
Príloha č. 1 k Cenníku služieb platnému od 17. 9. 2010

Ceny sú platné od 1. 10. 2010. Ostatné sprístupnené služby sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb.

Orange biznis služby

1

Biznis paušály

Účastnícky 

program

Predplatené 

minúty1

Volania 

svojim
Predplatené služby

Mesačný poplatok
Cena po prevolaní 

predplatených minút

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Biznis 150 

+večer
150 minút

Večer 

a víkend

CLIP 

Prenosné minúty2 

Náhradný telefón3 

Ahoj Európa+ 4 

Orange World 100 MB

29,90 € 25,1261 € 0,13 €/min. 0,1092 €/min.

Biznis 150 

+deň
150 minút Deň

CLIP 

Prenosné minúty2 

Náhradný telefón3 

Ahoj Európa+ 4 

Orange World 100 MB

39,90 € 33,5294 € 0,13 €/min. 0,1092 €/min.

Biznis 300 

+nonstop
300 minút Nonstop

CLIP 

Prenosné minúty2 

Náhradný telefón3 

Ahoj Európa+ 4 

Orange World 1000 MB  

SMS a MMS do 

všetkých sietí 100

59,90 € 50,3361 € 0,11 €/min. 0,0924 €/min.

Biznis 1000 

+nonstop
1 000 minút Nonstop

CLIP 

Prenosné minúty2 

Náhradný telefón3 

Ahoj Európa + 4 

Orange World 2000 MB  

SMS a MMS do 

všetkých sietí 400

99,90 € 83,9496 € 0,09 €/min. 0,0756 €/min.

1 Predplatené minúty je možné využiť na hlasové volania v mobilnej a pevnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti Orange Slovensko, a.s., 
v iných sieťach SR, v mobilných a pevných sieťach EÚ a do Zóny 1, pričom poradie a spôsob čerpania Predplatených minút v prípade kombinácie 
s jednotlivými účastníckymi programami Volania svojim, ktoré sú súčasťou týchto Biznis paušálov, sa spravuje pravidlami na čerpanie, stanovenými 
v Cenníku služieb.    

2 Počet prenesených minút v rámci doplnkovej služby Prenosné minúty môže byť maximálne rovný počtu predplatených minút vo zvolenom účastníc-
kom programe. Prenosné minúty nie je možné využiť pri minútach, ktoré spoločnosť Orange Slovensko, a.s., prizná účastníkovi v zmysle osobitnej 
dočasnej akcie alebo obchodnej ponuky, alebo iným obdobným spôsobom. Benefi tové minúty/SMS správy nie je možné preniesť do nasledujúceho 
fakturačného obdobia.

3 Účastník je súčasne s aktiváciou niektorého z Biznis paušálov oprávnený aktivovať si aj službu Náhradný telefón, pričom v takom prípade je po-
vinný uzatvoriť osobitný písomný dodatok k Zmluve o pripojení, predmetom ktorého je poskytovanie služby Náhradný telefón. Mesačný poplatok 
za službu Náhradný telefón mu v takom prípade nebude účtovaný, nakoľko bude tvoriť súčasť mesačného poplatku za zvolený Biznis paušál. 
V prípade deaktivácie zvoleného Biznis paušálu mu opätovne vzniká povinnosť platiť mesačný poplatok za službu Náhradný telefón v zmysle 
osobitného dodatku.    

4 Súčasťou zvoleného účastníckeho programu je aj osobitná roamingová ponuka Ahoj Európa+. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že 
aktiváciou niektorého z Biznis paušálov sa mu automaticky deaktivuje ktorákoľvek iná dovtedy aktivovaná a ním využívaná roamingová ponuka 
alebo služba.    

