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Cenník krátkodobých ponúk služby Prima

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Článok 1.

Predmetom tejto Prílohy č. 1 k Prima cenníku platnému od 15. 7. 2010 – Cenník dočasných krátkodobých ponúk (ďalej v tejto prílohe tiež ako 

„Príloha“) je stanovenie podmienok aktuálne platných dočasných krátkodobých ponúk spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pre účastníkov 

jej predplatenej verejnej telefónnej služby Prima (ďalej len „Účastník“). Ustanovenia tejto prílohy majú prednosť pred ustanoveniami ostatných 

častí Cenníka, pokiaľ nie je táto priorita výslovne vylúčená v niektorom z ustanovení ostatných častí Cenníka. Pokiaľ sa dostanú ustanovenia 

rôznych dočasných krátkodobých ponúk do rozporu, prednosť má ustanovenie tej ponuky, ktorej platnosť sa začala neskôr, ak je to apliko-

vateľné a z povahy veci alebo výslovného ustanovenia (ktoré môže byť uvedené tiež v ustanoveniach skoršej ponuky) nevyplýva niečo iné. 

Podmienky tejto Prílohy č. 1 platia bez ohľadu na to, že dané služby (ponuky) boli spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ponúkané predo 

dňom nadobudnutia účinnosti Prima cenníka platného od 15. 7. 2010.

Článok 2.

Na účely tejto Prílohy majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

1. Zmluva o pripojení je zmluva, na základe ktorej účastník služieb užíva služby, ktorých podmienky sú uvedené v Cenníku.

2. Pojmy a legislatívne skratky použité v texte tejto Prílohy, ktoré nie sú zadefi nované v ustanoveniach tohto článku alebo v iných ustanoveni-

ach tejto Prílohy, sa v prípade, že boli zadefi nované vo Všeobecných podmienkach spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie 

predplatenej verejnej telefónnej služby Prima (ďalej tiež „VP“) alebo v inom dokumente tvoriacom súčasť Zmluvy o pripojení, vykladajú podľa 

ich defi nícií vo VP, resp. v iných častiach Zmluvy o pripojení, pokiaľ vzhľadom na kontext v ktorom bol pojem, resp. skratka použitá, zo 

samotnej povahy veci alebo výslovného ustanovenia tejto Prílohy nevyplýva niečo iné.

Časť II.

Podmienky jednotlivých krátkodobých ponúk služby Prima.

Článok 1.

Tento článok č. 1 Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. 7. 2010. Predmetom tohto 

Dodatku je časovo obmedzené zaradenie Prima variantu Extra s platnosťou 30 dní do ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Nové sú-

časti ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku majú charakter dočasnej cenovej ponuky a pokiaľ 

nebude doba platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., predĺžená, je doba ich platnosti stanovená od 15. 7. 2010 do 

31. 8. 2010.

Prima variant Extra (platný 30 dní)1

platnosť poplatok 
Hovory celý deň2 SMS celý deň2

do všetkých sietí v SR do všetkých sietí v SR

Prima variant Extra 30 dní 1,89 €
0,09 €/min.

0,05 €
0,0015 €/s

 
1Aktivácia služby je možná zaslaním bezplatnej SMS s textom ANO na číslo 452 do 31. 8. 2010 vrátane. Požiadavka na aktiváciu služby bude vybavená najne-

skôr do 24 hodín a aktivácia bude potvrdená notifi kačnou správou. Deň 31. 8. 2010 je posledným dňom, kedy je možné si Prima variant Extra aktivovať. Po 

uplynutí doby maximálnej dostupnosti služby budú služby spoplatňované v zmysle štandardného Prima cenníka.

