
viete, čo chýba vášmu biznisu?

Ideálny paušál z našej ponuky

aj toto je inovatívne riešenie pre váš biznis

od 30. 5. 2013 do dátumu platnosti uvedeného pri jednotlivých ponukách

ponuka pre podnikateľov a živnostníkov

Panter Pro
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v tejto brožúre nájdete Ideálne paušály pre biznis

Panter Pro

Ponuka platí od 30. 5. 2013 do dátumu platnosti uvedeného pri jednotlivých ponukách pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní 

verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Viac informácií získate na www.orange.sk alebo na predajných miestach Orange 

Slovensko, a.s.

Získanie benefi tu alebo zľavy na zariadenie je spojené s podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou 

na 24 mesiacov.

Nechcete sa ničím obmedzovať a máte radi komfortné riešenia? Máme pre vás tú najlepšiu 

ponuku na trhu. S Ideálnym paušálom Panter Pro získate presne to, čo potrebujete.

čo získate s Panterom Pro?

  nekonečné hovory a správy nielen v rámci Slovenska, ale aj do EÚ a celého sveta 

   a tiež Nekonečný internet v mobile, s ktorým vám neujde ani jeden e-mail.

Súčasťou paušálov Panter Pro sú aj roamingové balíky, s ktorými priamo vo vašom paušále získate:

   balíky predplatených roamingových dát,

   balíky predplatených prichádzajúcich roamingových hovorov

  a aj výhodnú roamingovú ponuku Môj Svet alebo Moja Európa

    so zvýhodnenými dátami a cestovným poistením v zahraničí navyše,

  nový smartfón alebo tablet za špeciálnu akciovú cenu so zľavou až 420 €.

ZísZískankanie benefi tu alebo zľavy y na zariadenie jje spojp jené s podp pisp om Dodatku k Zmluve o pop skyytovaní verejjnýcý h služieb s viazanosťouou

 nonovývý ssmamartrtfófónn alalebeboo tatablbletet zzaa špšpececiáiálnlnuu akakciciovovúú cecenunu ssoo zľzľavavouou aažž 424200 €€.

   Bonusová služba zadarmo
Navyše s paušálmi Panter Pro teraz získate službu Exkluzívna starostlivosť, s ktorou 

dostanete náhradnú SIM kartu, bezplatné zapožičanie mobilného telefónu na obdobie 

opravy pôvodného telefónu, neobmedzené volania na Expert linku a ďalšie výhody.



4 5

Ponuka platí pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na 24 mesiacov. Akciová cena telefónu platí do 31. 7. 2013.

* Po prečerpaní 3 000 MB dát bude automaticky spomalená rýchlosť prenosu dát na 64 kbit/s.

** Krajiny Zóny 1 sú: Aljaška, Americké Panenské ostrovy, Havajské ostrovy, Kanada, Monako, Portoriko, Švajčiarsko a USA.   

(Švajčiarsko je zahrnuté už v nekonečných hovoroch, resp. správach).

Panter Pro 45 €
komunikujte bez obmedzení v celej Európskej únii
Skvelá ponuka Panter Pro 45 € je pre všetkých podnikateľov, ktorí pracujú najmä na Slovensku

a v Európe. Odteraz vás už nebude nič obmedzovať. Volajte, esemeskujte a surfujte, 

koľko chcete. K ponuke sme pre vás vybrali skvelý smartfón za ešte výhodnejšiu cenu.

    K Ideálnemu paušálu Panter Pro 45 € si môžete kedykoľvek doaktivovať Doplnkové

  služby podľa vlastného výberu už od 0,99 € mesačne.

Napríklad za mesačný poplatok 4 € môžete získať službu Prichádzajúce hovory v EÚ,

s ktorou získate balík 125 minút prichádzajúcich roamingových hovorov.

    S Ideálnym paušálom Panter Pro 45 € môžete získať aj 20% zľavu počas 18 mesiacov

  na fi xné dátové a domáce služby:

  Internet na Doma DSL

  alebo FiberNet.

    Exkluzívna starostlivosť

Ako bonus vám teraz pribalíme službu Exkluzívna starostlivosť úplne zadarmo. Získate s ňou 

náhradnú SIM kartu, zálohovanie telefónnych čísel, bezplatné zapožičanie mobilného telefónu 

na obdobie opravy pôvodného mobilného telefónu, neobmedzené volania na Expert linku

a ďalšie výhody, ktoré nájdete v časti Doplnkové služby.

skvelá zľava na nový telefón či tablet

Ak ste si vybrali iné zariadenie z našej ponuky, môžete ho získať s 10% zľavou z jeho akciovej ceny. 

bonus

Doplnkové služby

extra zľavy na domáce služby

medzení v celej Európsp kejj únii
o 45 € je pprere vvšešettkých podnikateľov, ktktororíí prpracujú najm

