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mesačný poplatok objem dát zdarma dĺžka platnosti benefi tu

5,00 – 25,00 € 100 MB 3 mesiace

25,01 € + 200 MB 6 mesiacov

6 mesiacov
surfovania

WOW

54

vyberte si z našej skvelej WOW ponuky 

a surfujte na internete v mobile 

až 6 mesiacov zadarmo 

Stačí, ak si v období od 1. 2. 2013 do 31. 3. 2013 aktivujete ktorýkoľvek program WOW 

z našej ponuky s minimálnym mesačným poplatkom 5 €. V závislosti od toho, na aký mesačný 

poplatok sa zaviažete, získate internet v mobile so:

 100 MB mesačne na 3 mesiace zadarmo,

 alebo 200 MB mesačne na 6 mesiacov zadarmo.

objavte výhody tejto skvelej ponuky

 nejde o jednorazovú výhodu, ale získavate ju mesačne počas obdobia platnosti, takže každý mesiac 

získate zdarma 100 alebo 200 MB v závislosti od výšky mesačného poplatku vášho programu, 

 ak ste nový zákazník alebo k nám prechádzate od iného operátora, túto skvelú ponuku získate 

na alikvotné obdobie a následne na celé 3 alebo celých 6 mesiacov, pričom počas alikvotného 

obdobia budete mať prístupných celých 100, prípadne 200 MB dát,

 verní zákazníci alebo tí, ktorí sa opätovne zaväzujú, získavajú benefi t od najbližšieho fakturačného 

obdobia na 3, prípadne 6 mesiacov.

Aby ste získali tento jedinečný benefi t, stačí:

 vybrať program WOW alebo niektorú zo zvýhodnených ponúk 

s telefónom a minimálnym mesačným poplatkom 5 €,

 podpísať dodatok k zmluve na 24 mesiacov,

 vybrať si niektorý z mobilných telefónov so zľavou. 
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so skvelým benefi tom k programu WOW budete surfovať bez obáv 

Po prečerpaní benefi tu sa nemusíte obávať nepríjemného prekvapenia z účtovania vysokých 

poplatkov. Po prečerpaní dát vás upozorníme SMS správou. 

využite svoj smartfón naplno

S internetom v mobile razom premeníte svoj smartfón na užitočný nástroj, ktorý nebudete 

chcieť pustiť z ruky. Vie byť dôležitým pomocníkom v neočakávaných situáciách, vďaka 

navigácii vám nájde správnu cestu, aj keď na danú adresu idete po prvýkrát. Jednoducho a rýchlo 

si zistíte odchody spojov hromadnej dopravy a kúpite si lístok, môžete si prečítať noviny, pozrieť 

si maily, športové výsledky či počasie. 

Bavte sa s priateľmi na Facebooku a iných sociálnych sieťach alebo si prezrite svoje obľúbené 

stránky kedykoľvek a kdekoľvek priamo vo vašom telefóne. Jednoducho vám nič neujde, 

o všetkom budete informovaní vtedy, keď to budete potrebovať.

Huawei MediaPad 7 Lite Samsung Galaxy Tab 2 7.0

Zvýhodnené WOW ponuky Mobilný internet tablet za 1 €

Nekonečno 2 alebo Nekonečno 3, 

alebo Maximum 1, alebo program 

s mesačným poplatkom vyšším 

ako 27,99 €

 Klasik s mesačným poplatkom 

od 16,49 € pre verných zákazníkov
Huawei MediaPad 7 Lite

Maximum 2 alebo program 

s mesačným poplatkom 

vyšším ako 39,99 € 

Klasik s mesačným poplatkom 

od 16,49 € pre verných zákazníkov 
Samsung Galaxy Tab 2 7.0

+ =

+ =

príďte si po skvelý tablet už od 1 €

Vybrali ste si svoj program WOW? Ak si k vybraným Zvýhodneným WOW ponukám pribalíte aj 

nový Mobilný internet, získate tak fantastický tablet už od 1 €.  



Zvýhodnené WOW ponuky Mobilný internet tablet za 99 €

Maximum 2 alebo program

s mesačným poplatkom

vyšším ako 39,99 €

 Klasik s mesačným poplatkom 

od 16,49 € pre verných zákazníkov
Samsung Galaxy Tab 2 10.1+ =
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nezmeškajte limitovanú ponuku,

už sa nemusíte obmedzovať, za volania do 

všetkých sietí zaplatíte každý mesiac rovnako 

So skvelou ponukou Nekonečno Extra 

len za 29,99 € mesačne: 

 sa viac nemusíte obmedzovať 

 a kontrolovať prevolané minúty,

 skutočne nekonečné hovory 

 do všetkých sietí na Slovensku 

 môžete využívať aj bez viazanosti,

 ak sa rozhodnete viazať, dáme vám 

 skvelú zľavu na nový telefón až 150 €.