 Deň potvrdenia aktivácie služby je zároveň prvým dňom jej platnosti. V  posledný deň mesačnej platnosti Prima variantu dôjde k jeho automatickej prolongácii 

na ďalší mesiac za štandardný poplatok. Podmienkou automatickej prolongácie je, že v deň prolongácie má účastník na Prima karte kredit minimálne vo výške 

mesačného poplatku za službu, ktorý bude v okamihu automatickej prolongácie služby z kreditu odpočítaný. V prípade, že zostatok kreditu na účastníckej SIM 

karte nebude v čase automatickej prolongácie dosahovať minimálne výšku mesačného poplatku, k automatickej prolongácii nedôjde a služba bude deaktivo-

vaná v posledný deň jej platnosti o 24.00 hod.   

 Deaktivácia služby je možná kedykoľvek, najneskôr však v predposledný deň doby platnosti variantu, a to zaslaním bezplatnej SMS s textom VARIANT D na 

skrátené číslo 444 alebo hovorom na číslo 444, pričom služba bude deaktivovaná v posledný deň platnosti variantu o 24.00 hod.
2Uvedené ceny neplatia pre hovory uskutočnené a  SMS správy odoslané v roamingu. Ostatné hovory, SMS a služby sú spoplatňované v zmysle platného 

cenníka služby Prima.

Článok 2.

Tento článok č. 2 Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. 7. 2010. Predmetom tohto Do-

datku je časovo obmedzené zaradenie balíka Prima Štart s Prima variantom Extra platným 30 dní do ponuky spoločnosti Orange Slovensko, 

a.s. Nové súčasti ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku majú charakter dočasnej cenovej po-

nuky a pokiaľ nebude doba platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., predĺžená, je doba ich platnosti stanovená od 15. 

7. 2010 do 1. 10. 2010,  resp. do vypredania zásob.

Príloha č. 1 k Prima cenníku platnému od 15. 7. 2010
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Balík Prima Štart s Prima variantom Extra platným 30 dní1

Zvýhodnená cena Cena Kredit

Prima Štart s Prima variantom Extra platným 30 dní2 7,90 € 10 €

1V rámci akciovej ponuky balíka Prima Štart s Prima variantom Extra platným 30 dní, ktorá platí od 15. 7. 2010 do 1. 10. 2010, resp. do skoršieho vypredania 

zásob, získa účastník súčasne s aktiváciou balíka Prima Štart aj Prima variant Extra s 30-dňovou platnosťou, pričom prvých 30 dní môže tento variant využívať 

bez mesačného poplatku za podmienky, že si SIM kartu, ktorá je súčasťou balíka Prima Štart, aktivuje najneskôr do 1. 10. 2010. Po tomto termíne si spoloč-

nosť Orange vyhradzuje právo neaktivovať Prima variant Extra (platný 30 dní) po aktivácii balíka Prima Štart, resp. aktivovať na príslušnej SIM karte iný variant 

z ponuky spoločnosti Orange. Aktivácia balíka Prima Štart s Prima variantom Extra platným 30 dní sa uskutoční prvým hovorom.

 Po uplynutí doby 30 dní od aktivácie balíka Prima Štart s variantom Extra platným 30 dní bude Prima variant Extra spoplatňovaný štandardným mesačným 

poplatkom a jeho platnosť bude obnovovaná len za podmienok stanovených spoločnosťou Orange na využívanie tohto Prima variantu v zmysle tejto Prílohy 

č. 1 k cenníku služby Prima. 
2 Cena zahŕňa službu CLIP na 30 dní a službu Prima variant Extra (platný 30 dní) na prvých 30 dní od aktivácie Prima SIM karty zadarmo. 

Článok 3.

Tento článok č. 3 Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. 5. 2010. Predmetom tohto Dodatku 

je časovo obmedzené zaradenie Prima variantu Extra s platnosťou 7 dní do ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Nové súčasti ponuky 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku majú charakter dočasnej cenovej ponuky a pokiaľ nebude doba 

platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.,predĺžená, je doba ich platnosti stanovená od 15. 5. 2010 do 31. 8. 2010.

Prima variant Extra (platný 7 dní)1

platnosť poplatok 
Hovory celý deň2 SMS celý deň2

do všetkých sietí v SR do všetkých sietí v SR

Prima variant Extra 7 dní 0,49 €
0,09 €/min.