Biznis Extra Paušál1, 2, 3, 4

Účastnícky program Mesačný poplatok

Predplatené 

minúty do sietí 

v SR a ČR5

Hovory do 

sietí  v SR 

a ČR nad rámec 

predplatených 

minút 

Limit pre 

bezplatné hovory 

do sietí v SR a ČR6

Biznis Extra 0 € 0 0,12 €/min. –

Biznis 100 Extra 10 € 100 0,10 €/min. –

Biznis 300 Extra 24 € 300 0,08 €/min. 55 €

1 Ponuka účastníckych programov služby Biznis Extra Paušál platí do 31. 1. 2011 a je určená pre účastníkov, ktorí su právnickými osobami 
a fyzickými osobami – podnikateľmi s prideleným IČO. Súčasťou účastníckych programov služby Biznis Extra Paušál sú doplnkové služby CLIP 
a Prenos dát. Účastník nemôže požiadať o aktiváciu niektorého z účastníckych programov služby Biznis Extra Paušál v prípade, ak súčasne 
požiadal o uzatvorenie Dodatku k Zmluve o pripojení vo vzťahu k príslušnej SIM karte s dohodnutou dobou viazanosti, predmetom ktorého je 
okrem iného kúpa koncového zariadenia za akciovú  (zľavnenú) cenu a/alebo poskytnutie iného benefitu zo strany spoločnosti Orange Slovensko, 
a.s., účastníkovi (ďalej len „akciový dodatok“) alebo ak už má takýto akciový dodatok vo vzťahu k príslušnej SIM karte uzatvorený v čase, kedy 
žiada o aktiváciu služby Biznis Extra Paušál. V prípade, ak účastník má aktivovaný na príslušnej SIM karte niektorý z účastníckych programov 
služby Biznis Extra Paušál a požiada o uzatvorenie akciového dodatku, stráca nárok na poskytovanie tohto aktivovaného účastníckeho programu 
služby Biznis Extra Paušál. 

2 Ceny ostatných služieb, ktoré je možné k účastníckym programom služby Biznis Extra Paušál aktivovať, sú spoplatňované v zmysle ustanovení 
štandardného Cenníka služieb platného pre účastnícky program Paušál Štart. K účastníckym programom služby Biznis Extra Paušál je možné 
aktivovať niektorý zo štandardných účastníckych programov Orange World a SMS/MMS balíky.

3 Kombinácia služby Biznis Extra Paušál s niektorým z účastníckych programov Volania svojim, ako aj aktivácia doplnkových služieb Ahoj Európa+, 
Zvýhodnené SMS/MMS, Prenosné minúty, Zvýhodnené číslo, Zvýhodnené hovory do pevnej siete, Balík Biznis a Balík Extra nie je možná. Rovnako 
nie je možné zaradiť SIM karty s aktivovanou službou Biznis Extra Paušál do skupiny SIM kariet so službou Zvýhodnená biznis skupina alebo 
Zvýhodnené firemné hovory. 

4 V prípade, že má účastník aktivovaný na SIM karte niektorý účastnícky program služby Biznis Extra Paušál a súčasne požiada o aktiváciu 
doplnkovej služby Ahoj Česko, uplatňujú sa na volania do pevných a mobilných sietí Českej republiky z územia SR vždy prednostne cenové 
podmienky tej z oboch aktivovaných služieb, ktorá je v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb pre účastníka výhodnejšia. 

5 Neprevolané predplatené minúty sa neprenášajú do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Pri aktivácii služby v priebehu zúčtovacieho obdobia 
získava zákazník alikvotnú časť predplatených minút.

6 Účastník, ktorý má na príslušnej SIM karte aktivovaný účastnícky program Biznis 300 Extra, získa nárok na bezplatné hovory do pevných 
a mobilných sietí všetkých operátorov v Slovenskej republike a Českej republike (z územia SR)  v okamihu, ak (i) prevolal všetky predplatené minúty 
zahrnuté v účastníckom programe Biznis 300 Extra a súčasne (ii) po prevolaní predplatených minút uskutočnil z príslušnej SIM karty taký objem 
hovorov do sietí operátorov v Slovenskej republike a Českej republike (z územia SR), ktorý po ocenení v systémoch spoločnosti Orange cenou 
stanovenou pre tieto druhy volaní nad rámec predplatených minút zahrnutých v účastníckom programe dosiahne pri súčasnom zohľadnení sumy 
mesačného poplatku pre tento účastnícky program celkovo sumu 55 €. 