ž nebudee nič obmedzovať Volajte esemeskujjtete a surfu

@

ujte,

jjšiš u cenu.

skvelálá zľava na nový telefón či tablet

Ak ste si vyybrb ali iné zariadenie z našej ponuky, môžete ho získať s 10% zľavou z jehhoo akciovej c

rópe. Odteraz vás už

chcete. K ponukeke ssmm

ž nebudde nič obmedzovať. Volajte, esemeskujtee a surfu

meme pre vás vybrali skvelý smartfón za ešte výhohodndnejej

Panter Pro 45 €

Nekonečné hovory Nekonečné volania do všetkých sietí

na Slovensku, do EÚ, Švajčiarska, Nórska a na Island

Nekonečné SMS 

a MMS

Nekonečné SMS aj MMS správy do všetkých sietí 

na Slovensku, do EÚ, Švajčiarska, Nórska a na Island

Nekonečný internet 

v mobile
3 000 MB*

Volania a správy
zo SR do zahraničia

Volania do krajín v Zóne 1** len za 12 centov/min. 

a SMS správy iba za 6 centov/správa

Roamingové balíky
Moja Európa so zvýhodnenými dátami 

0,12 €/min. / SMS / MB

Samsung

Galaxy S4

bežná cena 650 €

339 € 
zvýhodnená 

cena

%

VIP 

%
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Panter Pro 65 €
svetová ponuka pre svetový biznis
Ideálny paušál Panter Pro 65 € je vhodný pre všetkých, ktorí svojmu biznisu nestavajú hranice.

Už sa viac nemusíte zaoberať výškou faktúry či kontrolou spotreby. Venujte sa len svojmu podnikaniu.

K ponuke sme pre vás vybrali skvelý smartfón za ešte výhodnejšiu cenu.

Ponuka platí pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na 24 mesiacov. Akciová cena telefónu platí do 31. 7. 2013.

* Po prečerpaní 5 000 MB dát bude automaticky spomalená rýchlosť prenosu dát na 64 kbit/s.

** V krajinách EÚ, vo Švajčiarsku, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Chorvátsku a na Islande.

    Exkluzívna starostlivosť

Ako bonus vám teraz pribalíme službu Exkluzívna starostlivosť úplne zadarmo. Získate s ňou 

náhradnú SIM kartu, zálohovanie telefónnych čísel, bezplatné zapožičanie mobilného telefónu 

na obdobie opravy pôvodného mobilného telefónu, neobmedzené volania na Expert linku

a ďalšie výhody, ktoré nájdete v časti Doplnkové služby.

bonus

  K Ideálnemu paušálu Panter Pro 65 € si môžete kedykoľvek doaktivovať

  Doplnkové služby podľa vlastného výberu už od 0,99 € mesačne.

Napríklad za mesačný poplatok 4 € môžete získať službu Prichádzajúce hovory v EÚ,

s ktorou získate balík 250 minút prichádzajúcich roamingových hovorov.

    S Ideálnym paušálom Panter Pro 65 € môžete získať aj 20% zľavu počas

  18 mesiacov na fi xné dátové a domáce služby:

  Internet na Doma DSL

  alebo FiberNet.

Doplnkové služby

extra zľavy na domáce služby

svetový bbizizninis
o 65 € jee vhodný pre všetkých ktorí svojmu bizznisu nes

@

y paušál Panter Pro stavajú hranice.

viac nemusíte zazaobobee  v kou faktúry či kontrolou spotreby. Ven nn svojmu podnik

uke sme pprere vás vyb

o 65 € jeje vhodný pre všetkých, ktorí svojmu biznin su nes

er ťať výškou faktúry či kontrolou spotreby. Venujte ssaa lelenn

brali skvelý smartfón za ešte výhodnejšiu cenu.

Panter Pro 65 €

Nekonečné hovory Nekonečné volania do všetkých sietí

v SR a do sveta

Nekonečné SMS 

a MMS

Nekonečné SMS a MMS správy

do všetkých sietí v SR a do sveta

Nekonečný internet 

v mobile
5 000 MB*

Predplatené roamin-
gové hovory a dáta

Prichádzajúce hovory vo svete – 100 min.

+ Predplatené dáta v roamingu – 100 MB

Roamingové balíky

Môj Svet

0,12 €/min. / SMS / MB**

0,50 €/min. / SMS / MB vo vybraných krajinách sveta

Samsung

Galaxy S4

bežná cena 650 €

209 € 
zvýhodnená 

cena

VIP 

%
skvelá zľava na nový telefón či tablet

Ak ste si vybrali iné zariadenie z našej ponuky, môžete ho získať s 10% zľavou z jeho akciovej ceny. 
%
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Panter Pro 100 €
objavujte svet bez hraníc
Úžasná ponuka Ideálneho paušálu Panter Pro 100 € je vhodná pre každého biznismena,

ktorý miluje svoje pohodlie a slobodu. Nelámte si hlavu nad tým, ako používať svoj mobil.