0,05 €
0,0015 €/s

 
1Aktivácia služby je možná zaslaním bezplatnej SMS s textom ANO na číslo 451 do 31. 8. 2010 vrátane. Požiadavka na aktiváciu služby bude vybavená najne-

skôr do 24 hodín a aktivácia bude potvrdená notifi kačnou správou. Deň 31. 8. 2010 je posledným dňom, kedy je možné si Prima variant Extra aktivovať. Po 

uplynutí doby maximálnej dostupnosti služby budú služby spoplatňované v zmysle štandardného Prima cenníka.

 Deň potvrdenia aktivácie služby je zároveň prvým dňom jej platnosti. V  posledný deň týždennej platnosti Prima variantu dôjde k jeho automatickej prolongácii 

na ďalší týždeň za štandardný poplatok. Podmienkou automatickej prolongácie je, že v deň prolongácie má účastník na Prima karte kredit minimálne vo výške 

týždenného poplatku za službu, ktorý bude v okamihu automatickej prolongácie služby z kreditu odpočítaný. V prípade, že zostatok kreditu na účastníckej SIM 

karte nebude v čase automatickej prolongácie dosahovať minimálne výšku týždenného poplatku, k automatickej prolongácii nedôjde a služba bude deaktivo-

vaná v posledný deň jej platnosti o 24.00 hod.  

 Deaktivácia služby je možná kedykoľvek, najneskôr však v predposledný deň doby platnosti variantu, a to zaslaním bezplatnej SMS s textom VARIANT D na 

skrátené číslo 444 alebo hovorom na číslo 444, pričom služba bude deaktivovaná v posledný deň platnosti variantu o 24.00 hod.
2Uvedené ceny neplatia pre hovory uskutočnené a SMS správy odoslané v roamingu. Ostatné hovory, SMS správy a služby sú spoplatňované v zmysle plat-

ného cenníka služby Prima. 

Článok 4.

Tento článok č. 4  Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10. 3. 2010. Predmetom tohto Do-

datku je časovo obmedzené zaradenie Prima variantu Polovičné ceny do ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Nové súčasti ponuky 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku majú charakter dočasnej cenovej ponuky a pokiaľ  nebude doba 

platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., predĺžená, je doba ich platnosti stanovená od 10. 3. 2010 do 31. 8. 2010.

Prima variant Polovičné ceny1  

platnosť poplatok 

Prima variant Polovičné ceny 30 dní 0 €

Prima variant Polovičné ceny účastnícke čísla Orange Slovensko ostatné siete v SR

Hovory2

Po – Pia 8.00 – 18.00
0,1577 €/min. 0,2324 €/min.

0,0027 €/s 0,0039 €/s

Po – Pia  18.00 – 20.00
0,0814 €/min. 0,2324 €/min.

0,0014 €/s 0,0039 €/s

Po – Pia 20.00 – 06.00, 

So a dni pracovného pokoja

0,0645 €/min. 0,2324 €/min.

0,0011 €/s 0,0039 €/s

SMS2 0,0581 €

MMS2 0,1826 € 0,2656 €

Prenos dát2 0,4813 €/MB



3

1Podmienkou na využívanie Prima variantu Polovičné ceny na 30 dní je jednorazové dobitie kreditu vo výške min. 10 Eur stanovenými spôsobmi obnovy kreditu 

uvedenými v tomto článku Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima, avšak s výnimkou dobitia kreditu prostredníctvom kúpy dobíjacích kupónov (Prima 

stieracích kariet).

