
medzi užívateľmi FiberTelu

mesačný poplatok voľné minúty

FiberTel
         0,00 € k FiberNetu a FiberTV

  inak 3,35 €

100 minút na volania do mobilnej siete Orange 

a do sprístupnených pevných sietí na Slovensku

Európa 

1000

  len za 3,90 € 1. – 6. mes.      

            8,97 €

1 000 minút na volania do mobilnej siete Orange 

a do sprístupnených pevných sietí 

na Slovensku a v rámci Európskej únie

Slovensko 

1000
  len za 6,96 €

1 000 minút na volania do mobilnej 

siete Orange a do sprístupnených 

pevných sietí  na Slovensku

Uvedené ponuky platia do 31. 3. 2011 alebo do vypredania zásob. Spoločnosť Orange Slovensko je oprávnená 
ponuku služieb predĺžiť. Podmienkou je uzavretie Dodatku k Zmluve o pripojení na 24 mesiacov, resp. na 30 mesiacov
s možnosťou odstúpiť od Zmluvy bez sankcie počas prvých dvoch mesiacov pri ponuke FiberNet na skúšku, pri 
vianočnej ponuke LCD TV a PS3 za 1 € k FiberNetu a FiberTV je podmienkou uzavretie Dodatku na 36 mesiacov. Akciové 
ponuky pri jednotlivých službách nie je možné kombinovať v prípade, že nie je uvedené inak. Kompletné informácie 
o ponuke a o pokrytí získate na predajných miestach Orange Slovensko, a.s. 

a kopec ďalších skvelých 
ponúk aj v novom roku
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všetkým užívateľom



Surfujte s FiberNetom rýchlosťou svetla. Teraz ho môžete skúšať dva 

mesiace bez záväzkov a poplatkov. Všetky potrebné zariadenia vám 

zadarmo zapožičiame a tiež jednoducho nainštalujeme.

Ak sa rozhodnete naše služby ďalej nevyužívať, jednoducho nám 

počas skúšobného obdobia vrátite zapožičané zariadenia. 

Opäť bez akéhokoľvek poplatku či pokuty. Viac na strane 5.

So všetkými ponukami k službám FiberNet, FiberTV 
a FiberTel sa môžete podrobne oboznámiť na ďalších 
stranách tejto brožúry.

za vyskúšanie 
FiberNetu 
naozaj nič nedáte

to najlepšie nazačiatok 

najrýchlejší FiberNet vám dáme 
na skúšku na 2 mesiace zadarmo a bez záväzkov

Pri kombinácii ponúk 2 mesiace zadarmo a 100 € ako darček je potrebné podpísať Dodatok k Zmluve o pripojení s viazanosťou 
na 30 mesiacov Ostatná ponuka platí pri 24 mesačnej viazanosti. 

Ponuka platí do 31. 3. 2011 alebo do vypredania zásob a podmienkou je uzavretie akciového Dodatku k Zmluve o pripojení 
s viazanosťou na 36 mesiacov. Kompletné informácie o ponuke o pokrytí získate na predajných miestach Orange Slovensko, a.s.

nuka platí do 31. 3. 2011 alebo do vypredania zásob a podmienkou je uzavretie akciového Dodatku k Zmluve o pripojení 
azanosťou na 36 mesiacov. Kompletné informácie o ponuke o pokrytí získate na predajných miestach Orange Slovensko, a.s.

Len v Orangei dostanete dva skvelé darčeky len 
za 1 €. Stačí, ak si aktivujete FiberNet Premium 
s ktoroukoľvek FiberTV a v rámci vianočnej 
ponuky od Orangeu získate:

 atraktívny LCD TV Samsung s uhlopriečkou 32“ (82 cm) 

spolu s najmodernejšou PlayStation® 3 za symbolickú cenu 1 €.

A to nie je všetko, okrem toho získate: 

 mimoriadne rýchly a spoľahlivý neobmedzený FiberNet, 

 FiberTV s najkrajším obrazom až s 25 % zľavou 

z mesačného poplatku už od 8,90 €,

 možnosť využívať 7-dňový TV archív na 2 mesiace zadarmo,

 jednoduché a rýchle zriadenie služieb do 3 dní od podpisu zmluvy, 

 FiberTel s nekonečnými volaniami s ostatnými užívateľmi služby FiberTel.  

