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ORANGE PREDLŽUJE OTVÁRACIE HODINY 
SVOJICH PREDAJNÍ

 
Bratislava, 12.12.2006 – O tohoročnú vianočnú ponuku Orangeu je mimoriadny záujem. 
Svedčia  o tom  aj  predajne  Orangeu  plné  zákazníkov.  Spoločnosť  Orange  preto 
prispôsobuje otváracie hodiny predajní potrebám zákazníkov a predlžuje dobu predaja 
vo všetkých predajniach na Slovensku počas víkendov. 

V sobotu 16.12. a 23.12. budú predajne otvorené v čase od 9.00 do 16.00. V nedeľu 17.12. 

od 9.00 do 14.00. 

V dňoch  25.  -26.12.  2006  ,  1.1.  a 6.1.  2007  budú  predajne  Orangeu  zatvorené,  okrem 

predajní nachádzajúcich sa v sieti hypermarketov v prípade, ak sú hypermarkety otvorené. 

Orange  zároveň  ubezpečuje  svojich  zákazníkov,  že  v tomto  období  je  na  predajných 

miestach dostatok mobilných telefónov a žiadne väčšie výpadky v zásobovaní v súčasnosti 

nehrozia.    

O skupine Orange
Orange je kľúčová značka skupiny France Telecom, jedného z popredných svetových telekomunikačných operátorov 

s viac ako 153 miliónmi zákazníkov na piatich kontinentoch. V júni 2006 sa Orange v súlade so stratégiou NExT 

zameranou na integráciu operátorov v skupine France Telecom stal jednotnou značkou pre mobilné, broadbandové a 

multi-play ponuky vo Francúzsku, Veľkej Británii,  Holandsku a v októbri  aj  v Španielsku. V súčasnosti  je druhým 

najväčším poskytovateľom mobilných a internetových služieb v Európe.  Firemné komunikačné riešenia a služby 

ponúka skupina pod názvom Orange Business Services. Orange Business Services sú dostupné v 166 krajinách a 

teritóriách a využívajú ich zákazníci v 220 krajinách sveta. France Telecom (NYSE:FTE) je spoločnosť obchodovaná 

na Euronext Paris Eurolist burze a na burze v New Yorku. K 30. septembru 2006 mala 92,59 milióna zákazníkov 

mobilných, 12,09 milióna zákazníkov internetových a 48.59 milióna zákazníkov fixných služieb. Na konci roka 2005 

dosiahol  France  Telecom  celkové  tržby  vo  výške  49  miliárd  euro  podľa  štandardov  IFRS  (38,4  miliárd  euro 

k 30.9.2006) a mal 230 000 zamestnancov. Ďalšie informácie o skupine Orange a France Telecom sa nachádzajú na 

stránke www.orange.com alebo www.francetelecom.com.

Orange,  ako aj  iné názvy produktov alebo služieb uvedené v tomto materiáli  sú registrované ochranné známky  

spoločnosti Orange Personal Communications Services Limited.

O spoločnosti Orange Slovensko
Orange Slovensko je najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku. K 30.9.2006 mal 2 601 421 aktívnych 

zákazníkov.  Svojím  signálom  pokrýva  99,3  % populácie  a 86,8  % územia  SR.  Spoločnosť  Orange  Slovensko 

hospodárila  k 31.12.2005  s obratom  21,444  mld.  Sk  s medziročným  nárastom  11,6  %.  Orange  je  vedúcim 

poskytovateľom  mobilných  telekomunikačných  služieb  aj  pre  firemný  segment.  Mobilné  telekomunikačné  služby 

spoločnosti  Orange Slovensko využíva 69 % slovenských firiem. Približne 64 % firiem deklaruje,  že ich hlavným 
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poskytovateľom telekomunikačných služieb je spoločnosť Orange Slovensko. (zdroj: T/Audit, TNS Aisa, august 2006. 

Okrem mobilnej dátovej siete GPRS s celonárodným pokrytím prevádzkuje mobilnú dátovú sieť EDGE s najlepším 

pokrytím v SR -77 % populácie ako aj mobilnú sieť tretej generácie v štandarde UMTS s bezkonkurenčným pokrytím 

43,2 % populácie SR. Vysokorýchlostná mobilná dátová sieť Orangeu v štandarde HSDPA podporujúca prenosové 

rýchlosti do 3,6 Mbit/s je dostupná na celom území SR pokrytom signálom UMTS, čo znamená všetky mestá nad 20 

tis. obyvateľov. Orange Slovensko je jediným poskytovateľom lokalizačných služieb založených na technológii GSM 

na  Slovensku.  Kvalita  služieb  spoločnosti  Orange  Slovensko  spĺňa  kritériá  certifikátu  ISO  9001:2000  podľa 

medzinárodného  štandardu  kvality.  Nezávislí  audítori  potvrdili,  že  Orange  Slovensko  má  vybudovaný  systém 

riadenia,  ktorý  zákazníkom  zaručuje  kvalitné,  stabilné  a konzistentné  poskytovanie  služieb.  Spoločnosť  Orange 

Slovensko  je  držiteľom  certifikátu  environmentálneho  manažérstva  podľa  normy  ISO 14001:2004.  100  % akcií 

spoločnosti  Orange  Slovensko vlastní  spoločnosť  Orange S.A.,  ktorej  majiteľom je  spoločnosť  France Telecom. 

Orange Slovensko má v súčasnosti viac ako 270 roamingových partnerov v vyše 146 krajinách sveta. V roku 2003 

získal Orange Slovensko ako prvá spoločnosť zo sektora služieb na Slovensku prestížne ocenenie Firma roka 2003 

od renomovaného ekonomického týždenníka Trend. Informácie o spoločnosti Orange Slovensko sa nachádzajú na 

stránke www.orange.sk.

Ďalšie informácie :
Peter Tóth

Corporate Affairs Manager

tel. +421 (2) 5851-4818, +421 (905) 014 818, 

fax: +421 (2) 5851 4053

e-mail: peter.toth@orange.sk

Richard Fides

Media Relations Manager

tel. +421 (2) 5851 4878, +421 (905) 014 878, 

fax: +421 (2) 5851 4053

e-mail: richard.fides@orange.sk
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