 Aktivácia Prima variantu Polovičné ceny sa uskutoční bezplatným zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 455 a súčasným  jednorazovým dobitím kre-

ditu minimálne vo výške 10 EUR, pričom posledný možný deň aktivácie Prima variantu Polovičné ceny je 31. 8. 2010. Po uplynutí 30 dní od aktivácie 

služby Prima variant Polovičné ceny bude platnosť služby Prima variant Polovičné ceny obnovovaná len na základe jednorazového dobitia kreditu mini-

málne vo výške 10 EUR a to vždy na ďalších 30 dní. Predlžovať alebo obnovovať platnosť služby Prima variant Polovičné ceny podľa predchádzajúcej 

vety je možné vždy o 30 dní a to maximálne do 30. 10. 2010, pričom posledné dobitie kreditu za účelom obnovenia platnosti Prima variantu Polovičné 

ceny o 30 dní je teda možné uskutočniť dňa 1. 10. 2010. Dobitie potrebné na obnovenie platnosti Prima variantu Polovičné ceny podľa tohto ustano-

venia môže byť vykonané všetkými spôsobmi stanovenými spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., s výnimkou dobitia kreditu prostredníctvom kúpy 

dobíjacích kupónov (Prima stieracích kariet). Po skončení platnosti Prima variantu Polovičné ceny budú služby využívané účastníkom spoplatňované 

v zmysle štandardného cenníka Prima.  

 Prima variant Polovičné ceny nie je možné kombinovať so žiadnym iným Prima variantom z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange. Ak si účastník počas trvania 

platnosti Prima variantu Polovičné ceny aktivuje iný Prima variant, nebudú sa ceny podľa Prima variantu Polovičné ceny počas platnosti iného Prima variantu 

uplatňovať. Prima variant Polovičné ceny však zostáva v platnosti a ceny podľa pôvodne aktivovaného Prima variantu Polovičné ceny sa budú opätovne 

uplatňovať až po skončení platnosti iného Prima variantu, ktorý si účastník aktivoval, avšak najdlhšie do 30. 10. 2010.

 Deaktivácia služby je možná kedykoľvek, najneskôr však v predposledný deň doby platnosti Prima variantu Polovičné ceny, a to zaslaním bezplatnej SMS 

správy s textom VARIANT D na skrátené číslo 444, pričom služba bude deaktivovaná v posledný deň platnosti Prima variantu o 24.00 hod. Opätovná aktivácia 

je možná, avšak len počas doby platnosti ponuky, t. j. do 31. 8. 2010.
2Uvedené ceny v službe Prima štart Polovičné ceny a Prima variant Polovičné ceny neplatia pre hovory uskutočnené, SMS a MMS správy a dátový 

prenos uskutočnené v roamingu. Ostatné hovory, SMS a MMS správy a prenos dát neuvedené v tomto článku sú spoplatňované v zmysle platného 

cenníka služby Prima. 

Článok 5.

Tento článok č. 5  Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10. 3. 2010. Predmetom tohto Do-

datku je časovo obmedzené zaradenie balíka Prima Štart s Prima variantom Polovičné ceny do ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 

Nové súčasti ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku majú charakter dočasnej cenovej ponuky a 

pokiaľ nebude doba platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., predĺžená, je doba ich platnosti stanovená od 10. 3. 2010 

do 31. 8. 2010, resp. do vypredania zásob. 

Balík Prima Štart s Prima variantom Polovičné ceny1

Zvýhodnená cena Cena Kredit

Prima Štart s Prima variantom Polovičné ceny2 7,90 € 10 €

1V rámci akciovej ponuky balíka Prima Štart Polovičné ceny, ktorá platí od 10. 3. 2010 do 31. 8. 2010, resp. vypredania zásob, získa účastník súčasne s ak-

tiváciou Prima Štart Polovičné ceny aj Prima variant Polovičné ceny s 30-dňovou platnosťou, pričom prvých 30 dní môže tento Prima variant Polovičné ceny 

využívať bez povinnosti vykonať jednorazové minimálne dobitie kreditu. Aktivácia balíka Prima Štart s Prima variantom Polovičné ceny sa uskutoční prvým 

hovorom. Po uplynutí doby 30 dní od aktivácie balíka Prima Štart s variantom Polovičné ceny bude platnosť služby Prima variant Polovičné ceny obnovovaná 

len na základe jednorazového dobitia kreditu minimálne vo výške 10 EUR a to vždy na ďalších 30 dní. Predlžovať alebo obnovovať platnosť služby Prima variant 

