené uvedenou sadzbou vždy nad rámec predplatených minút.

Hovory na všetky skrátené čísla v rámci Linky Orange Doma 939, začínajúce 939X (X=1-9), sú účtované ako 

hovory na Linku Orange Doma 939. Prepojenie na operátora Úseku služieb zákazníkom/hovory na čísla začínajúce 

sa 0908 00 sú spoplatnené uvedenou sadzbou vždy nad rámec predplatených minút.

Hovor na Zákaznícku linku 595 je spoplatnený uvedenou sadzbou vždy nad rámec predplatených minút

€ Sk

Kópia daňového dokladu 0,79 23,80

Jednorázový rozpis hovorov (v tlačenej forme)10 3,95 119,00

Zostavenie prehľadu transakcií účastníka 3,95 119,00

Identifikácia zlomyseľných volaní 15,80 476,00

Administratívny poplatok za platbu ceny tovaru a slu-

žieb na základe faktúry11
0,83 25,00

Administratívny poplatok za platbu zábezpezpeky za 

cenu tovaru a služieb12
0,83 25,00

Iné poplatky

13Služba Orange až domov je prístupná len pre účastníkov s maximálnym počtom 5 aktívnych SIM kariet
10Jednorázový podrobný rozpis hovorov sa poskytuje maximálne 24 mesiac do minulosti odo dňa doručenia žiadosti účastníka o poskytnutie tejto služby
11za uskutočnenie viacerých platieb na základe faktúr alebo viacerých platieb zábezpiek zaradených v internom systéme spoločnosti Orange Slovensko, a.s. pod rovnakým číslom  

  účastníka (Variabilný symbol) počas jednej návštevy predajného miesta sa poplatok účtuje iba raz
12poplatok sa nevzťahuje na zaplatenie zábezpeky na cenu poskytnutých Služieb, na zaplatenie ktorých bol účastník vyzvaný podľa príslušného článku 12 bod 1 písm. a) Všeobecných       

  podmienok, za predpokladu, že účastník zaplatí zábezpeku do 45 dní od obdržania výzvy.
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Informácie o telefónnych číslach Orange (920, 1185)14 0,32 €/hovor 9,50 Sk/hovor

Informácie o telefónnych číslach (1180, 1181, 12149) 0,32 €/hovor 9,50 Sk/hovor

Informácie o presnom čase (12 110) 0,32 €/hovor 9,50 Sk/hovor

Responsa (14 111) 0,32 €/hovor 9,50 Sk/hovor

Informácie o telefónnych číslach v sieti T-Com (970)15 0,27 € + 0,3153 €/min 8,20 Sk + 9,50 Sk/min

informácia o telefónnom čísle SIM karty (222) podľa účastníckeho programu a časového pásma16

Predvoľby 0809, 0806 na volania na ST BOX, 

0850 na volania na ST Univerzal  
podľa účastníckeho programu a časového pásma17

Linka nielen o adopcii (0907 80 80 80) 0,0365 €/min 1,10 Sk/min

T-Mobile Assistant (1188) / Info Asistent (12 111) 0,7900 €/min 23,80 Sk/min

Ostatné informačné linky

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Audiotex € Sk

Hovory na audiotexové čísla s predvoľbou 09XY2

(X = 7, 8; Y = 0 – 9)18, 09002, 08902
0,5942 17,90

Hovory na audiotexové čísla s predvoľbou 09XY3

(X = 7, 8; Y = 0 – 9)17, 09003, 08903
0,7900 23,80

Hovory na audiotexové čísla s predvoľbou 09XY4

(X = 7, 8; Y = 0 – 9)17, 09004, 08904
0,9892 29,80

Hovory na audiotexové čísla s predvoľbou 09XY5 

(X = 7, 8; Y = 0 – 9)17, 09005, 08905
1,1850 35,70

Audiotex

14Maximálny počet informácií počas jedného hovoru je 5
15Prepojený hovor je účtovaný štandardne, pričom sadzba je závislá od účastníckeho programu a časového pásma; maximálny počet poskytnutých informácií počas jedného hovoru     

  z databázy T-Com sú 3
16Volania do siete Orange Slovensko
17Volania do siete T-Com. Pod pojmom T-Com sa rozumie sieť spoločnosti T-Mobile, a.s. a Slovak Telecom, a.s. 
18Prístup na uvedené audiotexové čísla je podmienený uzavretím zmluvy medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., a audiotexovým operátorom. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s.,

  neumožňuje prístup na niektoré telefónne čísla: Audiotex, Inmarsat, Country Direct.
19Pri presmerovaní hovorov na iné telefónne číslo (okrem operátorom štandardne nastaveného presmerovania mobilného telefónu na Hlasovú odkazovú službu – na číslo 0905 055 