Ponuka Nekonečno Extra s telefónom so zľavou do 150 € platí do 31. 3. 2013 pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. 
Cena telefónu po uplatnení zľavy je minimálne 1 €. Viac na www.orange.sk. Nekonečné volania platia pre prvých 250 účastníckych čísel volaných počas jedného 
zúčtovacieho obdobia.Ponuka platí do 28. 2. 2013 alebo do vypredania zásob tabletov pri podpise dvoch akciových Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (hlasovej aj dátovej) na 24 mesiacov.

S novým tabletom a s Mobilným internetom Klasik si budete užívať 6 GB dát, po prečerpaní 

ktorých nebudete platiť za dáta navyše, len sa vám zníži rýchlosť a vy môžete surfovať ďalej. 

Navyše, vďaka novej 3G SIM karte nebudete odkázaní len na verejné WiFi pripojenie.

Samsung Galaxy Tab 2 10.1
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pribaľte si k vášmu WOW 

aj Program pre blízkeho 

Pre našich verných zákazníkov máme ďalšiu skvelú ponuku. 

Vyberte si program WOW s telefónom a aktivujte si k nemu 

aj Program pre blízkeho za 1 € mesačne. Nájdete v ňom hneď niekoľko výhod:

 vzájomné bezplatné neobmedzené volania medzi vami a vaším blízkym, 

 výhodnú cenu na volania do všetkých sietí v SR – 12 centov za minútu, 

 SMS do všetkých sietí na Slovensku za 6 centov.

Ponuka Program pre blízkeho (aktivácia novej SIM karty) platí do 31. 3. 2013 alebo do vypredania zásob telefónov pri uzatvorení Dodatku k Zmluve o poskytovaní 

verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. 

2 roky výhod a zľavy na mobily 

pre vás aj vašich známych

Odporučte Orange svojim známym a získate:

 extra zľavu 20 € na váš nový telefón, a to až za troch vašich známych, 

ktorí sa rozhodnú prejsť do Orangeu a uzavrú akciový dodatok k zmluve 

o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. 

Takto môžete získať dodatočnú zľavu až 60 €, ktorú si prirátate k ostatným zľavám na nový telefón.

Spolu si potom budete volať a posielať správy 2 roky úplne zadarmo. Na to, aby ste si navzájom 

mohli volať a písať bezplatne, sa váš známy nemusí ani viazať. Stačí, ak každý z vás bude platiť 

mesačný poplatok od 5 €.

Stačí, ak vaši známi:

 prejdú k nám do Orangeu, 

 vyberú si svoju WOW ponuku a v zmluve uvedú vaše telefónne číslo. 

Vaši známi môžu okrem neobmedzených hovorov a správ s vami získať aj extra zľavu 

na nový telefón, a to až do výšky 150 €. Stačí, ak si vyberú program WOW s viazanosťou 

na 24 mesiacov a získajú tak:

 extra zľavu 50 € na svoj nový mobil, ak sa rozhodnú pre program WOW 

s mesačným poplatkom 5 € – 9,99 €,

 extra zľavu až 150 € na svoj nový mobil pri výbere programu s mesačným poplatkom od 10 €.

Minimálna cena nového telefónu po uplatnení zľavy je 1 €. Zľavy na telefón je možné získať pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na 24 mesiacov. 

Bezplatné volania a správy budú poskytované za predpokladu splnenia podmienky aktivácie služieb aspoň v hodnote 5 € na oboch SIM kartách.
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 Základ

Využívate vo svojom mobile najmä základné funkcie? Ak je pre vás mobil predovšetkým 

prostriedkom na to, aby ste boli so svojimi priateľmi a známymi v kontakte, vyberte si túto ponuku. 

 Zábava

Ak vám mobil neslúži len na telefonovanie, ale aj na zábavu, skočte si do Orangeu 

po Zvýhodnené WOW ponuky Zábava.

Zábava 2 

Ak milujete hudbu a zábavu s priateľmi na internete i cez SMS aj MMS do všetkých sietí v SR.

