
Tento Dodatok č. 52 (ďalej len „Dodatok“) k Cenníku služieb platnému od 15. 5. 2009 (ďalej len „Cenník“) nadobúda platnosť a účinnosť dňa 

17. 6. 2010. Predmetom tohto Dodatku je

a) doplnenie podmienok služby Informácia o dostupnosti volaného,

b) doplnenie podmienok poskytovania účastníckych programov Orange World,

c) doplnenie podmienok o službe Linka práce do Cenníka,

d) predĺženie platnosti ponúk hlasových roamingových služieb a úprava spôsobu aktivácie hlasových a dátových roamingových služieb,

e) doplnenie pravidiel spoplatňovania SMS a MMS, ktoré neboli doručené ich príjemcovi alebo ktoré boli zaslané na neexistujúce telefónne čísla.

Článok I.

Ustanovenia oddielu Cenníka s názvom Bezplatné služby týkajúce sa služby „Informácia o dostupnosti volaného“ sa dopĺňajú tak, že do poznámky č. 4 

sa za poslednou vetou dopĺňajú vety, ktoré znejú: „SMS správa s informáciou o dostupnosti volaného má platnosť 12 hodín a je doručovaná len v čase 

od 7:00 hod. do 22:00 hod., pokiaľ účastník nepožiada o doručovanie aj mimo uvedeného času. Služba sa nevzťahuje na prípady, keď volaný účastník 

uskutočňuje iný hovor.“

Článok II.

Ustanovenia oddielu Cenníka s názvom Doplnkové služby týkajúce sa účastníckych programov Orange World, časť „Štandardné účastnícke programy 

Orange World“ sa dopĺňajú tak, že do poznámky č. 2 sa za poslednou vetou dopĺňa veta, ktorá znie: „V prípade deaktivácie účastníckeho programu 

Orange World, ktorého súčasťou je služba Môj asistent, zostáva služba Môj asistent na SIM karte aktivovaná aj po deaktivácii účastníckeho programu 

Orange World a od najbližšieho zúčtovacieho obdobia po deaktivácii účastníckeho programu Orange World bude spoplatnená cenou podľa Cenníka 

služieb; účastník môže o deaktiváciu služby Môj asistent požiadať (aj zároveň s požiadavkou na deaktiváciu účastníckeho programu Orange World) 

na predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s., alebo prostredníctvom Zákazníckej linky 905.“

Článok III.

1. V tabuľke v oddiele Cenníka s názvom Ostatné informačné linky v časti Cenníka Kontaktné linky pre zákazníkov sa pod posledným riadkom dopĺňa 

nový riadok:

Linka práce (0918 88 00 66, 0918 77 00 66)7 0,00 €/hovor 0,00 Sk/hovor

2. Poznámky na konci strany sa dopĺňajú o poznámku č. 7, ktorá znie:

 „7 Platí v pracovné dni od 8:30 hod. do 16:30 hod.“

Článok IV.

1. Platnosť ponuky hlasových roamingových služieb Ahoj Európa+, Ahoj Rakúsko, Ahoj Maďarsko, Ahoj Poľsko, Ahoj Česko, Dovolenkový roaming 

a Európsky roaming  – preferované krajiny sa predlžuje na dobu neurčitú.

2. Spôsob aktivácie hlasových  a dátových  roamingových služieb z ponuky spoločnosti Orange sa mení tak, že tieto služby možno aktivovať zaslaním 

bezplatnej SMS s textom ANO na krátke telefónne čísla, ktoré sú určené na aktiváciu jednotlivých roamingových služieb v zmysle platného Cenníka 

služieb. 

Článok V.

Cenník služieb platný od 15. 5. 2009 sa v časti „SMS a MMS správy“ dopĺňa nasledujúcim spôsobom: 

a) k názvom všetkých tabuliek v rámci časti cenníka „SMS a MMS správy“ sa pridáva odkaz číslo 1, ktorý znie nasledovne: 

 „1 SMS a MMS, ktoré neboli doručené ich príjemcovi (napríklad pre nedostupnosť príjemcu, vypršanie časovej platnosti SMS/MMS a pod.) alebo 

ktoré boli zaslané na neexistujúce telefónne čísla, sa spoplatňujú ako SMS/ MMS zaslané na telefónne čísla slovenských alebo zahraničných 

operátorov podľa toho, na aké telefónne číslo bola SMS/MMS zasielaná, alebo sa spoplatňujú ako SMS/MMS odosielané zo sietí zahraničných 

operátorov v prípade, že bola SMS/MMS zasielaná v roamingu, a to všetko v zmysle platného Cenníka služieb.“

b) Doterajší odkaz číslo1 v tabuľke s názvom „Odosielanie SMS správ“ sa mení na odkaz číslo 2.
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