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Príloha č. 2 k Cenníku služieb  

Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner 
 

 

Cenník osobitných ponúk 
 

Predmetom tejto Prílohy č. 2 k Cenníku služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner – 

Cenník osobitných ponúk (ďalej v tejto prílohe tiež ako „Príloha“) je stanovenie podmienok aktuálne platných 

krátkodobých a dlhodobých osobitných ponúk spoločnosti Orange Slovensko, a. s., pre účastníkov jej služieb. 

Ustanovenia tejto Prílohy majú prednosť pred ustanoveniami ostatných častí Cenníka, pokiaľ nie je táto priorita 

výslovne vylúčená v niektorom z ustanovení ostatných častí Cenníka. Pokiaľ sa dostanú ustanovenia rôznych 

dočasných krátkodobých alebo dlhodobých ponúk do rozporu, prednosť má ustanovenie tej ponuky, ktorej platnosť 

sa začala neskôr, ak je to aplikovateľné, a ak z povahy veci alebo výslovného ustanovenia (ktoré môže byť uvedené 

tiež v ustanoveniach skoršej ponuky) nevyplýva niečo iné. 

 

„Pre účely tejto Prílohy majú nižšie uvedené pojmy takýto význam:  

 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb je zmluva, na základe ktorej účastník služieb vyžíva služby, ktorých 

podmienky sú uvedené v Cenníku. 

 

Akciový dodatok je dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, v ktorom sa strany dohodli na poskytnutí 

zľavy z ceny zariadenia predávaného spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., (ďalej len „spoločnosť Orange“) 

účastníkovi, ktorý je druhou stranou Akciového dodatku, alebo na poskytnutí iného zvýhodnenia zo strany 

spoločnosti Orange tomuto účastníkovi a tento účastník sa zároveň v Akciovom dodatku zaviazal počas 

dohodnutého obdobia (ďalej aj „Lehota viazanosti“) užívať služby poskytované mu spoločnosťou Orange, a to 

v rozsahu a/alebo v štruktúre stanovenej v Akciovom dodatku, pričom tento záväzok účastníka je pre prípad jeho 

porušenia účastníkom zabezpečený právom spoločnosti Orange na zmluvnú pokutu v dohodnutej výške. 

Predmetom Akciového dodatku môžu byť aj ďalšie dojednania medzi jeho stranami.  

 

Pojmy a legislatívne skratky použité v texte tejto Prílohy, ktoré nie sú definované v ustanoveniach tohto článku alebo 

v iných ustanoveniach tejto Prílohy, sa v prípade, že boli definované vo Všeobecných podmienkach poskytovania 

služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner spoločnosti Orange Slovensko, a.s., (ďalej aj 

„VP“) alebo v inom dokumente tvoriacom súčasť Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, vykladajú podľa ich 

definícií vo VP, resp. v iných častiach Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, pokiaľ vzhľadom na kontext, v ktorom 

bol pojem, resp. skratka použitý, zo samotnej povahy veci alebo výslovného ustanovenia tejto Prílohy nevyplýva 

niečo iné. 

 

Článok 1 

Ponuka „Zľava 50 €/ 100 € na pevný internet“ 

 

1. Účastník služieb spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (ďalej v tomto článku len „spoločnosť Orange“), ktorý 

spĺňa v tomto článku stanovené podmienky (ďalej v tomto článku len „Účastník“) a ktorý v dobe 

od 22. 7. 2020 do ukončenia ponuky podľa tohto článku (ďalej v tomto článku len „táto ponuka“) uzavrie so 

spoločnosťou Orange Akciový dodatok s viazanosťou na 24 mesiacov, pričom 

a) ide o účastníka služieb spoločnosti Orange, ktorý zároveň s uzavretím Akciového dodatku uzavrel aj 

Zmluvu o poskytovaní verejných služieb (tzn. ide o nového účastníka služby Pevný optický internet 

Partner), ktorý požiadal o aktiváciu účastníckeho programu Home Basic Fiber Partner, Home Optimal 

Fiber Partner alebo Home Premium Fiber Partner (ďalej jednotlivo len „Povolený program“), alebo 

b) pri uzavretí Akciového dodatku Účastník  

b1) požiadal o zmenu účastníckeho programu, pričom ide o zmenu z účastníckeho programu 

v ľavom stĺpci tabuľky na účastnícky program v pravom stĺpci tabuľky uvedenej v tomto bode. 

