
Ponuky platia od 18. 5. do 31. 7. 2022 s možnosťou predĺženia s výnimkou ponúk, pri ktorých je uvedený 
iný dátum platnosti, do odvolania, do dátumu uvedeného pri jednotlivých ponukách alebo do vypredania zásob 
zariadení. Podmienky zobrazených ponúk nájdete na posledných stranách brožúry. Zmena ponúk vyhradená.

Paušál, internet 
aj telka

Objavte celú ponuku na www.orange.sk

Spojte si ich do výhodnej 
ponuky 



Ďakujeme, je vás už viac ako 120 000

Vážime si, že také množstvo našich zákazníkov 
považuje náš optický internet a TV za spoľahlivé  
a kvalitné riešenie. O tom, že je to skutočne tak,  
hovorí prieskumný projekt Customer Experience  
Tracking za obdobie H1/2021. 

Buďte aj vy naším ďalším spokojným  
zákazníkom optického internetu a TV.

Naša sieť je  
aj najkvalitnejšia  
v Európe
Máme radosť, že z nezávislých meraní a testu  
25 európskych operátorov vyplýva, že naša 
mobilná sieť je najkvalitnejšia spomedzi  
všetkých zúčastnených operátorov.

Užívajte si aj vy kvality našej mobilnej siete v takmer 
každom kúte Slovenska.

Máme 
najkvalitnejšiu  
sieť 5G

4G

Výsledky nezávislej štúdie renomovanej spoločnosti Systemics 
PAB už druhýkrát ukázali, že mobilná sieť od Orangeu  
s pokrytím až 99 % populácie na Slovensku je najkvalitnejšou 
mobilnou sieťou a zároveň patrí medzi najvýkonnejšie siete  
v Európe.

Podarilo sa nám zvíťaziť aj v teste slovenských mobilných sietí,  
ktorý zorganizoval český technologický časopis Chip. Kompletné  
a detailné výsledky testu nájdete v jeho aprílovom vydaní.

Naša sieť si odniesla ocenenia aj vo viacerých kategóriách v teste 
analytikov OpenSignal. Presvedčte sa na www.opensignal.com.

Pridajte sa k nám a buďte so svojimi blízkymi vždy v spojení vďaka 
najspoľahlivejšiemu signálu.

Vitajte v najlepšej  
mobilnej sieti
Teší nás, že naša sieť  
stále víťazí

Doplňujúca informácia vzadu1.
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Spojte sa s nami
Spoznajte nás o trošku viac
Teší nás, že vďaka technológiám vás spájame s tými, na ktorých 
vám záleží, a prinášame vám služby, ktoré uľahčujú život.

5 dôvodov, prečo si vybrať nás
Sieť
Máme najlepšiu sieť na Slovensku

Ponuka
Z našej širokej ponuky si vyberie každý

Lojalita
Ceníme si vernosť našich zákazníkov

Spoločenská zodpovednosť
Záleží nám na budúcnosti

Podpora
Riešime požiadavky okamžite

Nájdite sa v najlepšej mobilnej sieti 
Skvelé pokrytie
Naša 4G sieť si drží na Slovensku prvenstvo v kvalite a dostupnosti. Vďaka nej nestratíte spojenie, 
nech ste kdekoľvek.

Stabilná sieť bez výpadkov
Máme sieť, ktorá funguje bez výpadkov. No ak náhodou internet vypadne, máme pre vás záložný internet.

Bezpečná sieť
Všetky naše internety majú vysoký štandard online ochrany na úrovni siete, v ktorej ste chránení 
pred nástrahami internetu.

Ďakujeme za vašu vernosť
V aplikácii Môj Orange máte vždy prehľad o všetkých vašich výhodách. 

Program výhod Orange Svojim
Na jednom mieste nájdete misie, oslavy a prekvapenia, vďaka ktorým môžete 
získať desiatky benefitov a bonusových služieb a tiež súťažiť o zaujímavé ceny.

To najlepšie z našej ponuky
Služby a zariadenia k nim máme pre celú rodinu. Stačí si len vybrať a výhody vás neminú.

Ponuka
Najvýhodnejšie spojenie hlasového paušálu, pevného internetu a TV služieb,  
vďaka ktorému môžete získať skvelé benefity:
 extra zľava na zariadenie alebo extra zľava 10 % na paušál,
 2x viac dát pre vás a vašich blízkych v skupine Navzájom zadarmo,
 extra zľava na mesačný poplatok za hlasový paušál až do 3 €  

a pevný internet 1 € maximálne počas 24 mesiacov,
 až 31-dňový archív zadarmo s možnosťou pretočenia reklamy,
 2 tematické TV balíky podľa vášho výberu zadarmo.

Dvojnásobná porcia dát za spojenie paušálov
Vytvorte si s rodinou alebo blízkymi priateľmi v sieti Orange bezplatnú skupinu Navzájom zadarmo a darujte im 
tým viac dát do mobilu.

Prémiový TV obsah
Prepnite na Orange TV a sledujte doma skvelý program pre malých aj veľkých.

Premier Sport
Nový športový kanál Premier Sport s exkluzívnou Premier League.

HBO Max
Najžiadanejšie seriály, hollywoodske trháky a tie najlepšie animáky.
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Sme spoločensky zodpovední
Udržateľnosť a pomoc slabším sú pre nás dôležité. Preto podporujeme 
inovatívne projekty, ktoré pomáhajú spoločnosti.

Sme tu k vašim službám
Všetky vaše požiadavky sme pripravení riešiť s veľkým nasadením.

Chránime planétu
Znižujeme negatívne dopady nášho podnikania na životné prostredie a vyvíjame udržateľné digitálne riešenia.

Rýchlo
Žiadne vykrúcanie, vaše požiadavky vždy riešime ihneď alebo v najkratšej možnej dobe.