Orange Atlanta

Orange Dublin 

39 €

120 €
bežná cena

zvýhodnená cena

9 €

60 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Nekonečné volania 

ako Bonusová služba

na 1 vybrané číslo v Orangei 
na 24 mesiacov zadarmo

Nekonečný internet v mobile –

Nekonečné SMS/MMS v SR –

Mesačné predplatné
11,00 €

(110 minút hovorov do všetkých sietí v SR)

Roamingové hovory –

Zvýhodnený mesačný poplatok 9,99 €

Bežný mesačný poplatok 11,00 €

Nekonečné volania –

Nekonečný internet v mobile Štart 700 MB

Nekonečné SMS/MMS v SR

Mesačné predplatné
8,00 €

(67 minút hovorov do všetkých sietí v SR)

Roamingové hovory –

Bonusová služba Orange hudba 6 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný poplatok 16,99 €

Bežný mesačný poplatok 18,98 €

zložili sme pre vás 

to najlepšie z programu WOW 

Na nasledujúcich stranách si môžete prezrieť všetky Zvýhodnené WOW ponuky 

a vybrať si tú, ktorá vám najviac sadne. Ak si chcete pozrieť, koľko ušetríte, alebo si 

chcete detailnejšie prezrieť telefóny v ponukách, kliknite na Zvýhodnené WOW ponuky 

na www.orange.sk/wow.

so Zvýhodnenou WOW ponukou vždy získate:

 zvýhodnený mesačný poplatok – pričom zľavy sú až do výšky 26 %,

 špičkový telefón za vynikajúcu cenu s extra zľavou navyše,

 praktickú Bonusovú službu zadarmo* navyše, ktorú určite využijete.

Ponuky sú platné do vypredania zásob. Ceny telefónov sú uvádzané s DPH a platia v prípade uzavretia akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

s 12-/24-mesačnou viazanosťou na príslušnú výšku mesačného poplatku.

*  Bonusovú službu v každej zo Zvýhodnených WOW ponúk získate, ak si príslušnú Zvýhodnenú WOW ponuku aktivujete pri uzatvorení Dodatku k Zmluve o poskytovaní 

verejných služieb telefónov s viazanosťou na 24 mesiacov.
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 Nekonečno

Nekonečno 1 

Nonstop volania v sieti Orange a SMS aj MMS do všetkých sietí v SR pre tých, 

čo sa nechcú obmedzovať.

59 €

180 €
bežná cena

zvýhodnená cena

59 €

170 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Nokia 

Lumia 610

Orange 

Memphis

alebo

Nekonečné volania V Orangei nonstop

Nekonečný internet v mobile –

Nekonečné SMS/MMS v SR

Mesačné predplatné –

Roamingové hovory –

Bonusová služba
Náhradný telefón 

24 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný 

poplatok
24,99 €

Bežný mesačný poplatok 26,98 €

Nekonečno Extra – limitovaná ponuka predĺžená do 31. 3. 2013

Najvýhodnejšia ponuka so skvelými benefi tmi. Užívajte si Nekonečné volania do všetkých 
sietí v SR a získajte zľavu na telefón až do výšky 150 €.

90 €

240 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Nokia 

Lumia 800

30 €

180 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Orange 

Memphis

alebo

Nekonečné volania Všetky siete SR nonstop

Nekonečný internet v mobile –

Nekonečné SMS/MMS v SR –

Mesačné predplatné –

Roamingové hovory –

Zvýhodnený mesačný 

poplatok
29,99 €

Bežný mesačný poplatok 34,99 €

29 €

120 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Orange Dublin 

Zábava 3 

Nadupaný mesačný program, s ktorým si internet a hudbu užijete naplno 

a získate aj nekonečné SMS a MMS do všetkých sietí v SR.

 Rodina

Je pre vás najdôležitejšie byť neustále v kontakte so svojou rodinou? 

Mobil nevyužívate na zábavu, ale najmä na uľahčenie svojho každodenného života? 

Orange 

Memphis

69 € 

180 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Nekonečné volania –

Nekonečný internet v mobile Klasik 2 000 MB

Nekonečné SMS/MMS v SR

Mesačné predplatné
8,00 €

(67 minút hovorov do všetkých sietí v SR)

Roamingové hovory – 

Bonusová služba Orange hudba 6 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný poplatok 18,99 €

Bežný mesačný poplatok 19,98 €

Nekonečné volania V Orangei večer a víkend

Nekonečný internet v mobile –

Nekonečné SMS/MMS v SR –

Mesačné predplatné
12,00 € 

(120 minút hovorov do všetkých sietí v SR)

Roamingové hovory –

Bonusová služba
Nekonečný internet 

v mobile Zákaznícka zóna 
na 24 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný poplatok 21,99 €

Bežný mesačný poplatok 23,99 €



 Maximum

Využívate svoj smartfón na každodennú komunikáciu, zábavu a organizáciu pracovného aj 

voľného času? Uľahčujú vám najnovšie technológie a internet život a chcete mať vždy iba 

to najlepšie? Rozhodnite sa pre Zvýhodnené WOW ponuky Maximum 1, Maximum 2 alebo 

Maximum 3.

Maximum 1 

Program pre tých, ktorí si chcú najnovšie technológie užiť naplno.