Účastnícky program, ktorý mal Účastník aktivovaný bezprostredne pred momentom uzavretia 

Akciového dodatku sa označuje ako „Predchádzajúci paušál“: 
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Predchádzajúci paušál Zmena na Povolený paušál 

Home Basic Fiber Partner Home Optimal Fiber Partner 

Home Optimal Fiber Partner Home Premium Fiber Partner 

 Home Mini Fiber Partner  Home Basic Fiber Partner 

FiberNet Mini Partner Home Optimal Fiber Partner 

FiberNet Partner 100 Home Premium Fiber Partner 

FiberNet Partner Home Premium Fiber Partner 

 

alebo 

b2) požiadal o aktiváciu služby Zrýchlenie na 1 Gbit/s, ak mal Účastník bezprostredne pred 

momentom uzavretia Akciového dodatku aktivovaný účastnícky program Home Premium Fiber 

Partner bez služby Zrýchlenie na 1 Gbit/s, 

má nárok na benefit „Zľava 50 €/ 100 € na pevný internet“ (ďalej len „Benefit“) za podmienok uvedených 

v tomto článku a, ak uzavrie Akciový dodatok podľa tohto bodu do 1. 9. 2020, aj na jednorazovú zľavu 100% 

z výšky poplatku za zriadenie pripojenia.  

 

2. Benefit spočíva v poskytnutí kreditu na fakturačný účet Účastníka, ktorý mu bude poskytnutý zo strany 

spoločnosti Orange v opakovaných plneniach (za jednotlivé zúčtovacie obdobia) a ktorý bude využitý na 

úhradu cien elektronických komunikačných služieb podľa pravidiel definovaných nižšie v tomto článku (ďalej 

len „Kredit“) vo výške 5 € v konkrétnom zúčtovacom období, za ktoré mu má byť Kredit poskytnutý. Kredit 

môže byť Účastníkovi poskytnutý v jednotlivom zúčtovacom období len do takej výšky, aby fakturovaná cena 

za účastnícky program a ďalšie služby po uplatnení zľavy nebola záporná. 

 

3. Kredit je možné využiť len na úhradu elektronických komunikačných služieb poskytovaných Účastníkovi 

spoločnosťou Orange, a nie je možné ho využiť na (i) úhradu služieb a produktov poskytovaných Účastníkovi 

tretími stranami, hoci sú tieto Účastníkovi účtované prostredníctvom spoločnosti Orange), (ii) ani na úhradu 

kúpnej ceny koncových telekomunikačných zariadení, nájmu, splátok a pod. 

 

4. Kredit bude Účastníkovi poskytovaný najdlhšie 20 po sebe nasledujúcich zúčtovacích období (podľa 

podmienok uvedených v bode 5) počnúc prvým celým zúčtovacím obdobím (i) po zúčtovacom období, 

v ktorom bola služba Pevný optický internet Partner úspešne zriadená (t. j. prebehla inštalácia služby), ak ide 

o nového účastníka podľa písm. a) bodu 1, inak (ii) po podpise Akciového dodatku. Kredit bude Účastníkovi 

poskytnutý len za tie zúčtovacie obdobia, v ktorých Účastník mal aktivovaný  

a) ten Povolený program, o ktorého aktiváciu požiadal pri podpise Akciového dodatku,  

b) Povolený program s vyšším štandardným mesačným poplatkom ako je štandardný mesačný 

poplatok toho Povoleného programu, o ktorého aktiváciu požiadal pri podpise Akciového dodatku 

(pre účely tohto článku je štandardným mesačným poplatkom základný, nezľavnený, v Cenníku 

uvedený mesačný poplatok účastníckeho programu), alebo 

c) v prípade podľa písm. b2) bodu 1 mal aktivovanú službu Zrýchlenie na 1 Gbit/s. 

Ak v niektorom zúčtovacom období Účastník nesplní podmienku podľa písm. a) až c), za dané zúčtovacie 

obdobie nebude Účastníkovi Kredit poskytnutý; celková doba poskytovania Kreditu tým nie je ovplyvnená a 

nepredlžuje sa o dobu neposkytovania Kreditu z dôvodu nesplnenia podmienok podľa písm. a) až c) 

v niektorom zúčtovacom období.  

 

5. Kredit bude Účastníkovi poskytovaný počas  

a) 10 celých zúčtovacích období (ak Účastník nie je zákazníkom ponuky Love) alebo 

b) 20 celých zúčtovacích období (ak Účastník je v okamihu uplynutia doby podľa bodu a) zákazníkom 

ponuky Love) 

nasledujúcich po podpise Akciového dodatku (ak po podpise Akciového dodatku nasleduje čiastočné, nie 

celé zúčtovacie obdobie, Kredit bude Účastníkovi poskytnutý až od prvého celého zúčtovacieho obdobia). 