Kreditné biznis paušály1

Účastnícky program
Mesačný poplatok a predplatený kredit

s DPH bez DPH

Biznis paušál 199 Sk 7,86 €€ 6,6056 €

Biznis paušál 399 Sk 15,76 €€ 13,2444 €

Biznis paušál 599 Sk 23,66 €€ 19,8832 €

Biznis paušál 1 199 Sk 47,36 €€ 39,7995 €

Biznis paušál 1 899 Sk 75,01 €€ 63,0353 €

1 Ponuka služby sa vzťahuje iba na účastníkov, ktorí majú v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., aktívnych minimálne 5 SIM kariet.
 Pre Biznis paušál 199 Sk, Biznis paušál 399 Sk, Biznis paušál 599 Sk, Biznis paušál 1 199 Sk, Biznis paušál 1 899 Sk sú povolené rovnaké 
služby ako pre Paušál 3 €. Nevyčerpaný kredit sa prenáša do ďalšieho zúčtovacieho obdobia; maximálna výška preneseného kreditu je 66,39 €€. 

V prípade prechodu z biznis paušálu na účastnícky program s predplatenými minútami sa nevyčerpaný kredit do minútového paušálu neprenáša.
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Spoplatňovanie hovorov do všetkých verejných telefónnych sietí v SR a do mobilných sietí v ČR

Účastnícky program
Každý deň 0.00 – 24.00

s DPH bez DPH

Biznis paušál 199 Sk 0,1992 €€/min. 0,166 €€/min.

Biznis paušál 399 Sk 0,1992 €€/min. 0,166 €€/min.

Biznis paušál 599 Sk 0,1992 €€/min. 0,166 €€/min.

Biznis paušál 1 199 Sk 0,1992 €€/min. 0,166 €€/min.

Biznis paušál 1 899 Sk 0,1992 €€/min. 0,166 €€/min.

Predplatený kredit je možné čerpať pri hovoroch zo siete Orange Slovensko na účastnícke čísla: do národných verejných telefónnych sietí 
vrátane videohovorov a na účastnícke čísla do všetkých zahraničných mobilných a pevných sietí, ďalej pri odoslaní SMS alebo MMS správy 

zo siete Orange Slovensko na účastnícke čísla, pri dátových (cez službu WAP) alebo faxových prenosoch.

Účastnícke programy pre GSM brány1, 4

Účastnícky 

program

Mesačný poplatok Predplatené 

minúty2

Hovory nad rámec 

predplatených minút 3 

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Paušál 300 27 € 22,69 € 300 0,12 € 0,10 €

Paušál 700 59 € 49,58 € 700 0,11 € 0,09 €

Paušál 1500 119 € 100 € 1500 0,10 € 0,08 €

1 Pripojenie pobočkových ústrední (tzv. PABX) na verejnú mobilnú telekomunikačnú sieť prostredníctvom GSM brán je možné len po uzatvorení oso-
bitného písomného Dodatku k Zmluve o pripojení, ktorý je účastníkom k dispozícii na každom obchodnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, 
a.s., alebo prostredníctvom prideleného predajcu. Vyššie uvedené účastnícke programy sú určené výlučne pre užívateľov GSM brán, ich sprístup-
nenie je viazané na uzatvorenie osobitného písomného Dodatku k Zmluve o pripojení. Súčasťou týchto účastníckych programov je služba CLIR.

2 Hovory zahrnuté v predplatených minútach sú hovory v mobilnej a pevnej telekomunikačnej sieti spoločnosti Orange Slovensko, a.s., hovory do 
sprístupnených pevných sietí v SR a hovory do iných mobilných telekomunikačných sietí v SR.

3 Hovory do sprístupnených pevných sietí v SR a hovory do iných mobilných sietí v SR je možné smerovať na základe Zmluvy o pripojení 
uzatvorenej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., v zmysle § 28 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení. V prípade hovorov do sprístupnených pevných sietí v SR ceny platia aj pre hovory s predvoľbou 09610 a 019XY (volania do siete 
internet a verejných dátových sietí). Volania s predvoľbou 019XY nie sú zahrnuté v predplatených minútach účastníckych programov.