69 €

230 €
bežná cena

zvýhodnená cena

39 €

250 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Orange 

Santa Barbara

Sony 

Xperia J

alebo

Nekonečné volania V Orangei nonstop

Nekonečný internet v mobile Klasik 2 000 MB

Nekonečné SMS/MMS v SR

Mesačné predplatné –

Roamingové hovory –

Bonusová služba
TV v mobile 

24 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný 

poplatok
29,99 €

Bežný mesačný poplatok 31,97 €
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1 €

180 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Nekonečno 2 

Skvelý program pre vás, čo chcete volať nekonečne dlho. S Mesačným predplatným 

volajte v sieti Orange nonstop a do ostatných sietí v SR až 257 minút.

Orange 

Memphis19 €

170 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Nokia 

Lumia 610

Nekonečné volania V Orangei nonstop

Nekonečný internet v mobile –

Nekonečné SMS/MMS v SR –

Mesačné predplatné
18,00 € 

(257 minút hovorov do 

všetkých sietí v SR)

Roamingové hovory –

Bonusová služba
Náhradný telefón 

24 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný 

poplatok
27,99 €

Bežný mesačný poplatok 37,99 €

alebo

49 €

240 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Nokia 

Lumia 800

Nekonečno 3 

Bez mobilu ani na krok? S touto ponukou sa nemusíte obmedzovať pri volaní a posielaní 

správ do všetkých sietí v SR.

1 €

180 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Orange 

Memphis

alebo

Nekonečné volania Všetky siete SR nonstop

Nekonečný internet v mobile –

Nekonečné SMS/MMS v SR

Mesačné predplatné –

Roamingové hovory –

Bonusová služba
Náhradný telefón 

24 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný 

poplatok
34,99 €

Bežný mesačný poplatok 41,98 €



Maximum 3 

To najlepšie nakoniec. Užívajte si jedinečný program 

s najlepšími službami a špičkovými zariadeniami.

Maximum 2 

Fantastický program pre tých, 

ktorí chcú mať najlepší mobil s najlepšími službami.

29 €

280 €
bežná cena

zvýhodnená cena

1 €

170 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Sony

Xperia P

Huawei 

Ascend G300

Huawei 

MediaPad 7 Lite
69 €

249 €
bežná cena

zvýhodnená cena

1 €

250 €
bežná cena

zvýhodnená cena

Orange 

Santa Barbara

alebo

Nekonečné volania Všetky siete SR nonstop

Nekonečný internet v mobile Klasik 2 000 MB

Nekonečné SMS/MMS v SR

Mesačné predplatné –

Roamingové hovory –

Bonusová služba
TV v mobile 

24 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný 

poplatok
39,99 €

Bežný mesačný poplatok 46,97 €

Nekonečné volania Všetky siete SR nonstop

Nekonečný internet v mobile 
Klasik 2 000 MB 

+ 5 000 MB na druhej SIM karte (tablet, modem)

Nekonečné SMS/MMS v SR

Mesačné predplatné –

Roamingové hovory Moja Európa

Bonusová služba TV v mobile 24 mesiacov zadarmo

Zvýhodnený mesačný poplatok 54,99 €

Bežný mesačný poplatok 63,00 €
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Zľava z bežnej ceny telefónu v tejto ponuke 
je uplatniteľná na dve zariadenia.

tip

K týmto Zvýhodneným WOW ponukám si 

môžete vybrať aj iný telefón, a to dokonca 

aj na bezúročné splátky. Takto môžete 

postupne splatiť sumu až do výšky 300 €. 

Opýtajte sa našich predajcov.

p



so skvelým WOW programom 

zažijete nekonečnú zábavu

Klesajúca tarifa – čím viac minút voláte, 

tým menej za minútu platíte

Klesajjúca tarifa  čím viac minút voláte,,

tým menej za minútu platítetýým menejj za minútu pplatíte

Viete, prečo je program WOW taký wow? Pretože je postavený na jedinečnej Klesajúcej tarife, 

s ktorou cena za minútu telefonovania do všetkých sietí v SR klesá zo základných 13 centov až 

na 5,5 centa za minútu. Nižšia cena potom automaticky platí na všetky hovory, ktoré ste v daný 

mesiac uskutočnili.

ss ktktororouou ccenenaa zaza mmininútútuu tetelelefofononovavania do všet

na 5,5 centa za minútu. Nižšia cena potoom auna 5 5 centa za minútu Nižšia cena poototom au

mesiacc uuskskututočočninilili.

Prezrite si graf, v ktorom vám prehľadne 

ukážeme, ako sa cena za minútu hovoru 

znižuje po prevolaní určitého počtu minút.

45 min. 80 min. 250 min. 400 min.

0,13 €

0,12 €

0,10 €

0,07 €
0,055 €

príklad

Za 79 minút zaplatíte 79 x 0,12 = 9,48 €. Stačí, ak prevoláte len o dve minúty viac 

a zaplatíte len 81 x 0,10 = 8,10 €. To znamená, že vďaka Klesajúcej tarife, ako základnej 

súčasti všetkých programov WOW, pri prevolaní väčšieho počtu minút zaplatíte v tomto 

prípade o 1,38 € menej, a teda ušetríte až 14 %.