Volajte, esemeskujte a surfujte doma aj v zahraničí, koľko potrebujete. K ponuke sme

pre vás vybrali skvelý smartfón za ešte výhodnejšiu cenu.

Ponuka platí pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na 24 mesiacov. Akciová cena telefónu platí do 31. 7. 2013.

* Po prečerpaní 5 000 MB dát bude automaticky spomalená rýchlosť prenosu dát na 64 kbit/s.

** V krajinách EÚ, vo Švajčiarsku, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Chorvátsku a na Islande.

  K Ideálnemu paušálu Panter Pro 100 € si môžete kedykoľvek doaktivovať

  Doplnkové služby podľa vlastného výberu už od 0,99 € mesačne.

Napríklad za mesačný poplatok 4 € môžete získať službu Prichádzajúce hovory v EÚ,

s ktorou získate balík neobmedzených prichádzajúcich roamingových hovorov.

  S Ideálnym paušálom Panter Pro 100 € môžete získať aj 20% zľavu počas 

  18 mesiacov na fi xné dátové a domáce služby:

  Internet na Doma DSL

  alebo FiberNet.

    Exkluzívna starostlivosť

Ako bonus vám teraz pribalíme službu Exkluzívna starostlivosť úplne zadarmo. Získate s ňou 

náhradnú SIM kartu, zálohovanie telefónnych čísel, bezplatné zapožičanie mobilného telefónu 

na obdobie opravy pôvodného mobilného telefónu, neobmedzené volania na Expert linku

a ďalšie výhody, ktoré nájdete v časti Doplnkové služby.

bonus

Doplnkové služby

extra zľavy na domáce služby

raníc
paušálu PaPanter Pro 100 € je vhodná pre kkažaždého biz€

@

miluje svoje pohodlie a vať svoj mobil.

, esemeskujujtete aa surf ssmeme

s vybrali i sskvelý sma

e a slsloboboodu. Nelámte si hlavu nad tým, ako použížívav ť svo

fujte doma aj v zahraničí, koľko potrebujete. K ponuke s

artfón za ešte výhodnejjšišiuu cenu.

Panter Pro 100 €

Nekonečné hovory Nekonečné volania do všetkých sietí

v SR a do sveta

Nekonečné SMS 

a MMS

Nekonečné SMS a MMS správy

do všetkých sietí v SR a do sveta

Nekonečný internet 

v mobile
5 000 MB*

Predplatené roamin-
gové hovory a dáta

Prichádzajúce hovory vo svete – 250 min.

+ Predplatené dáta v roamingu – 250 MB

Roamingové balíky

Môj Svet

0,12 €/min. / SMS / MB**

0,50 €/min. / SMS / MB vo vybraných krajinách sveta

Samsung

Galaxy S4

bežná cena 650 €

169 € 
zvýhodnená 

cena

VIP 

%
skvelá zľava na nový telefón či tablet

S paušálom Panter Pro 100 € si môžete vybrať z bohatej ponuky špičkových telefónov 

už od 1 €. Navyše, na akciové mobilné telefóny a tablet, ktorých cena je vyššia ako 1 €, 

si môžete uplatniť extra zľavu 10 %. 

%
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Doplnkové služby k Ideálnemu paušálu

K Ideálnemu paušálu Panter Pro si môžete kedykoľvek doaktivovať Doplnkové služby podľa vlastného 

výberu.

Internet v mobile

Nestačia vám dáta, ktoré máte zahrnuté vo vašom paušále Panter Pro? Vyberte si niektorý z balíkov

Internetu v mobile už od 6,99 € mesačne, surfujte, koľko potrebujete, a nikdy nezaplatíte viac, 

ako ste si naplánovali. 

@

Prichádzajúce hovory v EÚ

Za mesačný poplatok 4 € a podľa výšky vášho paušálu získate balík prichádzajúcich

roamingových hovorov:

  pre Ideálny paušál Panter Pro 45 získate 125 minút,

  pre Ideálny paušál Panter Pro 65 získate 250 minút

  a s Ideálnym paušálom Panter Pro 100 môžete prijímať hovory v EÚ bez obmedzení.

EÚ tip pre vás

Doplnkové služby k Ideá

K Ideálnemu paušálu Panter Pro si môžete kedykoľvekk doaktiv

výberu.