Polovičné ceny podľa predchádzajúcej vety je možné vždy o 30 dní a to až do 30. 10. 2010 – posledné dobitie kreditu za účelom obnovenia platnosti Prima 

variant Polovičné ceny o 30 dní je teda možné uskutočniť dňa 1. 10. 2010. Dobitie potrebné na obnovenie platnosti služby Prima variant Polovičné ceny podľa 

tohto ustanovenia môže byť vykonané všetkými spôsobmi stanovenými spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., s výnimkou dobitia kreditu prostredníctvom 

kúpy dobíjacích kupónov (Prima stieracích kariet). Po skončení platnosti služby Prima variant Polovičné ceny budú služby využívané účastníkom spoplatňo-

vané v zmysle štandardného cenníka Prima. 
2 Cena zahŕňa službu CLIP na 30 dní a službu Prima variant Polovičné ceny aktívnu 30 dní od aktivácie Prima SIM karty (uskutočnením prvého hovoru). Prima 

variant Polovičné ceny sa následne obnovuje na základe dobitia podľa podmienok uvedených v tomto Cenníku krátkodobých ponúk služby Prima.

Článok 6.

Tento článok č. 6 Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22. 7. 2009 a platí do 31. 8. 2010, 

resp. do vypredania zásob. Predmetom tohto článku je časovo obmedzené zaradenie ponuky balíka Prima Štart s Prima variantom Majster 

do ponuky spoločnosti Orange Slovensko. Nové súčasti ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku 

majú charakter krátkodobej cenovej ponuky a pokiaľ nebude doba platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., predĺžená, 

je doba ich platnosti stanovená do vypredania zásob. 

Balík Prima Štart s Prima variantom Majster1

1V rámci limitovanej akciovej ponuky Prima Štart balíka, ktorá  platí do 31. 8. 2010, resp. do vypredania zásob, môže účastník získať aj Prima variant Majster 

s 30-dňovou platnosťou, pričom prvých 30 dní môže tento Prima variant využívať bez mesačného poplatku za podmienky, že si SIM kartu, ktorá je súčasťou 

balíka Prima Štart, aktivuje najneskôr do 31. 7. 2011. 

 Prima variant Majster je časovo obmedzenou ponukou spoločnosti Orange s trvaním do 31. 8. 2011, ktorý je posledným dňom, kedy je možné čerpať výhody 

spojené s aktiváciou tohto variantu. Po 31. 8. 2011 bude Prima variant Majster automaticky deaktivovaný a služby využívané účastníkom budú ďalej spoplat-

ňované v zmysle štandardného cenníka Prima.

 Podmienky Prima variantu Majster sú uvedené v Cenníku krátkodobých ponúk  služby Prima. 
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Článok 7.

Tento článok č. 7 Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 8. 6. 2009. Predmetom tohto článku 

je časovo obmedzené zaradenie nových služieb Prima variant Majster do ponuky spoločnosti Orange Slovensko. Nové súčasti ponuky spo-

ločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku majú charakter krátkodobej cenovej ponuky a pokiaľ nebude doba 

platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., predĺžená, je doba ich platnosti stanovená od 8. 6. 2009 do 31. 8. 2010. 

Prima variant Majster1  

platnosť poplatok

Prima variant Majster
7 dní 1,25  €

30 dní 5 €

Prima variant Majster Po – Pia celý deň Soboty a dni pracovného pokoja

Hovory2 na účastnícke čísla všetkých sietí v SR 
0,12 €/min.

0,002 €/s

SMS2 
na účastnícke čísla Orange Slovensko 0,09  € 0  €

ostatné siete v SR 0,09  €

MMS2 
na účastnícke čísla Orange Slovensko 0,25  € 0  €

ostatné siete v SR 0,25  €

1Aktivácia niektorého Prima variantu Majster sa uskutočňuje zaslaním bezplatnej prázdnej SMS správy pre Prima variant Majster platný 7 dní na číslo 446, pre 

Prima variant Majster platný 30 dní na číslo 447. Požiadavka na aktiváciu zvoleného Prima variantu bude vybavená najneskôr do 24 hodín a aktivácia bude 

potvrdená notifi kačnou správou. Jednotlivé Prima varianty z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange nie je možné navzájom kombinovať. 