   555, kde sa presmerovaný hovor v rámci SR neúčtuje, v roamingu je účtovaný podľa taríf zahraničných operátorov) je účastníkovi účtovaný hovor tak, akoby volal zo svojho mobilného 

   telefónu na číslo, na ktoré bol hovor presmerovaný. Presmerovanie hovorov je možné len na účastnícke čísla v SR a do krajín Európskej únie.
20Pri službe Skupinový hovor platí volajúci účastník za všetky hovory, ktoré iniciuje.
21V prípade, že účastník požiada o poskytnutie tejto služby v súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi sa SIM karty, prostredníctvom ktorej už užíva verejnú telefónnu službu, pričom

  tieto osobné údaje už sú zverejnené v zozname účastníkov, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je povinná zabezpečiť bez zbytočného odkladu nezverejňovanie údajov len v rámci  

  ňou spravovaného zoznamu účastníkov. V prípade zoznamov účastníkov spravovaných tretími osobami spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za to, že tieto tretie osoby   

   vykonajú (resp. nevykonajú) zmenu smerujúcu k nezverejneniu osobných údajov v príslušnom zozname účastníkov, avšak v prípade zoznamov účastníkov spravovaných tretími 

  osobami, ktorým spoločnosť Orange Slovensko, a.s., dodáva podklady na prevádzkovanie uvedených zoznamov, je táto povinná informovať takúto tretiu osobu o tom, že účastník 

  požiadal o nezverejnenie dotknutých osobných údajov.

Ostatné služby zahrnuté v účastníckych programoch
 

Presmerovanie hovoru19, Signalizovanie prichádzajúceho hovoru, Podržanie hovoru, Skupinový hovor20, Blokovanie 

hovorov (platí pre prenos hlasu) je bezplatné, Lokalizačné služby, Register zmeškaných hovorov a ostatné služby, 

ktoré sú podľa platného cenníka služieb spoločnosti Orange Slovensko bezplatné.

Bezplatné služby
Tiesňové volania (112, 150, 155, 158, 159)

CLIR (zabránenie zobrazeniu volajúceho čísla)

Bezplatná možnosť zverejniť osobné údaje v zozname účastníkov

Bezplatná možnosť nezverejniť osobné údaje v zozname účastníkov21

Bezplatná možnosť odmietnuť všetky prichádzajúce hovory

Bezplatná možnosť ovládať všetky presmerovania
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Bezplatné volania 

Výber odkazov z Hlasovej odkazovej služby (555, 0905 055 551 – 4), Orange teleplatba (777),  Stella Cen trum (*75), 

Hlásenie porúch prevádzkovateľa ST (12129), Predvoľby 0800 a 0820 pre volania na ST Gratis, Rádio Expres (0800 800 

444),  Infolinka o Medzi národných hovoroch (722),  Prieskum spokojnosti (922), Euroinfocentrum (3876). Detská linka 

– všeobecná (116 111), Hľadané deti/Nezvestné deti (116 000), Sociálno-právna poradňa – štvrtok, sobota – 14.00 – 

20.00, Rodičovská linka – streda 14.00 – 20.00 (0800 500 500).