Exkluzívna starostlivosť VIP 

Za mesačný poplatok 3,99 € s ňou získate: 

  prioritné vybavenie hovoru a 30 voľných minút na Zákazníckych linkách 905 a 939,

  prioritné vybavenie hovoru a bezplatné volania na Expert linku 14 905,

  možnosť bezplatne zálohovať svoje kontakty,

  záložnú SIM kartu, ktorú si aktivujete v prípade straty súčasnej,

  možnosť bezplatného požičania jedného mobilu počas opravy vlastného telefónu.

Teraz ako Bonusová služba zadarmo k Ideálnym paušálom Panter Pro.

Náhradný telefón

V prípade straty, krádeže alebo inej nepríjemnosti s telefónom nemusíte rýchlo zháňať iný, zväčša 

menej kvalitný telefón. So službou Náhradný telefón vám prinášame riešenie už za 1 € mesačne.

VV prprípípadadee tstratty, kkrádád žeže alalebeboo ininejej nnepeprír jej mnosti s telefón

menej kvalitný telefón. So službou Náhradný tetelelefón vám p

Splátkovanie telefónu

Stačí, ak ste s nami minimálne jeden rok, a môžete si váš ideálny smartfón či tablet kúpiť aj formou 

splátok. Takto môžete zaplatiť až 500 € z ceny telefónu alebo tabletu, pričom splácate len konečnú 

cenu zariadenia po odpočítaní všetkých zliav.

€

Nestačia vám dáta, ktoré máte zahrnuté vo vašom paušále

InIntetern tetu v mobile už od 66,9999 €€ mmesesačačnene, surfujte, koľk

ako ste si naplánovali. 

Náhradný telefónNáhradný telefón

Roamingové služby

Vyberte si zo širokej ponuky roamingových balíkov Moja Európa +, Môj Svet +, Európa Dáta 

alebo/a Svet Dáta už od 2,99 € mesačne a užívajte si svoj telefón či smartfón naplno, 

nech ste kdekoľvek.

@
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extra zľavy na zariadenia

pre biznis zákazníkov

Vyberte si k Ideálnemu paušálu Panter Pro jeden zo špičkových smartfónov už od 1 €.

V závislosti od toho, pre ktorý Ideálny paušál sa rozhodnete, získate príslušnú zľavu na telefón či tablet

až do výšky 420 € z našej ponuky. Výška zľavy priamo úmerne stúpa podľa výšky mesačného

poplatku vami zvoleného paušálu.

Navyše vám pribalíme 10-percentnú zľavu na mobilný telefón a na Náhradný telefón. 

Táto zľava sa vypočítava z výslednej sumy, ktorú získate po uplatnení predchádzajúcich zliav.

Aktuálnu ponuku nájdete na predajných miestach alebo na www.orange.sk.

iPhone 5 (32GB), bežná cena:  790 €

zľava s paušálom Panter Pro 65 €: – 390 €

akciová cena s paušálom Panter Pro 65 €:  400 €

extra zľava 10 % pre biznis zákazníkov:  – 40 €

výsledná akciová cena:  360 € 

príklad: za akú cenu získate iPhone 5 (32GB)?

1.

Ponuka telefónov platí do vypredania zásob. Ceny telefónov sú uvedené s DPH a platia v prípade uzavretia Dodatku k Zmluve 

o poskytovaní verejných služieb s 24-mesačnou viazanosťou na príslušnú výšku mesačného poplatku.

Prestávka

V prípade nepredvídaných udalostí si môžete so službou Prestávka znížiť mesačný poplatok

za váš paušál až na 6 mesiacov. Službu Prestávka si môžete aktivovať úplne zadarmo. 

VV prprípípadadee neneprprededvívídadanýnýchch uudadaloloststíí sisi môžete so služb

za váš paušál až na 6 mesiacov. Službu PPrereststává ka si mô

Poistenie telefónu

Krádež alebo strata mobilného telefónu, resp. jeho poškodenie v dôsledku náhlej a nečakanej 

udalosti už nemusí byť žiadny problém. Svoj telefón si u nás môžete poistiť už za 2 € mesačne.

KrKrádádežež aalelebobo sstrtratataa momobibilnlnéhéhoo tetelelefófónun , resp. jeho pošk

udalosti už nemusí byť žiadny problém. Svojj tetelelefón si u ná

Poistenie faktúry

Ak sa dostanete do zložitej situácie, s platením vašich telefónnych účtov vám pomôže poisťovňa 

MetLife Amslico poisťovňa, a.s. Poistíme vás už za 1 € mesačne.

zľavy na mobilné zariadenia
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Zvýhodnené fi remné hovory
fi rmy 

s 3 – 4 SIM kartami

fi rmy 

s 5 a viac SIM kartami

bežná cena hovoru 0,0757 €/min. 