Najlepšie darčeky vás čakajú v Orangei. Viac na strane 10 – 13.

LLeenn vvv OOOrraannggeeii ddoostanete dva skvelé darčeky len
za 1 €. Stačí, ak si aktivujete FiberNet Premium 
s ktoroukoľvek FiberTV a v rámci vianočnej

LCD TV a PlayStation® 3 
len za 1 €

iba v Orangei



100 € [3 012,60 Sk]

v hotovosti

FiberNet teraz na 2 mesiace

bez mesačných poplatkov 

a záväzkov

neobmedzené internetové 
pripojenie s rýchlosťou svetla 

  surfujete neuveriteľnou rýchlosťou až 70 Mbit/s, sťahujete a posielate 

  ľubovoľné množstvo dát a nikto vás pritom neobmedzuje,

  je mimoriadne stabilný: bez výkyvov v rýchlosti pripojenia aj v čase 

  špičky, môžete naraz surfovať na internete, čítať maily, komunikovať 

  na čete a sťahovať fi lmy aj hudbu, a to dokonca aj súčasne viacerí 

  užívatelia v jednej domácnosti,

  bezdrôtové pripojenie cez WiFi máte automaticky a bez doplácania,

  zariadenia potrebné na pripojenie dostanete už od 0,03 €,

  a notebooky s akontáciou už od 1 €.

Zvýhodnená cena 12,90 € platí v prípade 24-mesačnej viazanosti k službe FiberNet 

a zároveň k FiberTV počas celej doby viazanosti. Ak si FiberNet aktivujete v balíku 

spolu s FiberTV, môžete mať FiberTV až rok zadarmo.

Vyskúšajte si internet s rýchlosťou svetla za cenu obyčajného internetu 

už od 12,90 € mesačne.

rýchlosť sťahovania 

/posielania dát
mesačný poplatok

Promo 10 Mbit/s / 1 Mbit/s
12,90 € 1. – 6. mesiac

16,59 € 7. – 24. mesiac

Štart 20 Mbit/s / 2 Mbit/s
13,90 € 1. – 6. mesiac

19,99 € 7. – 24. mesiac

Klasik 40 Mbit/s / 4 Mbit/s                23,99 €

Premium 70 Mbit/s / 7 Mbit/s                39,59 €

0 Sk]

ti
100 €

v hotovosti ako darček

Ak sa rozhodnete pre aktiváciu FiberNetu Klasik alebo Premium, 

dostanete od nás 100 € v hotovosti ako darček*. 

Hotovosť si môžete vyzdvihnúť po 3 mesiacoch od podpísania 

zmluvy v ktorejkoľvek predajni Orange Slovensko. 

* Pri kombinácii ponúk 2 mesiace zadarmo a 100 € ako darček je potrebné podpísať Dodatok k Zmluve 
  o pripojení s viazanosťou na 30 mesiacov. Ostatná ponuka platí pri 24-mesačnej viazanosti.
* Pri kombinácii ponúk 2 mesiace zadarmo a 100 € ako darček je potrebné podpísať Dodatok k Zmluve 

o pripojení s viazanosťou na 30 mesiacov Ostatná ponuka platí pri 24 mesačnej viazanosti

Navyše teraz môžete skúšať FiberNet dva mesiace zadarmo 

a bez záväzkov, všetky potrebné zariadenia vám zadarmo zapožičia-

me a tiež jednoducho a rýchlo nainštalujeme. 

Keď sa vám zapáči, môžete ho jednoducho používať ďalej za výhodnú 

cenu už od 12,90 € mesačne, pri cene zariadení už od 0,03 €. Ak 

si k nemu zoberiete FiberNet Klasik či Premium, dostanete navyše 

100 € v hotovosti ako darček*.

V prípade, že ho nebudete chcieť používať ďalej, stačí, keď do konca 

skúšobnej doby zrušíte zmluvu. Za testovanie FiberNetu ani za ukon-

čenie nič neplatíte.

aktuálna ponuka

u nás za internet neplatíte, kým nevyskúšate

100 € v hotovosti ako darček



prvýmesiaczadarmo

Štart Klasik Premium

0 – 2 roky
17,90 €
mesačne

20,90 €
mesačne

35,90 €
mesačne

2 – 4 roky
16,90 €
mesačne

19,90 €
mesačne

33,90 €
mesačne

4 – 8 rokov
15,90 € 
mesačne

18,90 €
mesačne

31,90 €
mesačne

8 a viac rokov
14,90 €
mesačne

17,90 €
mesačne

29,90 €
mesačne

Fibernet Promo FiberNet Start, Klasik FiberNet Premium

2,50 € 1,90 € 1,50 €

Ako dlho ste naším 

zákazníkom?

Ak ste naším zákazníkom, môžete získať FiberNet až o štvrtinu lacnejšie 

a ušetríte tak až 115,20 € ročne. Je to jednoduché, čím dlhšie ste s nami, 

tým väčšiu zľavu na FiberNet získate.

S balíkom ESET Smart Security ste komplexne chránení pred vírusmi, 

trójskymi koňmi, červami, adwareom, phishingom, rootkitom, útokmi hakerov 

alebo spamom. ESET Smart Security používa pokročilé technológie 

proaktívnej detekcie, a tým zabezpečuje maximálnu ochranu pri surfovaní, 

posielaní e-mailov aj pri práci s multimédiami.

Balík ESET Smart Security 

už od 1,50 € mesačne obsahuje:

    Antivírus a Antispyware ESET
Smart Security nezaťažuje váš systém, takže ho môžete 

používať bez obáv z preťaženia jeho výkonu.  

    Osobný fi rewall 
Monitoruje všetku komunikáciu medzi vaším a inými počítačmi 

v sieti či na internete, spoľahlivo tak zabraňuje hakerským útokom. 

Firewall môže pracovať automaticky alebo podľa pravidiel, ktoré si 

užívateľ sám vytvorí. 

    Antispam 
Účinne filtruje nevyžiadanú poštu a umožňuje vám nastavenie 

vlastných pravidiel fi ltrovania, ako aj zoznamy povolených a zakáza-

ných odosielateľov. 

    Moderné a intuitívne užívateľské rozhranie 
Umožňuje vám jednoduchú kontrolu nad aplikáciou, pričom nevyža-

duje prakticky žiadne technické znalosti.

*Výška mesačného poplatku závisí od toho, ako dlho ste v rámci účastníckeho programu účastníkom služieb spoločnosti Orange 

prostredníctvom iného, v súčasnosti aktívneho pripojenia.

čím dlhšie ste s nami, tým lepšiu cenu máte

bezpečnostný balík



8 9

až 120 programov a najkrajší obraz

  najkrajší obraz: vysielanie v najvyššej kvalite na Slovensku, pretože jedine 

  s FiberTV od Orangeu môžete všetky najsledovanejšie celoslovenské a české 

  TV stanice pozerať v HD kvalite: TV Markíza, TV Doma, Jednotka, Dvojka,   

  Trojka, TV JOJ, TV JOJ Plus, TA3, ČT 1, ČT 2 a ČT 24,

  široká ponuka TV programov: až 119 TV staníc všetkých žánrov,

  ďalšie výhody digitálnej televízie: funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu, 

  obrazová mozaika programov, videopožičovňa priamo z domu, elektronický 

  programový sprievodca a jedinečný sedemdňový TV archív.

Užívajte si sledovanie najlepšieho obrazu s FiberTV. Teraz so zľavou 

z mesačného poplatku.

1Platí 6 mesiacov pri viazanosti k FiberNetu Klasik a súčasne k FiberTV Klasik a až 12 mesiacov pri viazanosti k FiberTV Klasik 

 a zároveň k FiberNetu Premium.

2Platí 6 mesiacov pri 24-mesačnej viazanosti k FiberTV Premium a zároveň k FiberNetu Premium.

počet TV staníc
bežný 

mesačný poplatok

mesačný poplatok 
pri aktivácii spolu s FiberNetom 

pri 24-mesačnej viazanosti 

FiberTV Štart
17 TV staníc

(až 12 v HD kvalite)
11,99 € 8,90 €

FiberTV Klasik
75 – 76 TV staníc 
(až 18 v HD kvalite) 

15,99 €
0,00 € 1. – 12. mes.1

13,90 €

FiberTV Premium
119 TV staníc 

(až 20 v HD kvalite)
39,59 €

0,00 € 1. – 6. mes.2

31,90 €

2

FiberTV na rok 

zadarmo

aktivačný

poplatok

mesačný 

poplatok

TV archív 0,00 € 2,90 €

Chcete sledovať všetky tematické balíky FiberTV? 
Stačí si doaktivovať balík Komplet k vašej FiberTV Klasik 

za výhodných 4,90 € mesačne a môžete sledovať 

až 107 TV staníc.

Svoje nahrávky môžete zadávať, meniť i mazať aj cez mobil alebo 

počítač. Vyskúšajte si pohodlné ovládanie na wap.mojafibertv.sk 

a www.mojafibertv.sk.

V TV archíve nájdete 17 TV staníc. Služba Nahrávanie je prístupná

pre všetky TV stanice okrem XXX Xtreme, Hustler, Playboy TV, 

Private Spice a TV staníc v HD kvalite. TV archív je dostupný vo 

všetkých 17 mestách pokrytých optikou.

Iba s jedinečným TV archívom máte na výber nielen z dnešného 

televízneho programu, ale tiež z vysielania za posledných sedem 

dní. V rámci jedného mesačného poplatku 2,90 € získate k archívu 

TV vysielania aj možnosť ukladať neobmedzené množstvo

nahrávok.

Spätný prístup k vysielaniu posledných siedmich dní v rámci TV archívu je možné získať až po siedmich dňoch 

od aktivácie účastníckeho programu TV archív. Vaše nahrávky budú automaticky uložené až 60 dní. Ak si chcete 

vaše nahrávky uložiť dlhodobo, t. j. na viac ako 60 dní, poplatok za hodinu uloženej nahrávky je 0,50 € mesačne 

(nad rámec mesačného poplatku). Pri ukladaní nahrávok je potrebné dodržať pravidlá používania služby uvedené 

v cenníku.

aktivujte si FiberTV a aj TV archív 

môžete skúšať dva mesiace aktivujte si FiberTV a aj

môžete skúšať dva mesiace 
môžete skúšať dva mesiaceTV archív

aktuálna ponuka



vyberte si z našej širokej  ponuky 
televízorov a herných konzol k FiberTV 

a FiberNetu za extra zvýhodnené ceny 

Túto vianočnú ponuku môžete využiť, ak si aktivujete 

k balíku FiberNet Premium akúkoľvek FiberTV. 

Na nasledujúcej strane nájdete ďalšiu ponuku TV 

a herných konzol za zvýhodnené ceny.

  

názov 

zariadenia

zvýhod. 

cena 

v hoto-

vosti

akon-

tácia

mes.

splátka
RPMN

zvýhod. 

cena 

v hoto-

vosti

akon-

tácia

mes.

splátka
RPMN

32“ LCD TV 

Samsung  

LE32C450

1 €*/ 

216 €
62 € 5,50 €

18,53 

%
350 € 196 € 5,50 €

18,53 

%

24“ LED LCD TV

Samsung 

FX2490HD

252 € 55 € 7 €
18,11 

%
380 € 183 € 7,00 €

18,11 

%

32“ LCD TV

Samsung 

LE32C630

348 € 78 € 9,50 €
17,29 

%
480 € 210 € 9,50 €

17,29 

%

42“ Plasma TV

 Samsung 

PS42C450

348 € 78 € 9,50 €
17,29 

%
480 € 210 € 9,50 €

17,29 

%

40“ LCD TV 

Samsung 

LE40C550

384 € 85 € 10,50 €
17,13 

%
510 € 211 € 10,50 €

17,13 

%

37“ LCD TV 

Samsung 

LE37C630

444 € 73 € 13 €
16,95 

%
570 € 199 € 13 €

16,95 

%

46“ LCD TV

Samsung 

LE46C630

660 € 99 € 19,50 €
16,30 

%
790 € 229 € 19,50 €

16,30 

%

50“ 3D Plasma TV

 Samsung 

PS50C680

924 € 174 € 26 €
16,08 

%
1 050 € 300 € 26,00 €

16,08 

%

Hracia 

konzola Sony 

PlayStation® 3

160 GB Slim

1 €*/

168 €
14 € 5,50 €

18,53 

%
300 € 146 € 5,50 €

18,53 

%

k FiberTV + FiberNet Klasik a vyššie

v hotovostiv hotovosti na splátky na splátky

k FiberTV + FiberNet Promo alebo Štart

príďte si po LCD TV Samsung 
s uhlopriečkou 82 cm a k tomu 
PlayStation® 3 len za 1 €