Ceny sú uvádzané v € s DPH a v Sk s DPH. Jednotlivé ceny s DPH sú vypočítané z cien bez DPH a zaokrúhlené 

v súlade s platnými právnymi predpismi. Celková cena plnení za jedno zúčtovacie obdobie sa vypočítava z jednotkových 

a/alebo čiastkových cien jednotlivých plnení bez DPH; z celkovej ceny za zúčtovacie obdobie bez DPH sa vypočítava 

konečná celková cena za zúčtovacie obdobie obsahujúca DPH (prípadné rozdiely medzi celkovou cenou vypočíta-

vanou spôsobom uvedeným v tejto vete a celkovou cenou vypočítavanou priamo z čiastkových, resp. jednotkových 

cien obsahujúcich DPH, sú spôsobené zaokrúhlením jednotkových a čiastkových cien s DPH). Všetky telefonické 

hovory, dátové a faxové prenosy sú fakturované tarifou podľa časového pásma, v ktorom sa začali uskutočňovať, ak 

nie je pre konkrétnu službu v Cenníku alebo v inom právnom dokumente dohodnuté inak. Hovory prijímané v mobilnej 

telekomunikačnej sieti spoločnosti Orange Slovensko, a.s., nie sú fakturované. Uvedené ceny hovorov sú konečné, 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s., neúčtuje žiadne ďalšie poplatky za prepojenie do inej siete. Dňom dodania Služby 

je deň vystavenia faktúry. Podľa Zmluvy o pripojení je účastník povinný za Službu zaplatiť v deň dodania tejto Služby. 

Ustanovenia bodov 11.8 a 11.10 Všeobecných podmienok nie sú týmto dotknuté.

Zúčtovacie obdobie spoločnosť Orange Slovensko, a.s., priraďuje osobitne každému účastníkovi, pričom jeho dĺžka 

nepresiahne tridsaťjeden za sebou idúcich kalendárnych dní. Zúčtovacie obdobie priradené účastníkovi začne plynúť 

od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytovaných elektronických komunikačných služieb uvedených v tomto 

Cenníku a skončí sa uplynutím účastníkovi priradeného zúčtovacieho obdobia. Účastník uhradí cenu poskytovaných 

alebo požadovaných služieb uvedených v Cenníku služieb jedným z nasledujúcich spôsobov:

• prevodným príkazom

• v hotovosti v sídle spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a na vybraných obchodných miestach

• inkasným príkazom

• prostredníctvom služby Orange teleplatba

• alebo iným spôsobom, umožneným spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (o aktuálnych možnostiach úhrad sa 

informujte na Zákazníckej linke 905 na čísle 0905 905 905, 905 z mobilného telefónu v sieti Orange Slovensko alebo 

na obchodných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s.)

Od 1. januára 2004 zaokrúhľuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s., výslednú sumu všetkých faktúr rovnakou metodi-

kou, ako sa podľa znenia novely zákona o cenách

č. 18/1996 Z. z. zaokrúhľujú sumy platené v hotovosti. Umožňuje tak všetkým účastníkom vybrať si medzi hotovost-

ným aj bezhotovostným spôsobom úhrady faktúr.

V súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú predo dňom 

zavedenia eura uvedené v slovenskej mene, a na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú po dni zavedenia eura uvedené v 

eurách, vzťahuje povinnosť duálneho zobrazovania. Duálne zobrazenie nezakladá nárok na úhradu duálne zobrazenej 

peňažnej sumy v tej mene, ktorá je uvedená len na informatívne účely (t. j. v eurách do 31. 12. 2008 a v slovenských 

korunách od 1. 1. 2009), ak sa účastníci príslušného právneho vzťahu

nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo vykonať úhradu ceny, platby alebo inej hodnoty v hotovosti v ktorejkoľvek 

zo zobrazených mien počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu (1. 1. 2009 – 16. 1. 2009).

Pri špecifických položkách, kde je uvedený mesačný poplatok 0,00 Sk, resp. 0,00 €, je cena zahrnutá v mesačnom 

účastníckom poplatku a nespoplatňuje sa zvlášť.

Pre všetky hovory* uskutočnené zo siete Orange Slovensko predstavuje každá sekunda jednu hovorovú jednotku

a všetky odchádzajúce hovory sú účtované od prvej sekundy.

* S výnimkou hovorov na audiotexové čísla, kde každá aj začatá minúta predstavuje jednu hovorovú jednotku.

Všetky ceny sú prepočítané podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.

Cenník služieb je platný od 15. 06. 2009.

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO: 35697270, IČ DPH: SK 2020310578

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

v oddieli Sa, vložka č.1142/B

Tel.: 905, 0905/905905

info@orange.sk • www.orange.sk
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