0,0478 €/min.
cena hovoru: Ideálne paušály/Šikovná voľba/ 

Nekonečné volania v Orangei – Večer a víkend
0,0550 €/min.

mesačný poplatok 1,95 €/SIM karta 3,94 €/SIM karta

aktivačný poplatok 3,94 € 3,94 €

Zvýhodnené fi remné hovory už od prvej sekundy

  a počas celého dňa,

  navyše si nemíňate paušál

  a predplatené minúty môžete využiť na volania mimo fi rmy.

Voľné fi remné hovory za 0,00 €/min.

K Zvýhodneným fi remným hovorom si môžete aktivovať aj Voľné fi remné hovory a volania v rámci 

vašej fi rmy vás nebudú stáť nič, a to už od prvej minúty.

Voľné fi remné hovory
fi rmy 

s 3 – 4 SIM kartami

fi rmy 

s 5 a viac SIM kartami

mesačný poplatok 3,94 €/SIM karta 5,93 €/SIM karta

aktivačný poplatok 3,94 € 3,94 €

Firemná linka

predplatené minúty
mesačný

poplatok
ročná úspora

SR pevné 

siete

EÚ pevné 

siete
mobil

Všetky siete 50
50

8,94 €
107,28 €

Biznis Uni 50 17,88 €

Všetky siete 150
150

14,92 €
179,04 €

Biznis Uni 150 29,84 €

Mesto a medzimesto Štart
–

6,95 €
83,40 €

Biznis Standard 13,90 €

Mesto a medzimesto 100
100 –

9,94 €
119,16 €

Biznis Aktiv 19,87 €

Mesto Klasik
–

13,92 €
167,04 €

Biznis Mesto 27,84 €

Mesto a medzimesto Premium
–

17,91 €
214,80 €

Biznis Slovensko 35,81 €

Firemná linka

Využívate pevnú linku od Slovak Telekomu? Prejdite so svojím fi remným číslom pevnej linky 

do Orangeu a ušetríte až 50 % z mesačného poplatku:

  budete platiť o polovicu nižší mesačný poplatok,

  ostane vám rovnaké číslo pevnej linky,

  získate rovnaký počet predplatených minút a rovnaké tarifi kačné ceny ako doteraz,

  budete mať sekundovú tarifi káciu už od 1. sekundy, 

  nemusíte sa viazať, výhody lacnejšieho paušálu od Orangeu môžete využívať navždy 

aj bez viazanosti.

Mesačný poplatok za Firemnú linku a ročná úspora sú matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Porovnanie sa týka 

cenníkových cien porovnávaných paušálov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Viac informácií 

nájdete na www.orange.sk/biznis.

hlasové ponuky pre firmy

zvýhodnené volania vo vašej firme

Ak máte vo fi rme tri a viac SIM kariet, teraz môžete s kolegami medzi sebou telefonovať oveľa 

výhodnejšie ako pri bežných paušáloch.

Ponuky Zvýhodnené fi remné hovory a Voľné fi remné hovory sú určené pre nových aj verných zákazníkov od 3 SIM kariet. 

Bližšie informácie o všetkých vybraných paušáloch, s ktorými môžete využívať služby Zvýhodnené fi remné hovory a Voľné fi remné 

hovory, nájdete v Cenníku služieb alebo na www.orange.sk. Podmienkou je uzavretie rámcovej zmluvy s viazanosťou 

na 24 mesiacov.
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Získajte dva vynikajúce telefóny alebo telefón s tabletom či notebookom len za 1 €. Ponuku môžete 

využiť v prípade výmeny starých mobilných telefónov za nové alebo v prípade novej aktivácie.

výhodné dvojice

zariadení už za 1 € 2za1

Ponuka uvedených zariadení platí do vypredania zásob. Podmienkou je uzavretie dvoch akciových Dodatkov k Zmluve o poskytovaní 

verejných služieb k dvom SIM kartám s viazanosťou na 24 mesiacov. Kompletnú ponuku dvojíc zariadení nájdete na www.orange.sk/biznis.

dvojice zariadení iba za 1 € 

HTC Desire X + Nokia 300

mesačný poplatok paušálu: nad 25 € + nad 25 €

Sony Xperia SP + Sony Xperia E

s paušálmi Panter Pro 45 € + Panter Pro 45 €

s paušálmi Panter Pro 65 € + Panter Pro 45 €

Nokia Lumia 920 + Nokia Lumia 720

s paušálmi Panter Pro 65 € + Panter Pro 45 €

Sony Xperia Z + Nokia C2

s paušálmi Panter Pro 65 € + Panter Pro 65 €

HTC One + HTC Desire C

Apple iPhone 5 16GB + Nokia 300

s paušálmi Panter Pro 65 € + Panter Pro 65 € s ponukami Mobilný internet Extra + Panter Pro 65 €

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 + Galaxy S2 Plus

mesačný poplatok paušálu: nad 25 € + Panter Pro 45 €

Samsung Galaxy S2 Plus + Galaxy Young

Samsung Galaxy S4 + Galaxy Young

s paušálmi Panter Pro 65 € + Panter Pro 65 €

s navigáciou 

Sygic s mapami 

Európy na rok 

zdarma

Ponuka platí do vypredania zásob alebo do 31. 7. 2013 (s možnosťou predĺženia). Podmienkou ponuky je uzavretie dvoch akciových 

Dodatkov k Zmluvám o poskytovaní verejných služieb s dvomi 24-mesačnými viazanosťami (k hlasovej aj dátovej SIM karte). 