Pozrite si základné ceny programu WOW v nasledujúcej tabuľke:

Volať, písať a surfovať s programom WOW však môžete ešte výhodnejšie. 

Na stranách 23 – 26 si prečítajte o Nekonečných balíkoch, s ktorými môžete:

 neobmedzene volať, 

 posielať SMS a MMS správy,

 surfovať na internete v mobile.

minúta volaní do všetkých sietí v SR s Klesajúcou tarifou 5,5 centa – 13 centov

SMS do všetkých sietí v SR 6 centov

MMS do všetkých sietí v SR 6 centov

1 MB dát v rámci SR 79 centov

20 21
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užívajte si radostné chvíle s blízkymi

s Nekonečnými balíkmi

Nielen sviatky sú chvíľou, kedy chcete stráviť čo najviac času s rodinou a známymi. Preto si 

v programe WOW môžete vybrať nekonečno, aké chcete. Odteraz už nebudete musieť riešiť 

komu, kedy a koľko voláte či píšete. Už sa viac nemusíte obmedzovať ani kontrolovať svoju 

spotrebu. V programe WOW nájdete: 

 Nekonečné balíky volaní, 

 SMS a MMS správy 

 a dáta na Nekonečný internet v mobile.

K programu WOW si môžete vybrať aj Extra služby, medzi ktorými nájdete všetko, 

čo by ste vo svojom mobile mohli potrebovať. 

 službu Medzinárodné hovory,

 roamingové služby,

 balíky starostlivosti.

s Mesačným predplatným

máte nový smartfón na dosah 

Využite výhody Mesačného predplatného, s ktorým ste bližšie k svojmu novému smartfónu. 

Jeho výška sa vám automaticky započítava do mesačného poplatku a navyšuje vašu možnú 

zľavu na nový mobilný telefón. 

Aj keď základný program WOW nemá mesačný poplatok, môžete sa rozhodnúť, že si zvolíte 

dobrovoľné Mesačné predplatné a využívať ho tak, ako chcete. Sami odhadnete, koľko 

mesačne prevoláte či miniete na SMS, MMS alebo internet v mobile. Mesačné predplatné 

si môžete zvyšovať po celých eurách od 1 € do 50 €.
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 Nekonečný internet v mobile

Surfujte naplno v najväčšej 3G sieti na Slovensku s rýchlosťou až do 42 Mbit/s. S programom WOW 

sa nemusíte báť, že za internet v mobile budete platiť niečo navyše. Aj po prečerpaní dátového limitu 

vám neúčtujeme nič navyše, len znížime rýchlosť sťahovania a odosielania dát na 64 kbit/s.

 Nekonečné volania

Nekonečné volania mesačný poplatok

V Orangei večer a víkend 
(pracovné dni 18.00 – 8.00, víkendy nonstop)

11,99 €

V Orangei nonstop 19,99 €

Všetky siete SR nonstop 34,99 €

Nekonečný internet 

v mobile

mesačný limit pre objem prenosu dát 

pri základnej rýchlosti prenosu

rýchlosť 

sťahovania

mesačný 

poplatok*

Štart 700 MB do 7,2 Mbit/s 6,99 €

Klasik 2 000 MB do 21 Mbit/s 9,99 €

Premium 5 000 MB do 21 Mbit/s 15,99 €

V časoch, ktoré nie sú zahrnuté v balíku, sa cena hovoru účtuje podľa Klesajúcej tarify. 

Minúty v rámci balíka nie je možné prenášať. 

Neobmedzený objem volaní platí len pre:

 volania na prvých 250 účastníckych čísel volaných počas jedného zúčtovacieho obdobia, 

 volania na ďalšie účastnícke čísla sa spoplatňujú podľa Klesajúcej tarify, 

 minúty prevolané v rámci balíka sa nezapočítavajú do účtovania podľa Klesajúcej tarify.

*  Uvedená výška mesačného poplatku platí, ak má zákazník na danej SIM karte súčasne aktivovaný hlasový program s mesačným poplatkom 5 € a viac.

Nekonečný internet v mobile a svoj smartfón najlepšie využijete s novou aplikáciou Orange Go. 

Bližšie info v samostatnom letáku, na www.orange.sk/orangego alebo u predajcu.

