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Zľavový kupón (ďalej len „zľavový kupón“) vydaný spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „spoločnosť Orange“) 
oprávňuje jeho držiteľa na získanie zľavy vo výške finančnej sumy uvedenej na zľavovom kupóne, v prípade splnenia 
všetkých podmienok získania zľavy uvedených nižšie. Zľavu je možné použiť na úhradu faktúr vystavených držiteľovi 
zľavového kupónu spoločnosťou Orange.
 
Podmienky získania zľavy:

 Držiteľ zľavového kupónu (ďalej aj ako „účastník“) v lehote najneskôr do dátumu uvedeného na zľavovom kupóne 
uzatvorí so spoločnosťou Orange novú Zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb 
Orange Doma alebo novú Zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú 
optickú sieť alebo novú Zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú 
DSL sieť, na základe ktorej je mu pridelené účastnícke číslo (SN) a táto Zmluva je platná a účinná (ďalej tiež ako „Nová 
internetová zmluva“).

 Účastník má so spoločnosťou Orange uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb, na základe ktorej 
mu bola pridelená SIM karta s telefónnym číslom (SN) uvedeným na zľavovom kupóne (ďalej aj „Hlasová zmluva“), táto 
Hlasová zmluva je platná a účinná, účastník na základe tejto Hlasovej zmluvy užíva niektorý z nasledujúcich účastníckych 
programov: paušály Go Safe, Go Safe Yoxo, Go Safe Data, Go Biznis a poskytovanie služieb na základe Hlasovej 
zmluvy nie je prerušené alebo obmedzené z dôvodov na strane účastníka.

 Telefónne číslo (SN) účastníka pridelené mu na základe Hlasovej zmluvy a účastnícke číslo (SN) účastníka pridelené mu 
na základe Novej internetovej zmluvy je v systémoch spoločnosti Orange vedené pod tým istým interným identifikátorom 
(CN).

 Účastník v lehote najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia akciového Dodatku k Hlasovej zmluve, na základe 
ktorého mu bol spoločnosťou Orange vydaný zľavový kupón, požiada spoločnosť Orange o poskytovanie zvýhodnení 
v rámci ponuky Love, za týmto účelom sa so spoločnosťou Orange dohodne na výbere SN na účely poskytovania 
zvýhodnení v rámci ponuky Love v súlade s Podmienkami poskytovania zvýhodnení v rámci ponuky Love tak, že si 
vyberie telefónne číslo (SN) pridelené mu na základe Hlasovej zmluvy a účastnícke číslo (SN) pridelené mu na základe 
Novej internetovej zmluvy a zároveň si zvolí zvýhodnenie „Zvýšený koeficient (mimoriadna zľava z ceny zariadenia)“.

 V lehote najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia akciového Dodatku k Hlasovej zmluve, na základe ktorého bol 
účastníkovi spoločnosťou Orange vydaný zľavový kupón, dôjde k riadnemu zriadeniu internetového pripojenia vrátane 
inštalácie príslušných zariadení na základe Novej internetovej zmluvy a ku aktivácii služby Pevný optický internet, služby 
Pevný optický internet Partner alebo služby Pevný internet DSL poskytovanej spoločnosťou Orange účastníkovi v tomto 
pripojení a zároveň, pre prípad, ak účastník uzavrel so spoločnosťou Orange Novú internetovú zmluvu v rámci režimu 
Nákupu na diaľku, na ktorý sa vzťahujú Podmienky služby „Nákup na diaľku“ spoločnosti Orange, účastník nevyužije 
právo na odstúpenie od Novej internetovej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa zriadenia internetového pripojenia na 
základe tejto Novej internetovej zmluvy a predmetná lehota 14 dní na odstúpenie od Novej internetovej zmluvy uplynie 
pred uplynutím lehoty 6 mesiacov odo dňa uzavretia akciového Dodatku k Hlasovej zmluve, na základe ktorého bol 
účastníkovi spoločnosťou Orange vydaný zľavový kupón.

 Účastník na základe Novej internetovej zmluvy užíva niektorý z účastníckych programov služby Pevný optický internet, 
služby Pevný optický internet Partner alebo služby Pevný internet DSL a poskytovanie služieb na základe Novej 
internetovej zmluvy nie je prerušené alebo obmedzené z dôvodov na strane účastníka.

 Akciový Dodatok k Hlasovej zmluve, na základe ktorého bol spoločnosťou Orange účastníkovi vydaný zľavový kupón 
(ďalej aj „predmetný akciový Dodatok“), je platný a účinný, t. j. nedošlo ku skončeniu jeho platnosti v lehote do 6 
mesiacov odo dňa jeho uzatvorenia, a pre prípad, ak účastník uzavrel so spoločnosťou Orange predmetný akciový 
Dodatok v rámci režimu Nákupu na diaľku, na ktorý sa vzťahujú Podmienky služby „Nákup na diaľku“ spoločnosti 
Orange, účastník nevyužije právo na odstúpenie od predmetného akciového Dodatku v lehote 14 dní odo dňa jeho 
uzatvorenia.

 V lehote do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia akciového Dodatku k Hlasovej zmluve nedôjde k zmene týkajúcej sa 
Hlasovej zmluvy vo forme reorganizácie alebo prevodu telefónneho čísla na iného účastníka a zároveň nedôjde k zmene 
týkajúcej sa Novej internetovej zmluvy vo forme reorganizácie alebo prevodu internetového pripojenia na iného účastníka.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok získa držiteľ zľavového kupónu zľavu automaticky, formou pripísania 
finančnej sumy uvedenej na zľavovom kupóne v prospech fakturačného účtu, na ktorom má držiteľ zľavového kupónu 
vedené služby poskytované mu spoločnosťou Orange na základe Hlasovej zmluvy a na základe Novej internetovej zmluvy. 
O získaní zľavy bude spoločnosť Orange informovať držiteľa zľavového kupónu formou SMS správy. Zľavu je možné použiť 
na úhradu faktúr vystavených držiteľovi zľavového kupónu spoločnosťou Orange; vyplatenie pripísanej finančnej sumy 
v hotovosti nie je možné. Zľavový kupón nie je možné previesť na inú fyzickú osobu a ani na inú právnickú osobu.

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo zmeniť podmienky na získanie zľavy na základe zľavového kupónu, ako aj 
podmienky použitia zľavy, a to zverejnením ich nového znenia na stránke www.orange.sk/kupon. 
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