 Deň potvrdenia aktivácie zvoleného Prima variantu je zároveň prvým dňom jeho platnosti, pričom v posledný deň platnosti Prima variantu dochádza k jej auto-

matickej prolongácii na rovnaké obdobie, a to opakovane počas doby 2 rokov odo dňa aktivácie služby. Podmienkou automatickej prolongácie je, že v deň pro-

longácie má účastník na Prima karte kredit minimálne vo výške poplatku za aktivovaný Prima variant, ktorý bude v okamihu automatickej prolongácie zvoleného 

Prima variantu z kreditu odpočítaný. V prípade, že zostatok kreditu na účastníckej SIM karte nebude v čase automatickej prolongácie dosahovať minimálne výšku 

poplatku za aktivovaný Prima variant, k automatickej prolongácii nedôjde a služba bude deaktivovaná v posledný deň platnosti Prima variantu o 24.00 hod. Opä-

tovná aktivácia je možná, avšak len počas doby platnosti ponuky, t. j. do 31. 8. 2010.

 Deaktivácia služby je možná kedykoľvek, najneskôr však v predposledný deň doby platnosti Prima variantu, a to zaslaním bezplatnej SMS s textom VARIANT 

D na skrátené číslo 444 alebo telefonicky pomocou Prima menu na bezplatnom čísle 444, pričom služba bude deaktivovaná v posledný deň platnosti Prima 

variantu o 24.00hod. Opätovná aktivácia je možná, avšak len počas doby platnosti ponuky, t. j. do 31. 8. 2010. 
2Uvedené ceny neplatia pre hovory uskutočnené, SMS a MMS správy odoslané v roamingu. Ostatné hovory, SMS a MMS správy sú spoplatňované v zmysle 

platného cenníka služby Prima.

Článok  8.

Tento článok č.8 Časti II Cenníka krátkodobých ponúk služby Prima nadobúda platnosť a účinnosť dňa 8. 6. 2009. Predmetom tohto 

článku je časovo obmedzené zaradenie nových služieb Prima variant Nekonečný víkend do ponuky spoločnosti Orange Slovensko. 

Nové súčasti ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., uvedené v ustanoveniach tohto článku majú charakter krátkodobej cenovej 

ponuky a pokiaľ nebude doba platnosti týchto ponúk spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., predĺžená, je doba ich platnosti stanovená 

od 8. 6. 2009 do 31. 8. 2010. 

Prima variant

Nekonečný víkend1 Platnosť Poplatok

Hovory na účastnécke čísla 

Orange Slovensko

SMS na účastnícke čísla Orange 

Slovensko

Víkend - celý deň

7 dní 0,90 € 0 €/min. 0 €/SMS

30 dní 3,60 € 0 €/s

 
1Aktivácia niektorého Prima variantu Nekonečný víkend sa uskutočňuje zaslaním bezplatnej prázdnej SMS správy pre Prima variant Nekonečný víkend platný 

7 dní na číslo 448 alebo pre Prima variant Nekonečný víkend platný 30 dní na číslo 449. Požiadavka na aktiváciu zvoleného Prima variantu bude vybavená 

najneskôr do 24 hodín a aktivácia bude potvrdená notifi kačnou správou. Jednotlivé Prima varianty z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange nie je možné na-

vzájom kombinovať. 