4 Ostatné ceny volaní a ostatné nastavenia uvedených účastníckych programov sa spravujú úpravou platnou pre účastnícky program Volania 
do všetkých sietí 400. Ceny sú uvedené v €, v oboch prípadoch s DPH aj bez DPH.

Biznis balíky

Mesačný poplatok
Predplatené služby

s DPH bez DPH

Balík Biznis 1,2,4,5,6 4,90 € 4,1176 €

Rozšírenie možnosti čerpania Predplatených minút z Volaní 

do všetkých sietí do ostatných sietí

200 minút do sprístupnených pevných sietí v SR9

Ahoj Európa+

Náhradný telefón

Možnosť výberu zariadení aj z portfólia 

špeciálnych biznis zariadení

Balík Biznis Extra 1,2,3,4,5,6,7,8 9,90 € 8,3193 €
Balík Biznis 

+ Voľné fi remné hovory Extra

 
1 Tieto Biznis balíky, ako aj niektoré ich čiastkové súčasti, sú svojou povahou doplnkové služby k účastníckym programom, ktoré má spoločnosť 
Orange vo svojej ponuke pod názvom Paušály Snov. Biznis balíky je tak možné využívať v prípade, ak účastník využíva alebo súčasne s aktiváciou 
niektorého Biznis balíka si aktivuje (resp. požiada o aktiváciu a spoločnosť Orange žiadosti vyhovie) buď niektorý z účastníckych programov kate-
górie Volania svojim, a/alebo Volania do všetkých sietí. Jednotlivé súčasti Biznis balíkov, ktoré nie sú ponúkané ako samostatné služby, sú svojou 
povahou doplnkové služby, a nie je ich možné využívať samostatne.

2 Biznis balíky umožňujú rozšírenie možnosti čerpania Predplatených minút v rámci účastníckych programov Volania do všetkých sietí, okrem doteraz 
defi novaných sietí, aj do mobilných sietí EÚ a do Zóny 1.

3 V prípade, ak účastník má v rámci Paušálu Snov aktivovaný účastnícky program „Nonstop“ z kategórie Volania svojim, alebo o jeho aktiváciu požia-
da a spoločnosť Orange žiadosti vyhovie, účastník nie je oprávnený aktivovať si balík Biznis Extra.

4 Uvedenú možnosť výberu osobitných telekomunikačných zariadení (najmä mobilný telefón) je účastník oprávnený využiť iba pri uzatvorení osobit-
ného tzv. akciového Dodatku k Zmluve o pripojení, predmetom ktorého je o. i. kúpa daného zariadenia za kúpnu cenu so zľavou, podmienenú 

dodržaním záväzku viazanosti podľa akciového dodatku.
5 Účastník je súčasne s aktiváciou niektorého z Biznis balíkov oprávnený aktivovať si k vybranému Biznis balíku aj službu Náhradný telefón, pričom 
v takom prípade je povinný uzatvoriť osobitný písomný dodatok k Zmluve o pripojení, predmetom ktorého je poskytovanie služby Náhradný telefón. 
Mesačný poplatok za službu Náhradný telefón mu v takom prípade nebude účtovaný, nakoľko bude tvoriť súčasť mesačného poplatku za zvolený 
Biznis balík. V prípade deaktivácie zvoleného Biznis balíka mu opätovne vzniká povinnosť platiť mesačný poplatok za službu Náhradný telefón, 
v zmysle osobitného dodatku.

6 Súčasťou zvoleného Biznis balíka je aj osobitná roamingová ponuka Ahoj Európa+. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že aktiváciou vybra-
ného Biznis balíka sa mu automaticky deaktivuje ktorákoľvek iná dovtedy aktivovaná a ním využívaná roamingová ponuka alebo služba.