Ak Účastník využil zvýhodnenie 100% zľavy z výšky mesačných poplatkov za Povolené programy na 3 celé 

zúčtovacie obdobia od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období, počas 

ktorého bol uzavretý Dodatok o rozšírení siete alebo dokument s iným názvom, v ktorom sú uvedené 

podmienky uvedenej ponuky (ponuka pre novopokryté miesta), začiatok poskytovania Kreditu sa posúva o 3 
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celé zúčtovacie obdobia bez toho, aby mal tento posun vplyv na dĺžku poskytovania Kreditu podľa 

predchádzajúcej časti tohto bodu. Ak Účastník nesplnil podmienky podľa písm. b) bodu 1 pri podpise 

Akciového dodatku, ale splnil ich neskôr počas doby viazanosti a počas doby trvania ponuky podľa 

posledného bodu tohto článku (napr. požiadal o zmenu z účastníckeho programu FiberNet Partner na Home 

Premium Fiber Partner až po uplynutí 1 zúčtovacieho obdobia od podpisu Akciového dodatku), spoločnosť 

Orange je oprávnená, nie však povinná, priznať Kredit aj takémuto Účastníkovi, avšak len na obdobie od 

splnenia podmienok do uplynutia doby 10 alebo 20 mesiacov od podpisu Akciového dodatku (napríklad na 

dobu 9 zúčtovacích období).  

 

6. Účastník využíva ponuku Love, ak uzavrel so spoločnosťou Orange príslušné dodatky k zmluve/ zmluvám o 

poskytovaní verejných služieb. Za ponuku Love sa na účely tohto článku považujú tieto ponuky spoločnosti 

Orange: 

- Ponuka Love, ktorú účastník využíva na základe uzavretia Dohody o poskytovaní zvýhodnení v rámci 

ponuky Love  

- Ponuka Love, na základe ktorej má účastník nárok na niektorý z benefitov Zvýhodnenie „Love“, 

Zvýhodnenie „Môj balík Love 1“, Zvýhodnenie „Môj balík Love 2“, Zvýhodnenie „Love - DSL“, 

Zvýhodnenie „Môj balík Love“ alebo Zvýhodnenie „Môj balík Love DSL“, a ktorú účastník využíva na 

základe uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Orange 

TV cez satelit s označením Y8 alebo Y9 

- Ponuka Love, na základe ktorej má účastník nárok na benefit Zvýhodnenie „Môj balík Love Basic“   

Za ponuku Love sa na účely tohto článku nepovažuje: 

- Ponuka Orange Mix 

- Zľava 3 €/ 5 € na DSL a Pevný internet Partner  

- Ponuka Love z roku 2017 (Paušály Go Europe 32 €/ Go Europe 12 €) 

 

7. Účastník stráca nárok na Benefit, ak kedykoľvek po uzavretí Akciového dodatku podľa bodu 1 písm. a) alebo 

b) uzavrie ďalší Akciový dodatok, ktorého predmetom je aktivácia služby Orange TV cez Optik Partner. 

 

8. Ponuku nie je možné kombinovať s inými ponukami spoločnosti Orange, ktoré budú platné po uplynutí doby 

platnosti tejto ponuky, pokiaľ spoločnosť Orange neurčí inak.  

 

9. Ponuku nie je možné využiť, ak Účastník uzavrel Akciový dodatok v režime podomového predaja. 

 

10. Ustanovenia tohto článku vrátane jeho nadpisu sa odo dňa nasledujúceho po dni skončenia platnosti ponuky 

bez toho, aby spoločnosť Orange Slovensko, a. s., musela vykonať osobitný právny úkon (napr. vydanie 

dodatku k cenníku), stávajú súčasťou Prílohy č. 1 k vtedy platnému Cenníku, pričom zároveň k tomuto 

okamihu prestávajú byť súčasťou tejto prílohy. Zmena podľa predchádzajúcej vety sa neuskutoční ku dňu 

nasledujúcemu po dni skončenia platnosti ponuky, pokiaľ spoločnosť Orange Slovensko, a. s., svojím 

úkonom predĺži dobu trvania ponuky. V prípade podľa predchádzajúcej vety (predĺženie doby trvania ponuky) 

sa ustanovenia tohto článku vrátane jeho nadpisu stanú súčasťou Prílohy č. 1 k vtedy platnému Cenníku, a 

zároveň prestanú byť súčasťou tejto prílohy odo dňa nasledujúceho po poslednom dni predĺženej doby 

trvania ponuky. 
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