V prípade využitia ponuky „Zľava z ceny služieb pre zákazníkov prenášajúcich telefónne číslo do siete Orange“ sa zvýši mesačný 

poplatok za hlasové služby potrebný na dodržanie viazanosti Dodatku k hlasovej SIM karte o 5 €. Vzhľadom na poskytnutú zľavu 5 € 

mesačne bude konečná cena, ktorá je účtovaná zákazníkovi za hlasové služby, rovnaká, ako keby sa výška mesačného poplatku 

za hlasové služby nezvýšila. Pomer zliav poskytnutých z ceny smartfónu a tabletu, vyjadrenej vyššie súčtom ich cien, je stanovený 

spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

tablet so smartfónom za skvelú cenu

Ak je súčet vašich mesačných poplatkov za Ideálny paušál a Mobilný internet vyšší ako 38 €,

tablet so smartfónom k nim môžete získať spolu za skvelú cenu. Zo širokej ponuky smart-

fónov a tabletov sme pre vás vybrali niekoľko výhodných tipov:

iba za 6 € iba za 27 €

iba za 19 € iba za 63 €

+

+

+

+

LG Optimus L3 ll + Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G

súčet mes. poplatkov Ideálny paušál + Mobilný internet = 38 € a viac

Samsung Galaxy S2 Plus + Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G

súčet mes. poplatkov Ideálny paušál + Mobilný internet = 62 € a viac

Orange Daytona + Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G

súčet mes. poplatkov Ideálny paušál + Mobilný internet = 46 € a viac

HTC Desire C + Samsung Galaxy Tab 2 10.1

súčet mes. poplatkov Ideálny paušál + Mobilný internet = 62 € a viac

+



vyberte si Biznis DSL internet, ktorý vám vyhovuje:

s viazanosťou                 bez viazanosti

viazanosť v mesiacoch 12 24 – 

rýchlosť sťahovania (odosielania) dát 5 Mbit/s (512 kbit/s)

objem dát    5 GB neobmedzene 5 GB

mesačný poplatok za službu 11,99  € 14,99 €

benefi ty zahrnuté 

v mesačnom poplatku

zriadenie e-mailovej schránky

SMS notifi kácie o prichádzajúcich e-mailoch

50 SMS správ z internetového portálu

mesačný poplatok za zariadenie 0,99 €

Biznis DSL internet má pre vašu fi rmu tieto výhody:

  rýchly a stabilný internet dostupný na väčšine územia SR,

  neobmedzený objem dát len za 11,99 € mesačne,

  možnosť ďalšieho navýšenia prenosovej rýchlosti až do 20 Mbit/s,

  zariadenia na prenájom za 0,99 € aj bez viazanosti,

  možnosť pripojiť viacero počítačov súčasne.
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internet

Biznis DSL internet

S Biznis DSL internetom sa nemusíte báť o stabilitu vášho pripojenia. Získate s ním vysokorýchlostné fi xné 

internetové pripojenie dostupné takmer na celom území Slovenska a komfortné riešenie pre váš biznis.

Zákazníci bez viazanosti a zákazníci s viazanosťou na 12 mesiacov zaplatia inštalačný poplatok 109,99 €. Všetky uvádzané rýchlosti 

prenosu dát sú maximálne teoreticky dosiahnuteľné rýchlosti. Po vyčerpaní predplateného objemu dát je do konca fakturačného 

mesiaca prenosová rýchlosť spomalená na 64/64 kbit/s. Ponuka Biznis DSL internet za 11,99 € mesačne platí pri podpise 

Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov.

Bezpečnostný balík

Pracujte na internete bez obáv s balíkom, ktorý:

  zvýši bezpečnosť vášho počítača,

  pomôže ho ochrániť pred vírusmi a útokmi hackerov,

vďaka čomu bude váš počítač rýchlejší a stabilnejší, 

  spoľahlivo fi ltruje nevyžiadanú poštu a umožní vám napríklad

nastaviť si vlastné pravidlá a zoznamy povolených a zakázaných odosielateľov. 