 Deň potvrdenia aktivácie zvoleného Prima variantu je zároveň prvým dňom jeho platnosti, pričom v posledný deň platnosti Prima variantu dochádza k jej auto-

matickej prolongácii na rovnaké obdobie, a to opakovane počas doby 2 rokov odo dňa aktivácie služby. Podmienkou automatickej prolongácie je, že v deň pro-

longácie má účastník na Prima karte kredit minimálne vo výške poplatku za aktivovaný Prima variant, ktorý bude v okamihu automatickej prolongácie zvoleného 

Prima variantu z kreditu odpočítaný. V prípade, že zostatok kreditu na účastníckej SIM karte nebude v čase automatickej prolongácie dosahovať minimálne výšku 

poplatku za aktivovaný Prima variant, k automatickej prolongácii nedôjde a služba bude deaktivovaná v posledný deň platnosti Prima variantu o 24.00 hod. Opä-

tovná aktivácia je možná, avšak len počas doby platnosti ponuky, t. j. do 31. 8. 2010.

 Deaktivácia služby je možná kedykoľvek, najneskôr však v predposledný deň doby platnosti Prima variantu, a to zaslaním bezplatnej SMS s textom VARIANT 

D na skrátené číslo 444 alebo telefonicky pomocou Prima menu na bezplatnom čísle 444, pričom služba bude deaktivovaná v posledný deň platnosti Prima 

variantu o 24.00hod. Opätovná aktivácia je možná, avšak len počas doby platnosti ponuky, t. j. do 31. 8. 2010. 
2Uvedené ceny neplatia pre hovory uskutočnené, SMS a MMS správy odoslané v roamingu. Ostatné hovory, SMS a MMS správy sú spoplatňované v zmysle 

platného cenníka služby Prima.
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Cenník krátkodobých ponúk služby Prima s ukončenou možnosťou aktivácie

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Predmetom tejto Prílohy č. 2 k Prima cenníku platnému od 15. 7. 2010 – Cenník krátkodobých ponúk služby Prima s ukončenou mož-

nosťou aktivácie je stanovenie podmienok aktuálne platných krátkodobých ponúk spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pre účastníkov jej 

predplatenej verejnej telefónnej služby Prima (ďalej len „Účastník“), u ktorých bola ukončená možnosť ich aktivácie. Podmienky tejto Prílohy 

č.2 platia bez ohľadu na to, že služby (ponuky) uvedené v nej spoločnosť Orange Slovensko, a.s., vyradila zo svojej ponuky (resp. uplynula 

stanovená doba, počas ktorej bola možná aktivácia uvedených služieb) a neumožňuje ich aktiváciu a poskytovanie pre nových záujemcov, 

a tiež bez ohľadu na to, že dané služby (ponuky) boli spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ponúkané predo dňom nadobudnutia účinnos-

ti Prima cenníka platného od 15. 7. 2010. Existujúci účastníci uvedených služieb môžu pokračovať v ich užívaní za podmienok uvedených 

v tejto Prílohe č. 2. Ustanovenia tejto Prílohy č.2 majú prednosť pred ustanoveniami ostatných častí Cenníka, pokiaľ nie je táto priorita 

výslovne vylúčená v niektorom z ustanovení ostatných častí Cenníka. Pokiaľ sa dostanú ustanovenia rôznych dočasných krátkodobých 

ponúk do rozporu, prednosť má ustanovenie tej ponuky, ktorej platnosť sa začala neskôr, ak je to aplikovateľné a z povahy veci alebo vý-

slovného ustanovenia (ktoré môže byť uvedené tiež v ustanoveniach skoršej ponuky) nevyplýva opak. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach 

Časti II. tejto Prílohy č. 2 používa prítomný čas, ale z kontextu daných ustanovení jednoznačne vyplýva, že doba, na ktorú sa ustanovenia 

vzťahujú, už uplynula (napr. aj v prípade ohraničenia doby platnosti ponuky na čas pred nadobudnutím účinnosti Prima cenníka platného 

od 15. 7. 2010), budú sa dané ustanovenia vykladať primerane tak, ako keby bol použitý minulý čas.

Časť II.

Podmienky jednotlivých krátkodobých ponúk služby Prima s ukončenou možnosťou aktivácie.

Príloha č. 2 k Prima cenníku platnému od 15. 7. 2010