7 Službu Voľné fi remné hovory Extra je možné v rámci balíka Biznis Extra aktivovať a využívať iba na jednej konkrétnej SIM karte. Maximálny počet SIM 
kariet, na ktorých je účastník v rámci jedného CN službu Voľné fi remné hovory Extra v rámci balíka Biznis Extra využívať, je 15. Hovory, uskutočnené 
z tejto SIM karty na ostatné SIM karty v rámci účastníkovho CN, sa nebudú odpočítavať z predplatených minút a nebudú osobitne spoplatnené. 

8 Využívanie tejto služby so službou VFH má nasledovné obmedzenia. Ak účastník využíva túto službu a následne si aktivuje (resp. po-
žiada o aktiváciu a spoločnosť Orange žiadosti vyhovie) službu VFH, tak služba Voľné fi remné hovory Extra sa mu deaktivuje v prípade, že deaktiváciou 
služby Voľné fi remné hovory Extra účastník vo svojej mesačnej spotrebe na danej SIM karte neklesne pod minimálnu sumu, uvedenú v akciovom 
dodatku k Zmluve o pripojení (ak má účastník uzatvorený taký dodatok a tento obsahuje uvedenú zmluvnú podmienku) ako sumu, ktorú je účastník 
povinný v každom zúčtovacom období platnosti dodatku prostredníctvom danej SIM karty dosahovať.

9 V prípade, ak účastník využíva niektorý z Biznis balíkov súčasne s niektorým z účastníckych programov z kategórie Volania do všetkých sietí, tak 
uvedených 200 minút sa čerpá až po vyčerpaní predplatených minút, ktoré sú súčasťou konkrétneho účastníckeho programu z kategórie Volania do 
všetkých sietí.

Zvýhodnené hovory do pevnej siete

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,91 €€ 3,2862 €

Mesačný poplatok 2,73 €€ 2,2904 €

Zvýhodnené hovory do mobilných sietí EÚ1

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 0 €€ 0 €

Mesačný poplatok 5,89 €€ 4,9459 €

1 Ponuka služby sa vzťahuje iba na účastníkov, ktorí majú v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., aktívnych minimálne 5 SIM kariet.

Aktivačný poplatok

pre firmy s 3 – 4 SIM kartami pre firmy s 5 a viac SIM kartami

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Zvýhodnené firemné hovory 3,91 €€/CN1 3,2862 €€/CN1 3,91 €€/CN1 3,2862 €€/CN1

Zvýhodnené firemné hovory plus 3,91 €€/CN1 3,2862 €€/CN1 3,91 €€/CN1 3,2862 €€/CN1

Voľné firemné hovory 3,91 €€/CN1 3,2862 €€/CN1 3,91 €€/CN1 3,2862 €€/CN1

Mesačný poplatok/SIM karta

pre firmy s 3 – 4 SIM kartami pre firmy s 5 a viac SIM kartami

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Zvýhodnené firemné hovory 1,94 €€ 1,6265 €€ 3,91 €€ 3,2862 €

Zvýhodnené firemné hovory plus 1,94 €€ 1,6265 €€ 3,91 €€ 3,2862 €

Voľné firemné hovory 3,91 €€ 3,2862 €€ 5,89 €€ 4,9456 €

1 CN je číslo pridelené účastníkovi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ako základný identifikátor, pod ktorým je účastník alebo jeho 
špecifická časť vedená v systémoch spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Účastník má zvyčajne jedno CN, avšak z dôvodov akcepto-
vaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., môže táto účastníkovi prideliť aj viac CN.

Zvýhodnené firemné hovory
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Cena hovorného1
pre firmy s 3 – 4 SIM kartami pre firmy s 5 a viac SIM kartami

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

3G Paušál 150 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

3G Paušál 250 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

3G Paušál 500 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Biznis paušál 199 Sk2 - - 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Biznis paušál 399 Sk2 - - 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Biznis paušál 599 Sk2 - - 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Biznis paušál 1 199 Sk2 - - 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Biznis paušál 1 899 Sk2 - - 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Majster paušál 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Večer 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Večer a Víkend 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Nonstop 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Deň 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Volania do všetkých sietí 50 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Volania do všetkých sietí 100 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Volania do všetkých sietí 200 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Volania do všetkých sietí 400 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Biznis Paušál 150+večer 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Biznis Paušál 150+deň 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Paušál 499 Sk 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Paušál SMS 500 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

Paušál SMS 2000 0,0763 €€/min. 0,0631 €€/min. 0,0465 €€/min. 0,0398 €€/min.