Pevná IP adresa

Je identifi kátor počítača v počítačovej sieti. Pevná IP vám zabezpečí pripojenie 

internetu stále s rovnakou IP adresou. 

doplnkové služby k vášmu Biznis DSL internetu

Váš nový fi remný DSL internet si môžete jednoducho vylepšiť praktickými 

doplnkovými službami Bezpečnostný balík a Pevná IP adresa.

doplnkové služby k základnému balíku                

Zrýchlenie na 10 Mbit/s (512 kbit/s) + 4,99 € mesačne

Zrýchlenie na 15 Mbit/s (1 Mbit/s) + 9,98 € mesačne

Zrýchlenie na 20 Mbit/s (1 Mbit/s) + 14,97 € mesačne

Neobmedzený objem dát
2,99 € 

teraz bez poplatku

Bezpečnostný balík + 3,18 € mesačne

Pevná IP adresa 

(aktivačný poplatok je 31,79 €)
+ 8,03 € mesačne

Podmienkou na získanie 100% zľavy z mesačného poplatku za doplnkovú službu Neobmedzený objem 

dát na obdobie viazanosti je uzavretie akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

s viazanosťou na 24 mesiacov.



s nami surfujete už 24 hodín po objednávke

V Orangei vieme, že fi rma bez internetu je ako ryba bez vody. Preto môžete surfovať 

s Kreditným internetom pri objednávke našich DSL služieb už 24 hodín po vašej objednávke. 

Kreditný internet vám automaticky poskytneme v období, kým bude vaša nová 

DSL linka nainštalovaná. 

Kreditný internet získate s objemom dát 5 GB a s modemom, a to všetko len za 1 €.

Kredit je platný na prvé 3 mesiace od začatia používania Kreditného internetu. Následne sa môžete 

rozhodnúť, či si kredit budete ďalej navyšovať, alebo prejdete na iný program Mobilného internetu.

Mobilné internetové pripojenie vám môže slúžiť ako:

  náhradné pripojenie, ktoré budete môcť využívať počas inštalácie vášho pevného internetu,

  doplnkové internetové pripojenie, ktoré budete môcť využiť v prípade nutnosti cestovania,

  doplnkové internetové pripojenie, ktoré budete môcť využiť v prípade, ak by došlo k výpadku  

pevného internetového pripojenia.
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k neobmedzenému internetu za výhodnú cenu získate:

  mobilné pripojenie pre svoju kanceláriu alebo domácnosť už od 8,49 € mesačne,

  900 – 25 000 MB predplatených dát, po presiahnutí limitu môžete bez ďalších nákladov 

surfovať ďalej rýchlosťou 64 kbit/s,

  zariadenie Huawei Flybox 3G router, ktoré vám umožní pripojiť na internet viacero počítačov 

cez kábel alebo WiFi za jednorazovú cenu už od 1 €,

  rovnakú výšku faktúry,

  surfovanie v zahraničí už od 9 centov/MB.

výhodnejší mesačný poplatok pre verných zákazníkov

Mobilný

internet

počet rokov, koľko ste s nami

0 – 1 1 – 5 5 – 10 10 a viac 

Štart 9,99 € 9,49 € 8,99 € 8,49 €

Klasik 17,99 € 17,49 € 16,99 € 16,49 €

Premium 23,99 € 23,49 € 22,49 € 21,99 €

Extra 34,99 € 33,99 € 31,99 € 28,99 €

Ultra 48,99 € 46,99 € 43,99 € 39,99 €

program Štart Klasik Premium Extra Ultra

mesačný poplatok 9,99 € 17,99  € 23,99 € 34,99 € 48,99 €

objem dát pri plnej rýchlosti prenosu 900 MB 6 000 MB 12 000 MB 20 000 MB 25 000 MB

plná rýchlosť – sťahovanie dát 14,4 Mbit/s 21 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s

plná rýchlosť – odosielanie dát 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s 5,76 Mbit/s

využite Mobilný internet

doma aj v práci

Užite si dátovo neobmedzený internet, ktorý je ideálny do kancelárie alebo domov. 

Navyše k nemu môžete využiť nové zaujímavé výhody, ktoré vám uľahčia surfovanie.

Pre získanie výhodnejšieho mesačného poplatku pre verných zákazníkov sa berie do úvahy obdobie, počas ktorého využívate 

naše služby v rámci účastníckeho programu prostredníctvom v súčasnosti aktívnej SIM karty alebo pripojenia Orange Doma. 

Podmienkou ponuky výhodnejšieho mesačného poplatku je uzavretie akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 

s viazanosťou na 12/24 mesiacov.
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tablet už od 1 €

k Mobilnému internetu

S našimi tabletmi už od 1 € môžete mať svoju kanceláriu stále so sebou. Stačí, ak si aktivujete niektorý 

z programov Mobilného internetu s dvojročnou viazanosťou. 