* LCD TV 32” Samsung LE32C450 a PS3 160 GB Slim sú v ponuke 

spoločne za 1 € k službám FiberNet Premium + akákoľvek FiberTV. 



vyberte si z našej širokej ponuky televízorov 
a herných konzol k FiberTV a FiberNetu 
za extra zvýhodnené ceny 

42“ Plasma TV

Samsung 

PS42C450

HD ready

32“ LCD TV

Samsung 

LE32C630

Full HD

už od 348 €už od 348 € už od 348 €

107 cm

PS42C

HD rea

už od 348 €

82 cm

37“ LCD TV

Samsung 

LE37C630

Full HD

už od 444 €už od 444 €

94 cm

40“ LCD TV

Samsung 

LE40C550

Full HD

už od 384 €

LE37C

Full H
0

už od 384 €

102 cm

24“ LED LCD TV / monitor

Samsung 

FX2490HD

Full HD

32“ LCD TV

Samsung 

LE32C450

HD ready

už od 216 €
už od 252 €

FX24

Full 

už od 216 €

82 cm

už od 252 €

60 cm

40“ 3D LED LCD TV

Samsung 

UE40C7000

Full HD

za 2 429 €za 1 729 €

46“ 3D LED LCD TV

Samsung 

UE46C8000

Full HD
00

za 1 729 €

UE46C80

Full HD

102 cm

za 2 429 €

117 cm

50“ 3D Plasma TV

Samsung 

PS50C680

3D Full HD

46“ LCD TV

Samsung 

LE46C630

Full HD

už od 924 €už od 660 €

PS50

3D Fu

už od 660 €

117 cm

už od 924 €

127 cm

Hracia konzola

Sony PlayStation® 3

160 GB Slim

už od 168 €

Ďalšiu ponuku televízorov a herných konzol nájdete na www.orange.sk/

televizory a www.orange.sk/konzoly.



aktivačný poplatok už od 0,03 €,

sekundová tarifi kácia už od 1. sekundy,

svoje doterajšie telefónne číslo pevnej linky si môžete jednoducho

preniesť od svojho súčasného operátora k nám.

predplatené minúty

mesačný poplatok
pevné siete

Slovensko

mobilné siete 

Slovensko

Mesto a medzimesto 30+ 30 – 4,92 €

Mesto a medzimesto 30 30 – 3,34 €

Mesto a medzimesto Extra+ – 9,86 €

Mesto a medzimesto 60 60 – 6,50 €

Mesto a medzimesto Extra – 5,90 €

Všetky siete 120 120 8,98 €

Všetky siete 60 60 7,89 €

Všetky siete 40 40 6,50 €

Všetky siete 20 20 5,32 €

minútové ceny

mesto medzimesto mobilné siete

silná slabá víkend silná slabá víkend silná slabá

0,076 € 0,048 € 0,039 € 0,116 € 0,076 € 0,059 € 0,343 € 0,200 €

0,151 € 0,096 € 0,080 € 0,327 € 0,151 € 0,120 € 0,514 € 0,298 €

bezplatne bezplatne 0,275 € 0,196 €

0,076 € bezplatne 0,155 € bezplatne 0,275 € 0,196 €

0,076 € bezplatne 0,155 € bezplatne 0,275 € 0,196 €

0,13 €

0,159 € bezplatne 0,159 € bezplatne 0,159 €

0,196 € bezplatne 0,196 € bezplatne 0,196 €

0,235 € bezplatne 0,235 € bezplatne 0,235 €

volajte výhodnejšie 

s našou Domácou linkou

osk02594
Cross-Out


