
Podmienky ponuky Kúpa zariadenia za cenu so zľavou (s novým záväzkom) 

pred uplynutím doby viazanosti predchádzajúceho záväzku

1. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „spo-

ločnosť Orange“) poskytuje pre účastníkov jej služieb 

poskytovaných na základe Zmluvy o poskytovaní 

verejných služieb, ktorej súčasťou sú Všeobecné 

podmienky poskytovania verejných elektronických 

komunikačných služieb prostredníctvom verejnej 

mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., 

(ďalej tiež „Zmluva“) osobitnú ponuku s názvom 

„Kúpa zariadenia za cenu so zľavou (s novým zá-

väzkom) pred uplynutím doby viazanosti predchá-

dzajúceho záväzku“ (ďalej len „Ponuka“). 

2. Ponuku možno využiť len v prípade splnenia všet-

kých podmienok uvedených v týchto Podmien-

kach ponuky Kúpa zariadenia za cenu so zľavou 

(s novým záväzkom) pred uplynutím doby viaza-

nosti predchádzajúceho záväzku (ďalej len „Pod-

mienky“) a v súlade s nimi. Spoločnosť Orange 

je oprávnená kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom 

zmeniť Podmienky vydaním dodatku k Podmien-

kam alebo vydaním nového znenia Podmienok ale-

bo tým, že bez zmeny znenia Podmienok zmení 

pravidlá poskytovania Ponuky.

3. Pre účely týchto podmienok majú v tomto bode 

uvedené pojmy nasledovný význam:

a) Akciovým dodatkom sa rozumie dodatok 

k Zmluve, na základe ktorého účastník kúpil 

zariadenie za cenu so zľavou alebo získal iné 

zvýhodnenie a v ktorom sa účastník zaviazal, 

že bude užívať prostredníctvom v predmet-

nom Akciovom dodatku defi novanej SIM karty 

služby spoločnosti Orange po dobu stanove-

nú v Akciovom dodatku (v Podmienkach tiež 

ako „doba viazanosti“), a to v rozsahu a/alebo 

štruktúre stanovenej v predmetnom Akciovom 

dodatku. 

b) Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi 

spoločnosťou Orange a účastníkom služieb 

poskytovaných spoločnosťou Orange, ktorej 

súčasťou sú Všeobecné podmienky poskyto-

vania verejných elektronických komunikačných 

služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a pred-

metom je poskytovanie služieb spoločnosťou 

Orange účastníkovi.

c) Zariadením sa rozumie mobilný telefón, iné 

koncové telekomunikačné zariadenie alebo 

iné zariadenie, ktoré je zaradené v štandard-

nom sortimente zariadení ponúkaných spo-

ločnosťou Orange a na obchodných miestach 

spoločnosti Orange je možné ho zakúpiť tak 

za bežnú spotrebiteľskú cenu, ako aj za cenu 

so zľavou v prípade uzavretia Akciového do-

datku a splnenia ostatných podmienok urče-

ných spoločnosťou Orange. Zariadenie mož-

no zakúpiť za cenu so zľavou len v prípade, 

ak účastník užíva služby prostredníctvom SIM 

karty, prostredníctvom ktorej nie je povinný 

plniť povinnosti dohodnuté v žiadnom plat-

nom Akciovom dodatku a v súvislosti s kúpou 

Zariadenia za cenu so zľavou uzavrie nový 

Akciový dodatok, v ktorom sa zaviaže plniť 

povinnosti stanovené v tomto novom Akcio-

vom dodatku práve prostredníctvom takejto 

vyššie uvedenej SIM karty (teda okrem výni-

miek stanovených pre osobitné ponuky nie 

je možné uzavrieť nový Akciový dodatok (t. j. 

kúpiť Zaria denie za cenu so zľavou) v súvislosti 

s ta kou SIM kartou, ktorá je už viazaná iným 

platným Akciovým dodatkom). Okrem štan-

dardného sortimentu, ktorého súčasťou sú 

Zariadenia, môžu existovať osobitné ponuky, 

v rámci ktorých je za osobitných podmienok 

ponúkaný odlišný väčšinou zúžený sortiment 

zariadení.

d) Účastníkom (alebo „účastníkom“) sa rozu-

mie účastník služieb poskytovaných spoloč-

nosťou Orange na základe Zmluvy.

e) Príslušnou SIM kartou sa rozumie SIM karta, 

v súvislosti s ktorou účastník využije Ponuku. 