Priateľsky
Naša práca nás baví, a preto sme na vás milí. Naši zákazníci sú s nami v hodnoteniach veľmi spokojní.

Na rovinu
Nič na vás nehráme. Hovoríme s vami otvorene a jasne bez skrytých podmienok.

V predajniach vyriešime akúkoľvek vašu požiadavku
Osobný kontakt je niekedy nenahraditeľný, preto sme vám k dispozícii v našich predajniach 
po celom Slovensku.

Naši operátori sú tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Niektoré požiadavky proste nepočkajú. Preto sú vám naši operátori neustále k dispozícii na čísle 905. 
Môžete sa s nami spojiť aj cez Messenger, Whatsapp alebo Orange chat.

Sprístupňujeme digitálny svet
Našou ambíciou je zmenšovať digitálnu priepasť, spájať ľudí prostredníctvom digitálnych služieb a viesť ich  
k zodpovednému a bezpečnému využívaniu technológií.

Nadácia Orange pomáha
Naším poslaním je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. V mene spoločnosti Orange Slovensko rozvíjame 
filantropiu a charitu.

6 7



Spojte sa s výhodami 
Orange Svojim
V Zákazníckej zóne Môj Orange 
čakajú zákazníkov s paušálmi 
Go Safe všetky výhody na 
jednom mieste.
Na čo všetko sa môžete tešiť s programom výhod Orange Svojim?

Vážime si, že ste s nami, preto vás chceme potešiť malými darčekmi len tak.

Misie 

Priebežne počas roka pre vás chystáme nové prekvapenia vo forme súťaží o zaujímavé ceny. Môžete vyhrať lístky 
na kultúrne a športové podujatia, zľavy na služby a zariadenia či hodnotné vecné ceny. Stačí sa len zapojiť. 
Podmienky nájdete vo svojej Zákazníckej zóne Orange Svojim.

Misia Benefi ty, ktoré môžete získať

Odporučenie známemu Zľava na paušál až do 7,50 € mesačne 
alebo dáta navyše až do 2 GB mesačne na 20 mesiacov

Spojenie služieb Benefi ty k ponuke LOVE nájdete na str. 12

Vytvorenie výhodnej skupiny Neobmedzené volania a SMS v skupine, viac dát až na 3 mesiace

Členstvo v skupine 
Orange Svojim pre rodinu

Nárok na výmenu zariadenia 
po 18 mes.

Bezplatné zdieľanie dát 
až s tromi blízkymi

2× viac kreditu pri 
dobití Prima karty

Výhodná dvojica Zľava 50 % na službu
Spojenie dát

Zvýšená zľava 
na nové zariadenie

Skoršia výmena 
zariadenia

Nákup v e-shope Zľava na zariadenie až do 20 € alebo zľava z prvej faktúry až do 20 €

Priebežne pre vás pripravujeme aj zaujímavé misie so skvelými benefi tmi navyše. Získať v nich môžete dáta navyše, 
zľavy na poplatky za služby a zariadenia, neobmedzené volania a správy a ďalšie. Stačí sa len zapojiť.
Zoznámte sa s niekoľkými misiami, ktoré pre vás máme v ponuke. Kompletný prehľad personalizovaných 
misií, ktoré sú konkrétne pre vás dostupné, nájdete v programe výhod Orange Svojim.

Oslavy

Prekvapenia

Darček na uvítanie
5 € voucher na nákup kníh 
na www.martinus.sk ako 
odmena za aktiváciu 
prvého paušálu. 

Ďalší rok spolu
Každý rok v deň výročia aktivácie môžete získať na všetkých svojich 
paušáloch jeden z benefi tov podľa výšky paušálu:
 1 GB navyše do paušálu Go Safe Optimal,
 5 € voucher na nákup kníh na www.martinus.sk od paušálu Go Safe Extra.

Viac informácií o podmienkach splnenia jednotlivých misií a programe výhod Orange Svojim nájdete na www.orange.sk/orange-svojim.

Misia Benefi ty pre paušály 
do Go Safe Extra 

Benefi ty pre paušály 
od Go Safe Premium

Aktivácia novej služby 10 GB dát do mobilu na 1 mesiac 5 € voucher na nákup na www.martinus.sk

Vrátenie starého mobilu 10 GB dát do mobilu na 1 mesiac 5 € voucher na nákup na www.martinus.sk

Sledujte, aké prekvapenia a výhody pre vás máme

V aplikácii
Stiahnite si teraz aplikáciu Môj Orange do 
vášho smartfónu a majte všetky výhody 
vždy poruke.

Na webe
Navštívte Zákaznícku zónu 
Môj Orange na 
www.orange.sk/mojorange.
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Cíťte sa bezpečne  
v najlepšej sieti
So službou Online ochrana
S novou službou Online ochrana chránite v našej sieti svoje zariadenia  
pred škodlivými útokmi z internetu. A nezáleží na tom, či ste s mobilom  
na cestách alebo surfujete doma na notebooku.

Otázku ochrany osobných údajov, súborov, aplikácií či peňazí našich zákazníkov vnímame ako veľmi dôležitú.  
Preto prinášame službu Online ochrana, ktorá sa stáva súčasťou vybraných paušálov a pevného internetu. 

Ako nová služba funguje?
Ak zákazník nevedomky navštívi podozrivý web, Online ochrana mu zobrazí upozornenie na škodlivý obsah. 
Zákazník bude mať voľbu buď pokračovať, alebo sa stránke vyhnúť. A to nie je všetko. Online ochrana má  
rôzne funkcionality:

 Anti Spam,
 Anti Malware,
 Anti Phishing,
 kontrola prístupu na vybrané webové stránky,
 blokovanie špecifických kategórií webových stránok.

Viac o informácií o službe nájdete na www.orange.sk/online-ochrana.

Podmienky ponúk vzadu2. 3. 4. 8.

Podľa národného bezpečnostného kybernetického centra bolo v roku 2019 zaznamenaných viac ako 
36 mil. kybernetických útokov.

Viac bezpečia  

s Online ochranou
Preniesť si služby  
k nám sa oplatí
Výhody za prenos
Ak si k nám vy alebo váš blízky prenesiete služby,  
môžete od nás získať odmeny.

Preplatenie zmluvnej pokuty 
Preneste si k nám teraz mobilné hlasové číslo alebo pevný internet a môžete získať preplatenie zmluvnej pokuty  
pri viazanosti u predošlého operátora.

Ponuku je možné kombinovať s bonusom za prenos hlasového čísla až do výšky 150 € z mesačných poplatkov  
alebo extra zľavou na pevný internet z mesačných poplatkov až do výšky 73,50 €. Stačí splniť podmienky, ktoré 
nájdete na www.orange.sk/akcie.

Bonus za prenos čísla
Preneste si k nám mobilné hlasové číslo, vezmite si náš paušál a môžete získať zľavu až do výšky 150 €  
z mesačných poplatkov, požiadať o preplatenie zmluvnej pokuty pri viazanosti u predošlého operátora  
alebo si tieto dve ponuky môžete skombinovať.

Odporučte Orange známemu
Pozvite známeho do Orangeu, aby si k nám preniesol mobilné hlasové číslo, zobral si náš paušál a odmeníme vás 
oboch. Môžete získať zľavu až do 150 € z mesačných poplatkov alebo váš známy môže požiadať o preplatenie 
zmluvnej pokuty (až do výšky 142,50 €) u predošlého operátora.

Odmena za odporúčanie pevného internetu
Odporučte známemu, aby si k nám preniesol pevný internet, a obaja môžete získať Internet so sebou s 5 GB dát  
v cene 3 € mesačne až na 12 mesiacov zadarmo.
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 je aj spojenie hlasového paušálu, pevného internetu a TV:

 je spojenie hlasového paušálu a pevného internetu:

Čo je ponuka ?

alebo

Vďaka spojeniu hlasového paušálu, pevného internetu spolu s TV získate:
 extra zľavu na nový hlasový paušál Go Safe až do 3 € mesačne  
a na nový pevný internet Home Safe 1 € mesačne,

 extra zľavu na zariadenie alebo paušál,
 2-násobné dáta k vášmu paušálu,
 extra dáta pre členov vašej skupiny Navzájom zadarmo,
 50 % zľavu na mesačný poplatok služby Spojenie dát,
 TV Archív obľúbených programov zadarmo,
 2 tematické TV balíky podľa vášho výberu zadarmo,
 3 GB dát k hlasovému paušálu ako bonus pre vás  
a členov vašej skupiny Navzájom zadarmo,

 Super Šport+ na 3 mesiace zadarmo.

Vďaka spojeniu hlasového paušálu a pevného internetu získate:
 extra zľavu na nový hlasový paušál Go Safe až do 3 € mesačne  
a na nový pevný internet Home Safe 1 € mesačne,

 extra zľavu na zariadenie alebo paušál,
 2-násobné dáta k vášmu paušálu,
 extra dáta pre členov vašej skupiny Navzájom zadarmo,
 50 % zľavu na mesačný poplatok služby Spojenie dát.

Podmienky ponúk vzadu7. 8. 9. 9a. 9b. 9c.

Časovo limitovaná zľava na internet
 extra zľava až do 73,50 € z mesačného poplatku podľa zvoleného paušálu domáceho internetu,  
prípadne preplatenie zmluvnej pokuty a k tomu zriadenie služby so zľavou. Viac o ponuke  
a benefitoch v ponuke Love na www.orange.sk/love.

Šetrite tam, kde sa to oplatí

Chcete tú najlepšiu ponuku Love pre vás? Spýtajte sa nášho predajcu, ktorý vám 
rád poradí s nastavením toho najlepšieho riešenia priamo pre vás.

Tip

Podmienky ponuky vzadu7. 7b.

Na paušále, internete a TV v ponuke Love 
Pridajte si k hlasovému paušálu aj pevný internet a televízne služby a šetrite 
doma každý mesiac na poplatkoch. 

Prečo si spojiť služby do Love?

Love sa oplatí ešte viac
Hlasové paušály a internet spojené v ponuke Love majú vždy nižšiu cenu.

Koľko môžete ušetriť?
Ak máte služby spojené v ponuke Love, vaša rodina môže ročne ušetriť až do 147,36 €. 
Naši predajcovia vám radi vysvetlia, ako na to.

Výhodnejší hlasový paušál
V ponuke Love pre vás máme viac dát do mobilu, aby ste boli v spojení, kedykoľvek to 
potrebujete a nemuseli sa obmedzovať. Viac dát dáme aj vašim blízkym, ktorých máte  
v skupine Navzájom zadarmo.

Rýchlejší pevný internet
Automaticky vám zvýšime rýchlosť optického internetu v sieti Orange, aby ste mohli 
sťahovať rýchlosťou až do 1 000 Mbit/s.

Zábavnejšia televízia
Viac TV staníc – k Orange TV si môžete k bohatej programovej ponuke aktivovať ďalšie 
obľúbené balíky za výhodných podmienok. 

Online ochrana
Bezpečnejší internet v mobile aj doma – zvyšuje ochranu údajov, hesiel a citlivých 
informácií. Kontroluje škodlivý obsah z internetu ešte pred tým, ako sa dostane  
do zariadenia.