1 Cena hovorného platí v rámci služby Zvýhodnené firemné hovory len pre volania v rámci toho istého CN a v prípade služby Zvýhodnené firemné 
hovory plus pre volania v rámci skupiny CN, ktoré sú uvedené v príslušnej Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby – Zvýhodnené 
firemné hovory plus. Ak je na SIM karte, z ktorej je uskutočňované volanie, aktivovaný niektorý z účastníckych programov kategórie Volania svojim, 
služba Špičkové minúty alebo služba XXL hovory, v čase, v ktorom je možné čerpať predplatené minúty v rámci tejto vete uvedených účastníckych 
programov alebo služieb, sa čerpajú prednostne predplatené minúty v rámci týchto účastníckych programov alebo služieb, a až po ich vyčerpaní 
dochádza k spoplatneniu volaní cenou hovorného v rámci služby Zvýhodnené firemné hovory (resp. Zvýhodnené firemné hovory plus).

2 Uvedený paušál nie je možné aktivovať pre firmy s 3 – 4 SIM kartami.

Klasifikácia spotreby

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,45 € 2,90 €

Mesačný poplatok 39,46 € 33,1607 €

Jednorazový výpis v tlačenej forme 3,95 € 3,3194 €

Jednorazový výpis v elektronickej forme 0,79 € 0,6639 €

Orange biznis mail

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 31,56 €€ 26,522 €

Mesačný poplatok 27,61 €€ 23,2025 €

Správa firemnej komunikácie

Aktivačný poplatok Mesačný poplatok

Správa firemnej komunikácie 3,91 € 7,90 €

Balík 2000

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,91 €€ 3,2862 €

Mesačný poplatok 197,50 €€ 165,9696 €

Počet predplatených lokalizácií 2 000

Balík 500

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,91 €€ 3,2862 €

Mesačný poplatok 79 €€ 66,3878 €

Počet predplatených lokalizácií 500

Cena za 1 lokalizáciu po vyčerpaní predplatených lokalizácií s DPH bez DPH

501 – 1 000 0,16 €€ 0,1328 €

1 001 – 3 000 0,14 €€ 0,1162 €

3 001 a viac 0,12 €€ 0,0996 €

Manažment zdrojov

Balík 150

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,91 €€ 3,2862 €

Mesačný poplatok 39,50 €€ 33,1939 €

Počet predplatených lokalizácií 150

Cena za 1 lokalizáciu po vyčerpaní predplatených lokalizácií s DPH bez DPH

151 a viac 0,40 €€ 0,3319 €

SMS cez e-mail

Veľký balík 10 000

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,91 €€ 3,2862 €

Mesačný poplatok 474,01 €€ 398,327 €

Počet predplatených SMS v sieti Orange Slovensko 10 000

Cena za 1 lokalizáciu po vyčerpaní predplatených lokalizácií s DPH bez DPH

2 001 – 5 000 0,09 €€ 0,0763 €

5 001 – 10 000 0,08 €€ 0,0664 €

10 001 – 30 000 0,07 €€ 0,0597 €

30 001 a viac 0,06 €€ 0,0498 €

Prechod z vyššieho balíka na nižší 39,50 €€ 33,1939 €

Prechod z nižšieho balíka na vyšší 0 €€ 0 €
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Malý balík 2000

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,91 €€ 3,2862 €

Mesačný poplatok 118,50 €€ 99,5818 €

Počet predplatených SMS správ v sieti Orange Slovensko 2 000

s DPH bez DPH

Cena za odoslanie SMS správy nad rámec predplatených SMS v sieti 

Orange Slovensko
0,0465 €€ 0,0398 €

Cena za odoslanie SMS správy na účast. čísla ostatných slovenských 

operátorov
0,0996 €€ 0,083 €

Cena za odoslanie SMS správy na účast. čísla zahraničných operátorov 0,1394 €€ 0,1162 €