V Akciovom dodatku, ktorý je platný v okami-

hu využitia Ponuky (pričom využitím Ponuky 

dôjde k jeho zániku a teda aj k skráteniu doby 

viazanosti), sa účastník zaviazal plniť svoje po-

vinnosti podľa tohto Akciového dodatku pro-

stredníctvom Príslušnej SIM karty. V Akciovom 

dodatku, ktorý účastník uzavrie v okamihu 

využitia Ponuky (v ktorom sa zároveň dohod-

ne predčasné ukončenie platnosti Akciové-

ho dodatku podľa predchádzajúcej vety), sa 

účastník zaviaže plniť svoje povinnosti podľa 

tohto Akcio vého dodatku tiež prostredníctvom 

Príslušnej SIM karty.

f) Pôvodným Akciovým dodatkom sa rozu-

mie Akciový dodatok platný pred okamihom 

využitia Ponuky, v ktorom sa účastník zaviazal 

plniť svoje povinnosti prostredníctvom Prísluš-

nej SIM karty. Využitím Ponuky dôjde k pred-

časnému zániku platnosti Pôvodného Akciové-

ho dodatku dohodou účastníka a spoločnosti 

Orange uzavretou v rámci nového Akciového 

dodatku uzavretého v okamihu využitia Po-

nuky.

g) Novým Akciovým dodatkom sa rozumie 

Akciový dodatok uzavieraný v okamihu využi-

tia Ponuky, v ktorom sa účastník zaviazal pl-

niť svoje povinnosti prostredníctvom Príslušnej 

SIM karty a v ktorom sa jeho strany dohodli na 

predčasnom zániku platnosti Pôvodného Ak-
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ciového dodatku. Predmetom Nového Akcio-

vého dodatku je tiež kúpa Zariadenia za cenu 

so zľavou.  

4. Predmetom Ponuky je poskytnutie možnosti za 

osobitných podmienok uvedených v týchto Pod-

mienkach skrátiť dobu viazanosti platného Pôvod-

ného Akciového dodatku a na základe podpisu 

Nového Akciového dodatku zakúpiť Zariadenie 

predávané spoločnosťou Orange za cenu so zľa-

vou. Skrátenie doby viazanosti Pôvodného Ak-

ciového dodatku sa vykoná uzavretím Nového Ak-

ciového dodatku, v ktorom je obsiahnutá dohoda 

o zániku platnosti Pôvodného Akciového dodatku, 

teda k skráteniu doby viazanosti Pôvodného Akci-

ového dodatku dôjde samotným uzavretím Nové-

ho Akciového dodatku a zánikom platnosti Pôvod-

ného Akciového dodatku. V prípade, ak účastník 

v súvislosti s Príslušnou SIM kartou nespĺňa pod-

mienky stanovené v Podmienkach pre skrátenie 

doby viazanosti Pôvodného Akciového dodatku 

a na kúpu Zariadenia za cenu so zľavou uzavretím 

Nového Akciového dodatku v rámci Ponuky, nie je 

tým dotknutá prípadná možnosť kúpiť niektoré zo 

Zariadení za cenu so zľavou za podmienok stano-

vených v rámci iných ponúk spoločnosti Orange. 

V rámci Ponuky nie je možné skrátiť dobu viaza-

nosti Pôvodného Akciového dodatku bez toho, 

aby súčasne účastník uzavrel Nový Akciový doda-

tok, ktorý spĺňa podmienky uvedené v týchto Pod-

mienkach a na základe ktorého Účastník zakúpi 

Zariadenie.

5. Právo na skrátenie doby viazanosti Pôvodného Ak-

ciového dodatku a na kúpu Zariadenia za cenu so 

zľavou má len osoba, ktorá splní všetky podmienky 

stanovené pre možnosť využiť Ponuku uvedené 

v týchto Podmienkach (nesplnenie alebo len neúpl-

né splnenie čo len jednej z podmienok má za násle-

dok, že právo na využitie tejto Ponuky podľa týchto 

Podmienok nevznikne). Využiť Ponuku je účastník 

služieb spoločnosti Orange oprávnený len v prípa-

de, že v okamihu využitia Ponuky (t. j. v okamihu 

podpisu Nového Akciového dodatku týmto účast-

níkom) je platný Pôvodný Akciový dodatok, na zá-

klade ktorého je účastník povinný plniť povinnosti 

prostredníctvom Príslušnej SIM karty, pričom doba 

viazanosti dohodnutá v Pôvodnom Akciovom do-

datku bola stanovená na minimálne 24 mesiacov. 

6. Účastník je oprávnený využiť Ponuku len v prípa-

de, že v okamihu využitia Ponuky mu spoločnos-

ťou Orange nebolo prerušené alebo obmedzené 

poskytovanie služieb prostredníctvom Príslušnej 

SIM karty a za podmienky, že v okamihu využi-

tia Ponuky má účastník uhradené všetky splatné 

faktúry (alebo splatné vyúčtovania) vystavené mu 

spoločnosťou Orange, ako aj všetky iné splatné 

pohľadávky spoločnosti Orange voči nemu. Spo-

ločnosť Orange je oprávnená neumožniť účastní-

kovi využitie Ponuky v prípade, že niekedy v minu-

losti neuhradil niektorý svoj dlh voči spoločnosti 

Orange včas a riadne.

7. Účastníkovi za predpokladu, že sú splnené ostatné 

podmienky uvedené v Podmienkach, vznikne prá-

vo využiť Ponuku v prípade, že sa splnia podmien-

ky uvedené v písmenách a), b), c), d) alebo e) tohto 

bodu:

a) Účastník (i) uzavrel Pôvodný Akciový dodatok 

medzi 20. 5. 2011 (vrátane) a 5. 6. 2012 (vrá-

tane), zároveň (ii) mal od uzavretia Pôvodného 

Akciového dodatku až do okamihu využitia 

Ponuky (okamih uzavretia Nového Akciového 

dodatku) na Príslušnej SIM karte aktivovaný 

niektorý zo štandardných balíkov služby Inter-

net v mobile s názvom Balík 100 MB+, Balík 

1 000 MB+, Balík 2 000 MB+, Balík 5 000 MB+ 

alebo osobitný balík 100 MB, ktorý tvorí súčasť 

účastníckych programov Biznis Svet 150 ve-

čer, Biznis Svet 150 deň alebo Paušál Spolu 

M, (ďalej tiež „Zvýhodnené IvM balíky“) alebo 

niektorý zo štandardných balíkov služby Neko-

nečný internet v mobile s názvom Nekonečný 

internet v mobile – Premium, Nekonečný inter-

net v mobile – Premium Solo, Nekonečný inter-

net v mobile – Klasik alebo Nekonečný internet 

v mobile – Klasik Solo (ďalej tiež „Zvýhodne-

né NIvM balíky“) alebo niektorý z účastníckych 

programov Panter 40 €, Panter Pro 45 €, Pan-

ter Pro 65 € resp. Panter Pro 100 € (ďalej tiež 

„P Programy“), zároveň (iii) má v okamihu vyu-

žitia Ponuky na Príslušnej SIM karte aktivovaný 

niektorý zo Zvýhodnených NIvM balíkov alebo 

z P Programov a súčasne (iv) mal na Príslušnej 

SIM karte počas doby viazanosti Pôvodného 

Akciového dodatku nepretržite až do okamihu 

využitia Ponuky aktivovaný niektorý zo Zvýhod-

nených IvM balíkov, niektorý zo Zvýhodnených 

NIvM balíkov alebo niektorý z P Programov po 

dobu minimálne 18 mesiacov.

b) Účastník (i) uzavrel Pôvodný Akciový dodatok 

medzi 20. 5. 2011 (vrátane) a 5. 6. 2012 (vrá-

tane), zároveň (ii) mal od uzavretia Pôvodného 

Akciového dodatku až do okamihu využitia 

Ponuky (okamih uzavretia Nového Akciového 

dodatku) na Príslušnej SIM karte aktivovaný 

niektorý z účastníckych programov kategórie 

Volania svojim s názvom Vybraná hodina+, Ví-

kend+, Večer a Víkend+, Deň+ alebo Nonstop+ 

(ďalej tiež „Zvýhodnené programy Volania svo-

jim“) alebo niektorý z balíkov účastníckeho 

program WOW kategórie Nekonečné volania 

s názvom Nekonečné volania – V Orangei večer 

a víkend, Nekonečné volania – V Oran gei non-

stop, Nekonečné volania – Všetky siete SR ve-

čer a víkend alebo Nekonečné volania – Všetky 

siete SR nonstop (ďalej tiež „Zvýhodne né Ne-

konečné volania“) zároveň, (iii) má v oka mihu 

využitia Ponuky na Príslušnej SIM karte akti-
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vovaný niektorý balík zo Zvýhodnených Neko-

nečných volaní a súčasne (iv) mal na Príslušnej 

SIM karte počas doby viazanosti Pôvodného 

Akcio vého dodatku nepretržite až do okamihu 

využitia Ponuky aktivovaný niektorý zo Zvýhod-

nených programov Volania svojim alebo niekto-

rý z balíkov Zvýhodnených Nekonečných vola-

ní po dobu minimálne 22 mesiacov.

c) Účastník (i) uzavrel Pôvodný Akciový dodatok 

medzi 20. 5. 2011 (vrátane) a 5. 6. 2012, zá-

roveň (ii) mal od uzavretia Pôvodného Akcio-

vého dodatku až do okamihu využitia Ponuky 

(okamih uzavretia Nového Akciového dodatku) 

na Príslušnej SIM karte aktivovaný niektorý zo 

Zvýhodnených programov Volania svojim alebo 

niektorý z balíkov Zvýhodnených Nekonečných 

volaní a súčasne niektorý zo Zvýhodnených 

IvM balíkov, P Programov alebo Zvýhodnených 

NIvM balíkov, zároveň, (iii) má v okamihu vyu-

žitia Ponuky na Príslušnej SIM karte aktivovaný 

niektorý balík zo Zvýhodnených Nekonečných 

volaní a súčasne niektorý zo Zvýhodnených 

Nekonečných volaní a zároveň (iv) mal na 

Príslušnej SIM karte počas doby viazanosti Pô-

vodného Akciového dodatku nepretržite až do 

okamihu využitia Ponuky aktivovaný niektorý 

zo Zvýhodnených programov Volania svojim 

alebo niektorý z balíkov Zvýhodnených Neko-

nečných volaní a súčasne niektorý zo Zvýhod-

nených IvM balíkov, niektorý z P Programov 

alebo niektorý zo Zvýhodnených NIvM balíkov 

po dobu minimálne 16 mesiacov.

d) Účastník (i) uzavrel Pôvodný Akciový dodatok 

pred 20. 5. 2011, zároveň (ii) mal od uzavretia 

Pôvodného Akciového dodatku až do okami-

hu využitia Ponuky (okamih uzavretia Nového 

Akciového dodatku) na Príslušnej SIM karte 

aktivovaný niektorý zo Zvýhodnených IvM ba-

líkov, P Programov alebo Zvýhodnených NIvM 

balíkov alebo niektorý zo štandardných balíkov 

služby Internet v mobile s názvom Balík 100 

MB, Balík 1 000 MB alebo Balík 2 000 MB 

(ďalej spolu tiež ako „Zvýhodnené IvM, NIvM, 

a OW balíky“), zároveň(iii) má v okamihu využi-

tia Ponuky na Príslušnej SIM karte aktivovaný 

niektorý zo Zvýhodnených NIvM balíkov ale-

bo niektorý z P Programov a súčasne (iv) mal 

na Príslušnej SIM karte počas doby viazanosti 

Pôvodného Akciového dodatku nepretržite od 

okamihu uzavretia Pôvodného Akciového do-

datku až do okamihu využitia Ponuky aktivova-

ný niektorý zo Zvýhodnených IvM, NIvM a OW 

balíkov po dobu minimálne 18 mesiacov.

e) Účastník (i) uzavrel Pôvodný Akciový dodatok 

po 5. 6. 2012, zároveň (ii) mal od uzavretia Pô-

vodného Akciového dodatku až do okamihu 

využitia Ponuky (okamih uzavretia Nového Ak-

ciového dodatku) na Príslušnej SIM karte akti-

vovaný niektorý zo Zvýhodnených NIvM balíkov 

alebo niektorý z P Programov, zároveň (iii) má 

v okamihu využitia Ponuky na Príslušnej SIM 

karte aktivovaný niektorý zo Zvýhodnených 

NIvM balíkov alebo P Programov a súčasne (iv) 

mal na Príslušnej SIM karte počas doby viaza-

nosti Pôvodného Akciového dodatku nepretr-

žite až do okamihu využitia Ponuky aktivovaný 

niektorý zo Zvýhodnených NIvM balíkov alebo 

niektorý z P Programov po dobu minimálne 

18 mesiacov.

8. V prípade, že účastník chce využiť Ponuku po tom, 

čo v súvislosti s Príslušnou SIM kartou využil počas 

doby viazanosti Pôvodného Akciového dodatku 

ponuku s názvom Mobil v záväzku – predĺženie via-

zanosti, platí, že Ponuku môže využiť len v prípa-

de, ak okrem podmienok uvedených v jednotlivých 

písmenách bodu 7 Podmienok (a tiež aj ostatných 

podmienok uvedených v Podmienkach) splní ďal-

šiu podmienku uvedenú v príslušnom písmene toh-

to bodu: 

a) V prípade, ak sú splnené podmienky uvedené 

v bode 7 písmene a) Podmienok, od uzavretia 

Pôvodného Akciového dodatku uplynulo mini-

málne 43 mesiacov

b) V prípade, ak sú splnené podmienky uvedené 

v bode 7 písmene b) Podmienok, od uzavretia 

Pôvodného Akciového dodatku uplynulo mini-

málne 46 mesiacov

c) V prípade, ak sú splnené podmienky uvedené 

v bode 7 písmene c) Podmienok, od uzavretia 

Pôvodného Akciového dodatku uplynulo mini-

málne 41 mesiacov

d) V prípade, ak sú splnené podmienky uvedené 

v bode 7 písmene d) alebo e) Podmienok, od 

uzavretia Pôvodného Akciového dodatku uply-

nulo minimálne 42 mesiacov 

9. V prípade, že účastník počas doby viazanosti do-

hodnutej v Pôvodnom Akciovom dodatku využije 

v súvislosti s Príslušnou SIM kartou službu Prestáv-

ka, doba poskytovania služby Prestávka sa neza-

počítava do žiadnej doby resp. lehoty uvedenej 

v Podmienkach a zároveň sa doba poskytovania 

služby Prestávka nepovažuje za pretrhnutie, pre-

rušenie alebo zastavenie plynutia akejkoľvek lehoty 

alebo doby podľa Podmienok a teda nie je poru-

šením podmienky nepretržitého užívania tej ktorej 

služby. Obdobie užívania služby Prestávka sa v sú-

vislosti s plnením podmienok uvedených v týchto 

Podmienkach neberie do úvahy. 

10. Podmienkou využitia Ponuky je uzavretie Nového 

Akciového dodatku k Zmluve medzi účastníkom 

a spoločnosťou Orange, v ktorom je dohodnutá 

doba viazanosti v dĺžke minimálne 24 mesiacov.

11. Tieto Podmienky nadobudli platnosť a účinnosť 

dňa 30. 5. 2013.
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