Menej starostí
Všetky služby na jednej faktúre – všetko, čo doma potrebujete na spojenie so svetom, 
máte jednoducho, prehľadne a bez starostí od jedného operátora.
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Pripojte sa k spoľahlivému 
internetu a ušetrite
Časovo limitovaná zľava na internet 
Ak si k nám prenesiete internet do programu Basic alebo Optimal práve teraz, 
môžete získať:

Extra zľavu na pevný internet

Basic – zľava 21 € vo forme 1 € mesačne na 21 mesiacov, 
Optimal – zľava 73,50 € vo forme 3,50 € mesačne na 21 mesiacov.

Preplatenie zmluvnej pokuty u súčasného operátora

Basic – až do výšky 20 €, 
Optimal – až do výšky 70 €. 

Navyše, zriadenie internetu máte so zľavou.

Preneste si k nám aj TV služby a vďaka ponuke Love získate tiež: 
 bezplatnú aktiváciu 1. set-top boxu,

3 GB mobilných dát pre vás a všetkých členov vašej skupiny Navzájom zadarmo,

TV Archív obľúbených programov zadarmo,

2 tematické TV balíky podľa vášho výberu zadarmo.

Koľko môžete ušetriť?
Za Optimal internet + TV ušetríte s extra zľavami pri jednom set-top boxe: 
73,50 € + 10 € + 19 € = 102,50 €

Neváhajte, pripojte sa k našim spokojným zákazníkom pevného internetu
a TV a potešte doma celú rodinu.

Extra zľava 
až do

73,50 €

Ponuka platí do 23. 8. 2022. Podmienky ponúk vzadu4. 8.

Ako ušetriť s ponukou  ?
Získajte zľavu na služby alebo na zariadenie
Stačí si zobrať k paušálu aj ďalšiu službu alebo si k nám preniesť služby ako nový zákazník. 
Následne si môžete vybrať, aký typ zľavy si uplatníte.

Podmienky ponúk vzadu7a.7. 9.

Extra Love
zľava až

122,16 €
ročne

Mesačný poplatok 
bez viazanosti

Mesačný poplatok 
v  bez viazanosti Aké výhody získate vďaka ?

Hlasový paušál 
Go Safe Optimal 22,00 € 17,80 €

1. Extra zľava 2 € mesačne

2. Zľava 10 % z paušálu

Pevný internet 
Home Safe Optimal 19,00 € 18 € Extra zľava 1 € mesačne

Home TV Optimal 
+ 2 TV balíky a TV archív 24,88 € 19,90 €

1. Zľava 2 € mesačne za TV archív

2. Zľava 2x 1,49 € na tematické TV balíky

Spolu 65,88 € 55,70 €

Dáta k paušálu 3 GB 9 GB Bežný objem dát + 2-násobok + 3 GB
za TV službu

Zľava na služby

Porovnajte si, koľko ušetríte na našom najpredávanejšom balíku služieb.

Extra Love 
zľava na 

zariadenie
132 €Cena zariadenia Mesačný poplatok v  bez viazanosti

v obchode 249 € 2-násobok dát s paušálom Go Safe Extra: 
30 GB

s Go Safe Extra 107,10 € v kombinácii s TV môžete získať až 33 GB

s 1 €

O konkrétnych cenách a zľavách na zariadenie, ktoré si z ponuky 
vyberiete, vás informuje predajca.

Zľava na zariadenie

Zistite, koľko ušetríte s Love na smartfóne Honor X8. 

Honor X8
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Stačí vám pevný  
internet s TV?
Výhodný balík bude to pravé
Vezmite si k pevnému internetu aj TV a užívajte si ich v balíku s finančným  
zvýhodnením. Využívať od nás viac služieb sa jednoducho oplatí.

Spojenie internetu a TV do jedného balíka:

Výhodný 
balíkVezmite si rýchly pevný internet,  

ktorý vás doma nesklame
Pridajte aj spoľahlivú

Orange TV

Dobré rady, ako sa spolu s deťmi naučiť používať internet bezpečne  
a zodpovedne, nájdete na www.detinanete.sk.

Tip

Rýchlosti internetu jednotlivých programov, objem dát a počet jednotlivých TV programov nájdete pri jed no tlivých službách v tejto brožúre.

Pevný internet Home Safe

Basic Optimal Premium Top

Home 
TV

Basic 17,90 € 20,90 € 24,90 € 27,90 €

Optimal 20,90 € 24,90 € 27,90 € 30,90 €

Premium 24,90 € 27,90 € 30,90 € 34,90 €

Výhodný balík

Podmienky ponuky vzadu10.

Balík Extra dáta Go Safe 
Optimal

Go Safe 
Extra

Go Safe 
Premium

Dáta navyše 4 GB 7 GB 25 GB

Prístup do 5G siete áno áno áno

Mesačný poplatok 5 € 5 € 5 €

Za málo peňazí naozaj veľa muziky
Za 5 € mesačne v doplnkovom balíku môžete mať 
nielen veľa muziky, ale aj veľa dát na všetko, čo 
chcete využívať naplno.

Paušál Go Safe Exclusive má prístup do 5G zadarmo  
automaticky zahrnutý.

S doplnkovým balíkom  
Extra dáta získate:
 prístup do 5G siete,
 extra dáta podľa vášho hlasového paušálu.

Privítajte zmenu. Privítajte 5G.

Podmienky ponuky vzadu11.

Nezabudnite si kúpiť doplnkový balík Extra dáta k vášmu hlasovému paušálu, ktorý využijete nielen v 5G, 
ale aj v 4G.

Vysokorýchlostné 5G znamená viac ako len rozšírenie 
našej existujúcej siete. Predpokladá vývoj nových  
služieb, ktoré budú pomáhať nám všetkým.
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Zoznámte sa s novými paušálmi 
Go Safe a doplnkovými službami 
pre ešte viac možností
Je len na vás, ako sa spojíte so svetom vďaka paušálu, ktorý 
si vyberiete. Odteraz máte ešte viac možností, ako byť bližšie 
k tomu, čo je pre váš život dôležité.