+ 1 GB dát na Orange knižnicu 
(prístup na www.oknihe.sk/sťahovanie 
kníh z oknihe.sk),

+ 1 GB dát na sledovanie TV v mobile 
 (9 TV staníc v aplikácii/sledovanie 
 videí na YouTube).

erne
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Nekonečné správy mesačný poplatok

bez aktivovaného balíka Nekonečný internet v mobile 6,99 €

s aktivovaným Nekonečným internetom v mobile Štart 3,99 €

s aktivovaným Nekonečným internetom v mobile Klasik alebo Premium 1,99 €

 Nekonečné správy

Posielajte aj nekonečne veľa SMS a MMS do všetkých sietí v SR. Mesačný poplatok závisí od toho, 

či a aký balík Nekonečného internetu v mobile si do svojho mesačného WOW programu vezmete.

 Medzinárodné hovory (zo Slovenska do zahraničia)

Medzi vami v SR a vašimi blízkymi v zahraničí už nemusia byť žiadne hranice. Priamo v programe 

WOW si môžete vďaka službe Medzinárodné hovory zvoliť hneď dve možnosti, ako výhodne 

komunikovať s blízkymi v zahraničí:

 s balíkmi Domáce ceny medzinárodných hovorov voláte do pevných a mobilných sietí 

v zahraničí za tú istú cenu ako doma – vaša cena za minútu hovoru bude klesať automaticky 

z 13 centov až na 5,5 centa v závislosti od počtu prevolaných minút podobne ako pri 

volaniach v rámci Slovenska,

 neobmedzujte sa a k svojmu balíku nekonečných hovorov do všetkých sietí v SR si vyberte 

Nekonečné hovory Európa alebo Nekonečné hovory Svet a volajte neobmedzene do 

pevných aj mobilných sietí.*

* Zákazník má v balíku Nekonečné hovory zahrnuté neobmedzené predplatené minúty do sveta, medzinárodné volania na všetky účastnícke čísla 

(fi xné a mobilné vo svete, s výnimkou satelitných sietí a vybraných destinácií ). 

 Zoznam krajín vylúčených z balíkov Medzinárodných hovorov: Lichtenštajnsko, Bielorusko, Albánsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo, 

Macedónsko, Srbsko, Demokratická republika Kongo, Kuba, Čína, Niger, Monako, Severná Kórea, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Vietnam, Alžírsko, 

Azerbajdžan, Komory, Stredoafrická republika, Cookove ostrovy, Východný Timor, Fidži, Gabun, Gambia, Guinea, Libéria, Madagaskar, Maldivy, 

Mauritánia, Maroko, Nauru, Réunion, San Maríno, Senegal, Togo, Tokelau, Tonga, Tunisko.

Medzinárodné hovory do Európy do sveta mesačný poplatok

Domáce ceny 
medzinárodných 
hovorov Európa

13 centov – 5,5 centa/min.

(princíp Klesajúcej tarify) 

podľa aktuálneho Cenníka 

služieb
1,99 €

Domáce ceny 
medzinárodných 
hovorov Svet

13 centov – 5,5 centa/min.
(princíp Klesajúcej tarify)

13 centov – 5,5 centa/min.
(princíp Klesajúcej tarify)

2,99 €

Nekonečné hovory 

Európa
nonstop

(princíp Nekonečných volaní)

podľa aktuálneho Cenníka 

služieb
6,99 €

Nekonečné hovory 

Svet
nonstop

(princíp Nekonečných volaní)

nonstop
(princíp Nekonečných volaní)

9,99 €

Ponúkame vám na výber 4 balíky Medzinárodných hovorov:
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 Roaming priamo v programe WOW

Cestujete do zahraničia a chcete byť naďalej v kontakte so svojimi blízkymi na Slovensku? 

Aktivujte si výhodné roamingové hovory či dáta priamo vo svojom programe WOW a:

 volajte zo sveta domov so zľavou až 65 % 

 alebo sťahujte dáta až s 95% zľavou. 

Navyše, aj mesačný poplatok za Roaming vám zvýši vašu zľavu na telefón. 

* Krajiny, v ktorých platí ponuka Moja Európa:

Alandské ostrovy, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 

Francúzska Guyana, Gibraltár, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, 

Lotyšsko, Luxembursko, Madeira a Azorské ostrovy, Maďarsko, Malta, Martinik, Nemecko, Nórsko, Poľsko, 

Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Slovinsko, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Španielsko a Kanárske 

ostrovy, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.

** Krajiny, v ktorých platí ponuka Môj Svet:

EÚ + Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Srbsko, Rusko, Ukrajina, 

Bielorusko, Moldavsko, Turecko, Macedónsko, Kanada, Karibik, Dominikánska republika, Trinidad 

a Tobago, Spojené arabské emiráty, Izrael, Hongkong, Čína, Austrália a externé územia Austrálie, Thajsko, 

Nový Zéland, Egypt, Kanada, Juhoafrická republika, Panama, Brazília, Guyana, Jordánsko, Senegal, Mali, 

Guinea, Pobrežie Slonoviny, Kamerun, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Uganda, Madagaskar, 

Botswana, USA, Anguilla, Antigua a Barbuda, Barbados, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, 

Dominika, Grenada, Montserrat, Svätý Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Vincent a Grenadiny, ostrovy Turks 

a Caicos, Antily, Jamajka, Portoriko, Surinam, Stredná Afrika, Niger.