Jednorazový administratívny poplatok pri zmene programu s DPH bez DPH

z Malého balíka 2000 na Veľký balík 10 000 0,04 €€ 0,0332 €

z Veľkého balíka 10 000 na Malý balík 2000 3,91 €€ 3,2862 €

Vyskúšajte si naše služby (Skúšobná prevádzka) 0,04 €€ 0,0332 €

Maximálny počet odoslaných SMS počas skúšobnej prevádzky 500

Cena za odoslanie SMS správy nad rámec predplatených SMS 

v sieti Orange Slovensko
s DPH bez DPH

10 001 – 100 000 0,0398 €€ 0,0332 €

100 001 a viac 0,0797 €€ 0,0664 €

Cena za odoslanie SMS správy na účast. čísla ostatných 

slovenských operátorov 
0,0996 €€ 0,0830 €

Cena za odoslanie SMS správy na účast. čísla zahraničných 

operátorov
0,1394 €€ 0,1162 €

Telemonitor

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 11,85 €€ 9,9582 €

Mesačný poplatok 11,85 €€ 9,9582 €

Zelené číslo

s DPH bez DPH

Aktivačný poplatok 3,91 €€ 3,2862 €

Mesačný poplatok 39,50 €€ 33,1939 €

s DPH bez DPH

Prichádzajúci hovor zo siete Orange Slovensko alebo T-Com 0,1925 €€/min. 0,1627 €€/min.

Prichádzajúci hovor zo siete T-Mobile 0,2722 €€/min. 0,229 €€/min.

Dátové paušály1

Účastnícky program
Aktivačný poplatok Mesačný poplatok

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Dátový paušál 0 82,56 €€ 69,3753 €€ 0 €€ 0 €

Dátový paušál 15 MB 19,36 €€ 16,265 €€ 3,93 €€ 3,30 €

Dátový paušál 50 MB 19,36 €€ 16,265 €€ 11,78 €€ 9,90 €

Dátový paušál neobmedzene 19,36 €€ 16,265 €€ 20,11 €€ 16,90 €

Účastnícky program
Predplatené 

MB

Cena za MB po vyčerpaní predplatených MB2

s DPH bez DPH

Dátový paušál 0 0 2,975 €€ 2,50 €

Dátový paušál 15 MB 15 1,1781 €€ 0,99 €

Dátový paušál 50 MB 50 0,595 € 0,50 €

Dátový paušál neobmedzene – – –

1 Dátové paušály sú prístupné pre účastníkov s počtom pridelených SIM kariet 5 a viac.
2 Účtuje sa každý aj začatý prenesený 1 kB (0,14 €€/kB).

Pre účastníkov účastníckeho programu Dátový paušál neobmedzene, ktorým je v prípade opakovaného pre kročenia limitu 10 000 MB pre 
objem prenesených dát na jedno zúčtovacie obdobie spoločnosť Orange Slovensko, a.s., oprávnená znížiť prístupovú rýchlosť, platí nižšie 
v tabuľke uvedený limit pre objem prenesených dát na jedno zúčtovacie obdobie. Účastníci účastníckeho programu Data unlimited, uvedení 
v predchádzajúcej vete, sú oprávnení aktivovať si tiež Jednorazové zvýšenie limitu pre objem prenesených dát, ako aj Pravidelné zvyšovanie 
limitu pre objem prenesených dát, a to za cenu a v rozsahu, ako tieto vyplývajú z nasledovnej tabuľky:

Efektívny biznis balík

Zvýhodnený mesačný poplatok v rámci služby 

Efektívny biznis balík1

s DPH bez DPH

ZBS od 1. sekundy – Voľné volania v rámci firmy alebo 

Voľné firemné hovory2
4,54 €€/2,96 €€ 3,8173 €€/2,4895 €

SFK Správa firemnej komunikácie/KFS Kontrola firemnej spotreby 3,95 €€ 3,3194 €

Klasifikácia spotreby 19,75 €€ 16,597 €

1 Zľava sa poskytuje za podmienky aktivácie všetkých služieb tvoriacich Efektívny biznis balík a podpísania Zmluvy o poskytovaní služby
Efektívny biznis balík.