V paušáloch Go Safe Optimal a Go Safe Exclusive máte 
v cene paušálu navyše:
 službu Online ochrana Basic, avšak nezabudnite si ju aktivovať 

na www.orange.sk v Zákazníckej zóne,

viac dát na sledovanie obľúbených fi lmov a seriálov či počúvanie hudby,

viac dát na spojenie s blízkymi na sociálnych sieťach alebo 
pozeranie videí,

automatický prenos nespotrebovaných dát do ďalšieho mesiaca.

Paušály k vašim 
službám

* Objem dát v EÚ z predplateného objemu dát v paušále, ktorý nepodlieha účtovaniu roamingového poplatku, je uvedený v Cenníku služieb. 
Viac na www.orange.sk/roaming.

Hlasové paušály Go Safe

Basic Optimal Extra Premium Exclusive

Mesačný poplatok 16 € 22 € 33 € 43 € 65 €

Volania, SMS a MMS 
v rámci SR, celej EÚ 
a zo SR do USA a Kanady

200 min.
100 SMS/MMS Nekonečné Nekonečné Nekonečné Nekonečné 

+ Svet

Dáta v rámci SR a celej EÚ* 500 MB 3 GB 15 GB 30 GB 1 000 GB

Dáta navyše s Love 500 MB 3 GB 15 GB 30 GB 1 000 GB

Rýchlosť prenosu dát po 
prečerpaní predplateného 
objemu dát

128 Kbit/s 128 Kbit/s 128 Kbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s

Prenos nespotrebovaných 
dát do ďalšieho mesiaca Zadarmo Zadarmo Zadarmo Zadarmo Zadarmo

Doplnkové služby
už zahrnuté v paušále

Dátový balík
nonstop Čet

v hodnote 2 €/mes.
v cene paušálu

Dátový balík
nonstop Čet

v hodnote 2 €/mes.
v cene paušálu

Dátový balík 
nonstop 

Sociálne siete
v hodnote 4 €/mes.

 v cene paušálu

Dátový balík
nonstop Video

v hodnote 10 €/mes.
v cene paušálu

Všetky aktuálne 
dostupné Nonstop 

dátové balíky
v hodnote 30 €/mes.

v cene paušálu

Online ochrana Basic (v hodnote 2 €)

Zoberte si 
skvelých 
pomocníkov 
k 5G

Získajte vyššiu zľavu
na nový telefón vďaka užitočným doplnkovým službám

Nonstop 
dátové balíky
od 2 €/mes.

Poistenie
mobilného telefónu
od 3,49 €/mes.

Balík starostlivosti 
základ
za 1,50 €/mes.

Balík starostlivosti 
plus
za 3 €/mes.

Balík 
Extra dáta
za 5 €/mes.

5G

Podmienky ponúk vzadu7. 9a. 11.

Xiaomi 11T Samsung Galaxy S21 FE 5G

Nezabudnite doniesť starý mobil k nám do predajne na recykláciu. 

Samsung Galaxy S21 FE 5GSamsung Galaxy S21 FE 5GSamsung Galaxy S21 FE 5GSamsung Galaxy S21 FE 5GSamsung Galaxy S21 FE 5G
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S novým paušálom Go Safe Mini sa sami rozhodnete, koľko minút prevoláte, koľko správ 
pošlete alebo koľko dát miniete. Navyše, za volania a SMS/MMS v rámci SR/EÚ/Zóny 1 nikdy 
nezaplatíte viac ako 20 € mesačne. 

Volajte a esemeskujte ešte výhodnejšie

Rozšírte si paušál Go Safe Mini  
o pravidelné alebo jednorazové 
balíky dát a surfujte, kedykoľvek 
potrebujete. 

Balíky Internetu v mobile  
s pravidelnou obnovou

Jednorazové zvýšenie 
objemu dát

Predplaťte si doplnkové balíky, 
ktoré sa započítavajú do cenového 
limitu na jedno zúčtovacie obdobie 
na hovory a správy, a získajte viac 
predplatených minút a SMS. 

Sloboda na prvom mieste
Spoznajte nový paušál Go Safe Mini

Kredit 1 € na hovory a SMS/MMS 
Po prečerpaní kreditu platíte za hovory v SR/EÚ/Zóne 1: 0,12 €/min., za SMS/MMS v SR/EÚ/Zóne 1: 0,06 €.

Cenový limit na volania a SMS/MMS maximálne 20 € 
V rámci SR/EÚ/Zóny 1 počas jedného zúčtovacieho obdobia.

Doplnkové balíky 
Dva doplnkové balíky, vďaka ktorým voláte a posielate SMS/MMS ešte výhodnejšie.

Bezpečnosť 
Go Safe Mini tiež obsahuje Online ochranu Basic, nezabudnite si ju aktivovať na www.orange.sk  
v Zákazníckej zóne. 

Balík 50 minút 
a 50 SMS/MMS

50 minút 
v rámci SR a EÚ a Zóny 1

50 SMS/MMS 
v rámci SR a EÚ a Zóny 1

v cene 4 €

200 MB za 1 €

1 GB za 4 €

2 GB za 6 €

1 GB za 4 €

Balík 100 minút 
a 100 SMS/MMS

100 minút 
v rámci SR a EÚ a Zóny 1

100 SMS/MMS 
v rámci SR a EÚ a Zóny 1

v cene 9 €

Ceníme si našich
Rodinná kombinovaná zľava 
na zariadenie
Prejdite spolu so svojimi blízkymi na niektorý 
z našich paušálov Go Safe s viazanosťou a získajte 
extra bonus na zariadenie podľa svojho výberu.