*** Krajiny, v ktorých platí ponuka Európa Dáta:

Alandské ostrovy, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 

Francúzska Guyana, Gibraltár, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, 

Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Madeira a Azorské ostrovy, Maďarsko, Malta, Martinik, Nemecko, Nórsko, 

Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Slovinsko, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Španielsko 

a Kanárske ostrovy, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

**** Krajiny, v ktorých platí ponuka Svet Dáta:

EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, USA, Kanada, Chorvátsko a Čierna Hora, Turecko, 

Srbsko, Ukrajina, Rusko, Čína, Izrael, Thajsko, Egypt, Macedónsko, Bielorusko, Spojené arabské emiráty. 

Roaming ponuka mesačný poplatok

Moja Európa*
minúta odchádzajúceho i prichádzajúceho hovoru 

a SMS v Európe za 12 centov
2,99 €

Môj Svet**
minúta odchádzajúceho i prichádzajúceho hovoru 

a SMS za 12 centov v Európe a za 50 centov vo svete
4,99 €

Európa Dáta*** 1 MB roamingových dát v Európe od 9 centov 3,90 €

Svet Dáta**** 1 MB roamingových dát vo svete od 9 centov 6,90 €

Ponúkame vám na výber 4 balíky Roamingu:

Pre konkrétnu cenu 1 MB dát vo vami zvolenej krajine si, prosím, pozrite aktuálny Cenník služieb, opýtajte sa predajcu na predajnom mieste alebo zistite 

na www.orange.sk.
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program WOW má prekvapenie

aj pre tých, čo sa nechcú viazať

Nechcete sa viazať? Vyberte si zo špeciálnych balíkov Mesačného predplatného 

pre neviazaných zákazníkov, v ktorých na vás čaká navyše niečo extra:

Mesačné predplatné 7 €+

 obsahuje predplatených 7 €, ktoré môžete využiť, ako chcete, 

či už na volania, správy alebo na internet v mobile, 

 navyše vám pribalíme bezplatné volania 

počas večerov a víkendov na jedno číslo v sieti Orange.

Mesačné predplatné 10 €+

 obsahuje predplatených 10 €,

 navyše vám pribalíme nonstop bezplatné 

volania na jedno číslo v sieti Orange.

 Služby starostlivosti

Vaše pohodlie je u nás na prvom mieste. Vyberte si z balíkov starostlivosti o našich zákazníkov 

a pomôžeme vám vždy, keď budete potrebovať vyriešiť problém so svojím telefónom, kontaktmi 

alebo sa budete chcieť porozprávať o našich službách. Vďaka nim sa o vás postaráme 

prednostne a nebudete musieť čakať v predajni ani na Zákazníckej linke.  

Prednostná starostlivosť mesačný poplatok  0,99 €

získate spojenie s operátorom bez čakania, 30 voľných minút na Zákazníckej linke 
a prioritné spojenie s Expert linkou bez čakania 

Exkluzívna starostlivosť mesačný poplatok  3,99 €

získate všetky výhody Prednostnej starostlivosti a k tomu navyše náhradnú SIM kartu, zálohovanie telefónnych čísel 

a bezplatné zapožičanie mobilného telefónu na obdobie opravy vášho pôvodného

Náhradný telefón mesačný poplatok  0,99 €

odteraz už nezostanete bez telefónu, s touto službou si môžete zakúpiť nový mobil z vybranej ponuky 
za výhodnú cenu, ak o ten svoj prídete alebo sa vám pokazí 

Ponúkame vám na výber 3 balíky starostlivosti:
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vyskladajte si vlastný program WOW

zrátajte si váš mesačný poplatok:

4. krok Extra služby

3. krok Nekonečné balíky

Nekonečné volania – V Orangei večer a víkend 11,99 €

Nekonečné volania – V Orangei nonstop 19,99 €

Nekonečné volania – Všetky siete SR nonstop 34,99 €

Domáce ceny medzinárodných hovorov Európa 1,99 €

Domáce ceny medzinárodných hovorov Svet 2,99 €

Nekonečné hovory Európa 6,99 €

Nekonečné hovory Svet 9,99 €

Roaming Moja Európa 2,99 € 

Roaming Môj Svet  4,99 €

Roaming Európa Dáta 3,90 €

Roaming Svet Dáta 6,90 €

Prednostná starostlivosť 0,99 €

Exkluzívna starostlivosť 3,99 €

Náhradný telefón 0,99 €

Nekonečný internet v mobile Štart 6,99 €

Nekonečný internet v mobile Klasik 9,99 €

Nekonečný internet v mobile Premium 15,99 €

Nekonečné správy bez internetu v mobile 6,99 €

Nekonečné správy s internetom v mobile Štart 3,99 €

Nekonečné správy s internetom v mobile 

Klasik alebo Premium
1,99 €

0 € €

2. krok Mesačné predplatné

vami zvolené Mesačné predplatné na volania, 

správy a dáta (môže byť v celých eurách až do výšky 50 €) €

1. krok 2. krok 3. krok 4. krok

+ + + =

Na základe výšky mesačného poplatku za váš program WOW si na ďalšej strane 

môžete vypočítať zľavu na telefón, ktorý ste si z našej ponuky vybrali.

1. krok Klesajúca tarifa

súčasť každého programu WOW 0 €

mesačný poplatok mesačný poplatok

mesačný poplatok



Zľava na 
nový mobil?

WOW
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zľavu na nový mobil

si vypočítate aj sami

Zľavu vám poskytneme do maximálnej výšky 420 € z bežnej ceny telefónu. Ak je váš mesačný 

poplatok nižší alebo rovný 25 €, vynásobte ho číslom 4. Ak je v rozmedzí 25,01 - 35 €  mesačne, 

tak ho vynásobte číslom 5. No ak je váš mesačný poplatok 35,01 € a viac, vynásobte ho číslom 6. 

viete, ako si vypočítať 

zľavu na nový mobil?

S programom WOW môžete mať odteraz vybrané smartfóny už od 1 €. Zľavu na mobilný telefón 

získate podľa výšky svojho mesačného poplatku. Každé 1 €, ktoré zaplatíte v mesačnom 

poplatku, vám pritom môže priniesť až 6 € v zľave na nový mobil.

Mesačný poplatok je tvorený súčtom poplatkov: 

 Nekonečných balíkov, 

 vami zvolených Extra služieb 

 a výškou vášho Mesačného predplatného. 

príklad

mesačný poplatok 24,4 € 29, 90 € 35, 60 €

cena telefónu (napr. Orange Santa Barbara) 250 € 250 € 250 €

zľava na telefón 96 € (4 x 24 €) 150 € (5 x 30 €) 216 € (6 x 36 €)

cena telefónu po zľave 154 € 100 € 34 €

Na účely určenia koefi cientu sa mesačný poplatok orezáva na celé čísla (teda do úvahy sa neberie časť ceny za desatinnou čiarkou), kým na účely výpočtu zľavy sa 

matematicky zaokrúhľuje. Maximálna výška zľavy z ceny jedného zariadenia je 420 €. Minimálna výška ceny zariadenia po uplatnení zľavy je 1 €. Viac informácií získate 

u predajcu. V prípade využitia ponuky „Zľava z ceny služieb pre zákazníkov prenášajúcich telefónne číslo do siete Orange“ sa od výšky mesačného poplatku odráta 

suma 5 € a koefi cient sa určí až zo sumy po odrátaní 5 € z mesačného poplatku.

p p ý , y j , ,

ttak ho vynásobte číslom 5. No ak je váš mesačný poplatok 35,01 € a viac, vynásobte ho číslom 6.

prríkíklaladd

č ý l t k 24 4 € 29 90 € 35 60 €

výsledné sumy predstavujú výšku zľavy na mobilný telefón

€ €

váš mesačný poplatok

do 25 € vyšší ako 35,01 €

x 6x 4

€

= =

€

x 5
=

v rozmedzí 25,01 – 35 €    



 pri objednaní programu s platbou na faktúru získate 100% zľavu na jeden mesačný poplatok,,

 nakupovať môžete bezpečne a pohodlne 24 hodín denne, 7 dní v týždni,

 tovar vám doručíme bezplatne domov, do práce či do vybranej predajne,

 tovar môžete do 7 dní vrátiť,

 objednávku môžete uhradiť aj jednou z týchto platobných kariet:

  volať na službu Nákup cez telefón 949 môžete pohodlne 24 hodín denne, 7 dní v týždni,

  objednaný tovar vám doručíme domov kuriérom úplne zadarmo.

nakúpte na čísle 949

nakupujte výhodnejšie 

z pohodlia domova 

Naskenujte mobilom QR kód 
a objavte náš Facebook plný 
noviniek. Ak vám kód 
nefunguje, stiahnite si čítač 
na http://get.neoreader.com/.

verzia 2/2013/II

Kliknite na www.facebook.com/
OrangeSlovensko a staňte sa naším 
fanúšikom. Čakajú na vás zaujímavé 
informácie, súťaže o skvelé ceny 
a veľká zábava.

Meno predajcu:

Tel. číslo:

nakúpte na www.orange.sk/eshop 