2 Platí pre účastníkov, ktorí už využívajú službu ZBS od 1. sekundy.

Limit pre objem prenesených dát na jedno zúčtovacie obdobie3 2 000 MB

s DPH bez DPH

Jednorazové zvýšenie limitu pre objem prenesených dát4 7,86 €/€/1 000 MB 6,61 €/1 000 MB

Pravidelné zvyšovanie limitu pre objem prenesených dát5 5,89 €/1 000 MB 4,95 €/1 000 MB

3 Pri druhom a každom ďalšom prekročení limitu v rozmedzí 4 zúčtovacích období bude prístupová rýchlosť znížená na 32 kB/s.
4  V zúčtovacom období, v ktorom došlo k zníženiu prístupovej rýchlosti, je možné obnoviť si túto na pôvodnú hodnotu jednorazovým 
zvýšením limitu. Jednorazové zvýšenie limitu je možné v celých násobkoch 1 000 MB.

5 Ak základný limit nebude postačovať, je možné aktivovať si pravidelné mesačné zvyšovanie limitu. Pravidelné zvyšovanie limitu je možné 

v celých násobkoch 1 000 MB.
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Účastnícky program

Dátové hovory na účastnícke číslo 

v sieti Orange Slovensko

Dátové hovory do ostatných 

sietí v SR

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Dátový paušál 0 0,6672 €€/min. 0,5610 €€/min. 1,0224 €€/min. 0,8597 €€/min.

Dátový paušál 15 MB 0,2324 €€/min. 0,1958 €€/min. 0,3519 €€/min. 0,2954 €€/min.

Dátový paušál 50 MB 0,1925 €€/min. 0,1627 €€/min. 0,3120 €€/min. 0,2622 €€/min.

Dátový paušál neobmedzene 0,1527 €€/min. 0,1295 €€/min. 0,2722 €€/min. 0,2290 €€/min.

Služby nezahrnuté v dátových paušáloch a ich spoplatňovanie

Prenos dát pomocou vytáčaného spojenia

SMS1

Účastnícky program
SMS správa do siete Orange Slovensko SMS správa do ostatných sietí v SR

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Dátový paušál 0 0,1992 € 0,166 € 0,1992 € 0,166 €

Účastnícky program
SMS správa do zahraničných sietí

s DPH bez DPH

Dátový paušál 0 0,1992 € 0,166 €

1  Odoslanie SMS správy v rámci iných dátových paušálov je spoplatnené podľa platného Cenníka služieb.
GPRS alebo EDGE prenosy v roamingu sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb nad rámec mesačného poplatku. V súlade 
s dohodou medzi účastníkom a spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., sa zmena cien dátových paušálov vykoná spôsobom uvedeným v platnom 

znení Všeobecných pod mienok spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie verejnej telefónnej služby.

 

Účastnícky program
Pracovný deň 8.00 – 18.00

Pracovný deň 18.00 – 8.00,

soboty a dni pracovného pokoja

s DPH bez DPH s DPH bez DPH

Dátový paušál 0 0,312 €/min. 0,2622 €/min. 0,083 €/min. 0,0697 €/min.

Dátový paušál 15 MB 0,312 €/min. 0,2622 €/min. 0,083 €/min. 0,0697 €/min.

Dátový paušál 50 MB 0,312 €/min. 0,2622 €/min. 0,083 €/min. 0,0697 €/min.

Dátový paušál neobmedzene 0,312 €/min. 0,2622 €/min. 0,083 €/min. 0,0697 €/min.

Hlasové hovory do siete Orange Slovensko

Účastnícky program
Každý deň 0.00 – 24.00

s DPH bez DPH

Dátový paušál 0 0,3519 €/min. 0,2954 €/min.

Dátový paušál 15 MB 0,3519 €/min. 0,2954 €/min.

Dátový paušál 50 MB 0,3519 €/min. 0,2954 €/min.

Dátový paušál neobmedzene 0,3519 €/min. 0,2954 €/min.

Hlasové hovory do ostatných sietí v SR


