Podmienky ponuky „Karta Biznis riešení“
spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
1.

Účastník služieb spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „spoločnosť Orange“), ktorý spĺňa v týchto podmienkach stanovené
podmienky (ďalej len „účastník“) a ktorý:
a) si od 21. 11. 2018 aktivoval niektoré zo služieb (jednu alebo viaceré) Office Dynamics 365, BackupEXPERT, Virtuálne dátové
centrum, Virtuálny server, Orange Úložisko, Manažment mobilných zariadení, Orange Privacy box, Exchange Online, Housing
(ďalej len „ICT služby“),
b) uzavrie so spoločnosťou Orange zmluvu (resp. zmluvy) o poskytovaní ICT služieb (resp. niektorých z nich) ako fyzická osoba
– podnikateľ alebo právnická osoba, pričom účastník musí byť zaradený do programu osobitnej starostlivosti pre firemných
zákazníkov spoločnosti Orange,
c) dosiahne v jednotlivom zúčtovacom období sumu mesačných poplatkov za ICT služby vo výške minimálne 30 €,
má právo na poskytnutie bonusu, ktorý spočíva v poskytnutí kreditu na fakturačný účet účastníka (t. j. zľavy z faktúry), ktorý mu
bude poskytnutý zo strany spoločnosti Orange v opakovaných plneniach (za jednotlivé zúčtovacie obdobia) a ktorý bude využitý
na úhradu cien ICT služieb podľa pravidiel definovaných nižšie (ďalej len „Kredit“) vo výške podľa bodu 2.
2. Účastník má právo na poskytnutie Kreditu (poskytovaného vo forme zľavy z fakturovanej sumy):
a) vo výške 2,083 € (z ceny s DPH) v konkrétnom zúčtovacom období, za ktoré mu má byť Kredit poskytnutý, ak výška ceny s
DPH za ICT služby pod jedným variabilným symbolom (t. j. zákazníckym číslom – CN – prideleným účastníkovi), počas
dotknutého zúčtovacieho obdobia (rozhodným okamihom je posledný deň zúčtovacieho obdobia) (ďalej len „Obrat“), dosiahla
hodnotu minimálne 15 € s DPH, alebo
b) vo výške 4,16 € (z ceny s DPH) v konkrétnom zúčtovacom období, za ktoré mu má byť Kredit poskytnutý, ak výška ceny
s DPH za ICT služby pod jedným variabilným symbolom (t. j. zákazníckym číslom – CN – prideleným účastníkovi), počas
dotknutého zúčtovacieho obdobia (rozhodným okamihom je posledný deň zúčtovacieho obdobia) (ďalej len „Obrat“), dosiahla
hodnotu minimálne 30 €.
3. Do Obratu sa započítavajú mesačné poplatky za ICT služby s DPH. Ak spoločnosť Orange poskytne účastníkovi za vybranú ICT
službu akúkoľvek zľavu, do Obratu sa započítava suma po odpočítaní zľavy.
4. Kredit je možné využiť len na úhradu ICT 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 (napr. úhrada za zakúpenie cestovných lístkov, parkovného, služby stávkových kancelárií, darcovské SMS
správy a pod.), (ii) ani na úhradu kúpnej ceny koncových telekomunikačných zariadení.
5. Kredit podľa bodu 2 bude Účastníkovi poskytovaný najdlhšie 24 po sebe nasledujúcich zúčtovacích období počnúc prvým celým
zúčtovacím obdobím po dni 21. 11. 2018. Kredit bude účastníkovi poskytovaný na následnom princípe, t. j. v zúčtovacom období
nasledujúcom po zúčtovacom období, v ktorom účastník splnil podmienky na jeho poskytnutie. Kredit bude Účastníkovi
poskytnutý len za tie zúčtovacie obdobia, v ktorých Účastník dosiahol výšku Obratu podľa pravidiel v bode 2. V prípade, ak
v niektorom zúčtovacom období Účastník nesplní podmienku podľa písm. a) alebo b) bodu 2, za dané zúčtovacie obdobie nebude
účastníkovi Kredit poskytnutý a nebude mu poskytnutý ani v ďalších zúčtovacích obdobiach bez ohľadu na to, či následne
účastník splní podmienky podľa písm. a) alebo b) bodu 2, ak sa účastník a spoločnosť Orange nedohodnú inak.
6. Kredit bude účastníkovi poskytovaný vo výške podľa písmena a) bodu 2 bez ohľadu na to, že účastník neskôr (v ďalších
zúčtovacích obdobiach) môže dosiahnuť vyššiu sumu za ICT služby. Rozhodné pre určenie výšky Kreditu je teda prvé zúčtovacie
obdobie, v ktorom boli ICT služby od dňa 21. 11. 2018 aktivované.
7. Ak Účastník po získaní nároku na Kredit vo výške podľa písm. a) v niektorom z nasledujúcich zúčtovacích období nedosiahne
Obrat podľa písm. a) bodu 2, stratí nárok na ďalšie poskytovanie Kreditu a v ďalších zúčtovacích mu nebude poskytovaný. Ak
Účastník po získaní nároku na Kredit vo výške podľa písm. b) v niektorom z nasledujúcich zúčtovacích období nedosiahne Obrat
podľa písm. b) bodu 2, stratí nárok na ďalšie poskytovanie Kreditu a v ďalších zúčtovacích mu nebude poskytovaný (ani v prípade,
že dosiahne obrat podľa písm. a) bodu 2).
8. Celková výška poskytnutého Kreditu za ICT služby je maximálne 100 € (z cien s DPH).
9. Spoločnosť Orange sa môže (ale nemusí) dohodnúť na poskytnutí ponuky aj s účastníkom, ktorý nespĺňa všetky podmienky
ponuky.
10. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 21. 11. 2018. Ponuka platí do 31. 5. 2019 (t. j. do tohto dátumu je možné získanie nároku
na poskytovanie Kreditu).
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