Ako to funguje?

Čím viac paušálov si obnovíte, 
tým väčší bonus na zariadenie získate.

Špičkové 
zariadenie 
už od 1 €

Podmienky ponuky vzadu12. Podmienky ponuky vzadu13.

Môžete spojiť až 5 paušálov. 
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Študentský 
paušál

Go Yoxo

S paušálom Go Yoxo pre študentov, učiteľov a mladých získate 
Yoxo Market, na ktorom si môžete dokúpiť dáta za výhodnú cenu 
alebo predať nespotrebované, a tým si znížiť faktúru za paušál 
v nasledujúcom období. Navyše vás čakajú aj nekonečné dáta 
na četovanie a sociálne siete. 

S paušálom Go Yoxo s mesačným poplatkom 15 € 
získate:
 nekonečné volania a správy (SMS/MMS) zo SR alebo 

Zóny 1/EÚ do SR alebo EÚ/Zóny 1,

 prichádzajúce hovory v EÚ,

 predplatený objem 5 GB dát v SR a EÚ (Zóna 1),

 prenos nespotrebovaných dát,

 prístup do Yoxo Marketu,

 dátové balíky nonstop Čet a Sociálne siete,

 benefi t 1 GB dát navyše za využívanie programu 
Ročný študent od Slovnaft BAjk.*

Predať alebo
kúpiť dáta?
S novým paušálom Go Yoxo 
môžete na Yoxo Markete oboje

Ponuka platí pre držiteľov kariet ISIC, ITIC alebo EURO<26. 
Objem dát v EÚ z predplateného objemu dát v paušále, ktorý nepodlieha účtovaniu 
roamingového poplatku, je uvedený v Cenníku služieb. Viac na www.orange.sk/roaming.

* Dostupný pre používateľov služby Ročný študent od Slovnaft BAjk, a to počas doby využívania 
uvedenej služby.

Užívajte si 
#datujcelyden
S paušálom Go Yoxo si môžete aktivovať neobmedzené 
surfovanie do konca dňa, koľkokrát len chcete, 
z toho 8× za každé fakturačné obdobie zadarmo.

Ako to funguje?
 Službu je možné aktivovať aj pri minutých vlastných dátach.

 Aktivuje sa v Zákazníckej zóne.

 Po aktivácii služby sa prenos dát v rámci SR a EÚ 
neodpočítava z predplateného objemu dát v paušále 
Go Yoxo alebo z iných aktivovaných doplnkových dát.

 Potvrdenie aktivácie príde do pár minút SMS správou.

 Prenos dát v rámci služby je možný do polnoci 
kalendárneho dňa, v ktorom bola služba aktivovaná.

 8× za fakturačné obdobie bezplatne, každá ďalšia aktivácia 
je spoplatnená sumou 1,50 € s DPH.*

* Ponuka „8 aktivácií služby bezplatne v Go Yoxo“ platí pre zúčtovacie obdobia 
od 25. 8. 2021 do 23. 8. 2022. Viac informácií o ponuke u predajcov na 
obchodných miestach alebo na www.orange.sk.

Vyberte si u nás mobil k paušálu

Honor 50 Lite/50 5G
štvoritý fotoaparát so 64/108 MPix

ultrarýchle 66 W nabíjanie (aj v balení)

jemné Full HD displeje 90/120 Hz OLED

veľké interné úložisko 128/256 GB 

Nezabudnite doniesť starý mobil k nám do predajne na recykláciu. 
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Výhody Go Safe Data:
 nová generácia bezpečných dátových paušálov obsahuje službu 

Online ochrana Basic, nezabudnite si ju aktivovať vo svojom zariadení 
na www.orange.sk v Zákazníckej zóne,

 možnosť zdieľať dáta na ďalšiu SIM kartu zadarmo,
  prenos dát do ďalšieho mesiaca,
 s paušálom Go Safe Data každý ďalší 1 GB za 2 €.

Vylepšite si svoj dátový paušál
100 min. hovorov v celej EÚ za 4 € mesačne
Nekonečné SMS/MMS v celej EÚ za 2 € mesačne
Internet v mobile 1 GB za 2 €

Užite si svoj paušál
so štýlovým pomocníkom

Go Safe Data 
Basic

Go Safe Data 
Optimal

Go Safe Data 
Premium

Mesačný poplatok 16 € 22 € 33 €

Dáta v rámci SR 
a celej EÚ 4 GB 8 GB 18 GB

Volania v rámci SR, celej EÚ
a zo SR do USA a Kanady 0,10 €/min. 0,10 €/min. 0,10 €/min.

SMS/MMS v rámci SR, celej EÚ
a zo SR do USA a Kanady 0,06 €/správa 0,06 €/správa 0,06 €/správa

Dátový balík Nonstop – Čet Sociálne siete

Prejdite z klasického paušálu 
na dátové paušály

Hovoríte, že viac 
dátujete?

10,4"

8 MPx

8 200 mAh

Nokia T20 10" Blue 

* Podmienky tejto ponuky nájdete na inej strane brožúry alebo vám ich radi 
vysvetlia naši predajcovia.

A to nie je všetko. Pri 24-mesačnej viazanosti vám pribalíme 
zariadenie za lepšiu cenu a pri 15-mesačnej viazanosti máte na výber 
volania až do 200 minút či dáta navyše až do 5 GB mesačne.

Ilustračný príklad:

Cena: 229 €

Naši predajcovia vám radi predstavia širokú ponuku 
zariadení a príslušenstva k nim, ktoré si môžete vybrať 
k svojmu paušálu.

Objem dát v EÚ z predplateného objemu dát v paušále, ktorý nepodlieha účtovaniu 
roamingového poplatku, je uvedený v Cenníku služieb. Viac na www.orange.sk/roaming.