Ponuka platí do vypredania zásob. Ceny platia v prípade uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou 

na 24 mesiacov. Aktuálnu ponuku nájdete na www.orange.sk.
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Orange biznis karta biznis
karta

Tablet s 10,1-palcovým 

WXGA displejom s rozlíšením 

1 280 x 800 a s dotykovým 

S Perom. K dispozícii je funkcia 

Shape Match a aplikácia Adobe 

Photoshop Touch. Super výkon 

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Samsung Galaxy Note 10.1

Skvelý pomocník na 

cesty v sebe zahŕňa 

10,1-palcový PLS displej 

s rozlíšením 1 280 x 800. 

O rýchle fungovanie sa 

stará dvojjadrový procesor 

Samsung Ga

O surfovanie po novom sa postará 

tablet s 8-palcovým IPS displejom, 

ktorý pracuje v rozlíšení 1 024 x 768, 

s dvojjadrovým procesorom s taktom 

1,2 GHz a 8 GB interného priestoru pre 

dáta. Využívať budete Google Android 

4.1.2 Jelly Bean, bezdrôtové WiFi 

pripojenie 802.11n a Bluetooth 4.0.

Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G

a pamäť s kapacitou až 16 GB, ktorú možno rozšíriť vďaka 

slotu pre microSD karty. Tablet disponuje operačným 

systémom Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Každý z týchto tabletov môžete mať na splátky bez úrokov. Pre viac informácií sa obráťte na predajcu.

Mobilný 

internet

 Prestigio MultiPad 2 

Ultra Duo 8.0 3G

Samsung Galaxy 

Tab 2 7.0

Samsung Galaxy 

Tab 2 10.1

Samsung Galaxy 

Note 10.1

Sony Xperia 

Tablet Z

Klasik 39 € 119 € 219 € 339 € 399 €

Premium 1 € 69 € 159 € 269 € 329 €

Extra 1 € 9 € 79 € 199 € 249 €

Ultra 1 € 1 € 1 € 79 € 139 €

cuu.

zvýhodnené

ceny

tabletov

Tablet, ktorý spája komunikačné, 

multimediálne a webové funkcie 

v jedinom zariadení s operačným 

systémom Google Android 4.0.4 

Ice Cream Sandwich, dvojjadrovým 

procesorom s taktovacou frekvenciou 

1 GHz a internou pamäťou 16 GB. 

Prináša jedinečné funkcie, ako je 

napríklad funkcia Face Unlock.

Samsung Galaxy Tab 2 7.0

zaručí 1,4GHz štvorjadrový procesor a OS Google Android 

4.1.2 Jelly Bean. Súčasťou tabletu je aj 5Mpx fotoaparát či 

WiFi a/b/g/n.

výhody Orange biznis karty

Vieme, že ako živnostník sa denne musíte starať o množstvo vecí. Preto pre vás máme jedinečnú 

Orange biznis kartu, s ktorou získate množstvo špeciálnych výhod, a to napríklad:

  vyhradené miesto v našich predajniach a možnosť telefonicky si dohodnúť stretnutie,

  širokú ponuku dvojíc mobilov len za 1 €,

  zľavu 10 % na telefóny a dátové zariadenia v prípade mesačného poplatku 

za služby minimálne 5 € s DPH, 

  doručenie telefónu kuriérom priamo k vám,

  službu e-Kontakt, s ktorou si aktivujete nové služby a paušály pohodlne cez web.

Sony Xperia Tablet Z

Zariadenie so štíhlym, minimalistickým dizajnom založenom na prvotriednych materiáloch a symetrii 

vo všetkých smeroch. Tablet sa hrdí 10,1-palcovým HD displejom s automatickou optimalizáciou 

a štvorjadrovým procesorom Snapdragon S4 Pro. S hrúbkou len 6,9 mm a hmotnosťou 495 gramov 

je Xperia Tablet Z výnimočne štíhly, ľahký a prenosný, pritom však vôbec nie je krehký. V súlade 

s normami IP55/57 a IP5X je zariadenie chránené pred vniknutím prachu a je odolný proti vode.



www.orange.sk/biznis

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:

verzia 7/2013

  telefonicky na Zákazníckej linke 905: 

0905 905 905,

  telefonicky alebo prostredníctvom SMS 

na pridelenom čísle, ktoré je uvedené na vašej 

faktúre, na adrese biznisoperator@orange.sk,

  na www.orange.sk/biznis,

  prostredníctvom webovej aplikácie e-Kontakt,

  osobne v značkových predajniach,

  priamo v sídle našej spoločnosti na adrese:

 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,

 821 08 Bratislava.

Obráťte sa na nás:


