
Pevný optický internet (Home Fiber) – Zľavový voucher 
 
 

Voucher vydaný spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., (ďalej len „spoločnosť Orange“) 

oprávňujúci jeho držiteľa na uplatnenie 100% zľavy z mesačného poplatku Pevného optického 

internetu poskytovaného spoločnosťou Orange, sa riadi nasledovnými podmienkami (ďalej len 

„Podmienky použitia voucheru“): 

 

● Voucher umožňuje jeho oprávnenému držiteľovi jednorazové uplatnenie 100% zľavy zo sumy 

dvanástich (12) základných mesačných poplatkov  služby Pevný optický internet v rámci 

služby Orange Doma poskytovanej spoločnosťou Orange, a to v prípade splnenia podmienky 

zriadenia nového pripojenia vrátane inštalácie príslušných zariadení s jedným z nasledujúcich 

programov: Home Safe Fiber Basic, Home Safe Fiber Optimal, Home Safe Fiber Premium 

alebo Home Safe Fiber Top; 

● podmienkou použitia voucheru je uzavrenie akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní 

verejne dostupných služieb s 24 mesačnou viazanosťou;  

● voucher je možné použiť len na úhradu mesačného poplatku služby Pevný optický internet 

v rámci služby Orange Doma, t.j. voucher nie je možné využiť na ostatné poplatky napr. 

inštalačný poplatok, poplatok za prenájom zariadení, poplatok za TV balíky; 

● voucher je možné použiť len v prípade, ak je v čase uplatnenia voucheru adresa pripojenia 

tykajúceho sa služby Pevný optický internet umiestnená v pokrytí Pevného optického 

internetu poskytoveného spoločnosťou Orange; v opačnom prípade nie je možné voucher 

uplatniť a držiteľ vouchera nemá nárok na žiadnu náhradnú zľavu, ako ani na vyplatenie 

peňažného ekvivalentu vouchera; 

● pre uplatnenie voucheru je držiteľ voucheru povinný poslať emailovú správu na adresu 

FTTH.voucher@orange.sk s uvedením kódu voucheru a aktuálneho telefónneho čísla, pričom 

po overení platnosti kódu a platnosti voucheru bude kontaktovaný oddelením TeleSales 

spoločnosti Orange;  

● voucher nie je možné previesť na žiadnu inú fyzickú ani právnickú osobu; 

● voucher je možné použiť iba v jednej objednávke a nie je možné ho vymeniť za hotovosť; 

● spoločnosť Orange nezodpovedá za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie kódu, 

uvedeného vo vouchery, a nie je povinná poskytnúť náhradný kód; 

● spoločnosť Orange si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky použitia vouchera, a to 

zverejnením ich nového znenia na stránke www.orange.sk 
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