* Podmienky tejto ponuky nájdete na inej strane brožúry alebo vám ich radi 
vysvetlia naši predajcovia.

Cena: 229 €

Nokia T20 10" Blue 

* Podmienky tejto ponuky nájdete na inej strane brožúry alebo vám ich radi 
vysvetlia naši predajcovia.

Nokia T20 10" Blue 

* Podmienky tejto ponuky nájdete na inej strane brožúry alebo vám ich radi 
vysvetlia naši predajcovia.
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Četujte, hrajte sa alebo 
sa bavte donekonečna
Nonstop dátové balíky

Navigácia 4 €/mes.
Google 
Maps

Waze Apple 
Maps

Sygic Sygic 
Truck 

Navigation

Sygic 
Car

Navigation

Sygic 
Professional 
Navigation

Sygic 
Voucher 
Edition

Čet 2 €/mes.
WhatsApp Messenger Telegram Skype Viber Samsung

Messages
Správy

Hry 4 €/mes.
Pokémon 

GO
Clash 
Royale

Diggy’s 
Adventure

Seaport TrainStation Emporea Epic 
Evolution

Sociálne
siete 4 €/mes.

Facebook Instagram Snapchat Badoo Pinterest Twitter LinkedIn Pokec TikTok

Video 10 €/mes.
YouTube Netfl ix HBO Max Orange TV YouTube

Kids
Antik TV Magio GO Twitch Aktuality TV2Go

Hudba 6 €/mes.
Spotify  Apple

Music 
Google Play 

Music
Deezer Tidal

Dátový balík Aplikácie Poplatok

Čím viac balíkov si kúpite, tým vyššiu zľavu získate.

Dáta navyše až na 3 mesiace ako darček
Pre vás a vašu skupinu Navzájom zadarmo máme k paušálu dáta 
navyše. Paušály, ktoré v sebe nemajú žiadne dáta alebo zahŕňajú 
len málo dát, dostanú navyše 1 GB dát. 

Stačí ísť do Zákazníckej zóny, do sekcie Orange Svojim a v nej si tento 
benefi t aktivovať.

Viac na www.orange.sk/navzajom-zadarmo.

neobmedzené volania, SMS a MMS medzi vami a 4 členmi skupiny,
4 prizvaní členovia bez poplatku za aktiváciu,
rozšírenie skupiny až na 8 členov za 3 € mesačne na člena.

Ako si jednoducho založiť skupinu?
Zakladateľ musí mať paušál aspoň za 20 € a vybrané jedno až štyri 
telefónne čísla s paušálom alebo s predplatenou kartou, na ktoré chce 
volať a esemeskovať bezplatne.

Potom si službu Navzájom zadarmo aktivuje jednoducho na orange.sk 
alebo SMS správou s textom „A TEL. CISLO“ na číslo 969.

Každý člen dostane SMS notifi káciu o pridaní do skupiny. Svoje členstvo 
v skupine môže každý člen kedykoľvek zmeniť.

Užívajte si odmeny 
za to, že ste v spojení 
s blízkymi
Založte si Navzájom zadarmo

Podmienky ponuky vzadu14. Podmienky ponuky vzadu15.
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Home Safe Fiber

Basic Optimal Premium Top

Rýchlosť sťahovania/
odosielania

Až do 50/
20 Mbit/s

Až do 400/
80 Mbit/s

Až do 800/
160 Mbit/s

Až do 1 Gbit/s/
300 Mbit/s

Objem dát Neobmedzene

Bezpečnosť Online ochrana Doma v cene

S ponukou Love 
ešte rýchlejšie 100/40 Mbit/s 800/160 Mbit/s 1 000/300 Mbit/s 1 000/500 Mbit/s*

Cena mesačne 11 € 16 € 21 € 26 €

* Tento benefi t (rýchlosť odosielania dát v rámci ponuky Love) platí pre vybraných zákazníkov podľa typu pokrytia internetu. Opýtajte sa predajcu, 
ktorý overí dostupnosť benefi tu na vašom odbernom mieste. 

Viac o ponuke a benefi toch v ponuke Love na www.orange.sk/love.

 nová generácia bezpečných internetových paušálov obsahuje službu Online 
ochrana Doma, nezabudnite si ju aktivovať v rámci svojho internetového paušálu

 dátovo neobmedzený vysokorýchlostný internet s najvyššou rýchlosťou 1 Gbit/s
 s kvalitným optickým konvertorom s integrovanou funkciou wi-fi  router

symetrický internet na trhu pre milovníkov počítačových hier s rýchlosťou až 400/400 Mbit/s za dostupnú cenu
 pri 24-mesačnej viazanosti až do 23. 8. 2022 máte inštaláciu so zľavou

Všade dobre, doma najrýchlejšie

Pevný optický internet Extra zľava
Ušetrite s pevným internetom 

až do výšky 73,50 €

V ponuke máme pre vás vhodný konvertor alebo router s integrovaným wi-fi , 
ktoré vysiela v dvoch pásmach (2,4 GHz a 5 GHz). Koncové zariadenie sa 
vždy odvíja od konkrétneho typu pokrytia na vašej adrese.

Na obrázkoch konvertor Huawei a router Zyxel.
Prenájom zariadenia: 1 €/mes.

Ponuka zariadení platí do vypredania zásob.

Ak máte zariadenie v prenájme, môžete si byť istí, že vám 
ho v prípade poruchy rýchlo a bezplatne vymeníme. 

Výkonné zariadenie k optickému internetu

Internet so sebou
Vezmite si teraz od nás pevný internet a odneste si 
k nemu aj výhodný dátový paušál, s ktorým budete 
mať internet so sebou aj mimo domu.

S internetom so sebou získate:
 až 5 GB dát na mesiac v celej SR a EÚ,

maximálnu prenosovú rýchlosť predplatených dát,
 po vyčerpaní dát sa rýchlosť spomalí na 128 kbps/128 kbps,

bezplatnú SIM kartu do mobilu, tabletu aj notebooku,
 možnosť vytvorenia vlastnej wi-fi .

Objem dát v EÚ z predplateného objemu dát v paušále, ktorý nepodlieha účtovaniu roamingového 
poplatku, je uvedený v Cenníku služieb. Viac na www.orange.sk/roaming.

Internet so sebou pre všetkých
Vďaka vlastnej wi-fi  s vami môže na cestách surfovať celá rodina alebo partia. 
Stačí vložiť SIM kartu do modemu a na internet sa môže pripojiť až 16 zariadení.

Internet so sebou ako darček
Odporučte pevný internet od Orangeu známemu a odmeníme vás 
oboch. Ak si váš známy teraz aktivuje internet na doma na základe vášho 
odporúčania, obaja za to dostanete mobilný internet na 12 mesiacov 
bez viazanosti zadarmo.

Šikovný modem na cesty Huawei E5576-320, 
ktorý si môžete zobrať výhodne na splátky. 
V predajni zaplatíte len 3 € a potom 1,50 € mesačne.

Tip

5 GB
len za 

3 €/mes.

Podmienky ponúk vzadu7. 8. Podmienky ponuky vzadu16.

V predajni zaplatíte len 3 € a potom 1,50 € mesačne.
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Pevný optický
internet Partner
Aby ste si mohli užívať internet na optike 
v najväčšej optickej sieti na Slovensku aj 
tam, kde nemáme vlastné pokrytie. 

 nová generácia bezpečných internetových paušálov obsahuje 
službu Online ochrana Doma, nezabudnite si ju aktivovať 
v rámci svojho internetového paušálu

 internet na optike cez partnerské siete poskytujeme v oblastiach, 
kde nemáme vlastné optické pripojenie, ale je tam dostupné 
optické pripojenie partnera

 neobmedzený internet

 dostupnosť si ľahko overíte na www.orange.sk/internet-partner
pri 24-mesačnej viazanosti až do 23. 8. 2022 máte inštaláciu 
so zľavou

Home Safe Fiber Partner

Basic Optimal Premium Top

Rýchlosť sťahovania/odosielania 50/10 Mbit/s 350/70 Mbit/s 700/140 Mbit/s 1 Gbit/s/200 Mbit/s

Objem dát Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene

Bezpečnosť Online ochrana Doma 
v cene

Online ochrana Doma 
v cene

Online ochrana Doma 
v cene

Online ochrana Doma 
v cene

Doplnková služba na zvýšenie 
rýchlosti v cene 3 € mesačne 100/20 Mbit/s 500/100 Mbit/s 1 000/200 Mbit/s 1 000/300 Mbit/s

Cena mesačne 11 € 16 € 21 € 26 €

Všetky uvádzané rýchlosti prenosu dát sú maximálne teoreticky dosiahnuteľné rýchlosti. Uvedené mesačné poplatky sú platné v prípade, že účastník 
uzavrel so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., akciový Dodatok s 24-mesačnou viazanosťou na Pevný optický internet Partner.

Home Safe vDSL

Basic Optimal Premium

Rýchlosť sťahovania/odosielania 10 – 15/3 Mbit/s 40 – 50/6 Mbit/s 80 – 90/10 Mbit/s

Objem dát Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene

Bezpečnosť Online ochrana Doma v cene Online ochrana Doma v cene Online ochrana Doma v cene

Doplnková služba na zvýšenie 
rýchlosti v cene 3 € mesačne 30/3 Mbit/s 70/6 Mbit/s 90/13 Mbit/s

Cena mesačne 11 € 16 € 21 €

Home Safe aDSL

Light Basic Optimal

Rýchlosť sťahovania/odosielania 4/1 Mbit/s 10/1 Mbit/s 15/1 Mbit/s

Objem dát Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene

Bezpečnosť Online ochrana Doma v cene Online ochrana Doma v cene Online ochrana Doma v cene

Cena mesačne 10 € 11 € 16 €

Nezabúdajte, mať internet a televíziu od jedného operátora prináša samé výhody. Neváhajte a spolu 
s internetom si kúpte aj novú Orange TV cez Optik Partner. 

 nová generácia bezpečných internetových paušálov obsahuje službu Online ochrana Doma, 
nezabudnite si ju aktivovať v rámci svojho internetového paušálu
stabilný káblový internet s rýchlosťou sťahovania 90 Mbit/s
na základe dostupného pripojenia na vašej adrese vám zriadime aDSL
alebo rýchlejšie a kvalitnejšie vDSL riešenie

 neobmedzený internet

pri 24-mesačnej viazanosti až do 23. 8. 2022 máte inštaláciu so zľavou

Všetky uvádzané rýchlosti prenosu dát sú maximálne teoreticky dosiahnuteľné rýchlosti. Uvedená ponuka Pevného internetu DSL platí pri podpise 
Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov.

Prenos vášho DSL internetu vám pomôžeme zabezpečiť tak, aby ste nemuseli navštíviť predajňu svojho 
predošlého poskytovateľa, a počas prenosu vám internet nevypadne ani na jeden deň. 

Pevný internet
DSL
Aby ste mali spoľahlivý domáci internet kdekoľvek na Slovensku.

Wi-fi  router Zyxel VMG3927
Získajte vďaka nemu ešte rýchlejšie 
a stabilnejšie internetové pripojenie.

Navyše, zariadenie je možné využiť
aj pri kombinácii pevného internetu
Partner a DSL s Orange TV cez Optik 
Partner alebo Orange TV cez vDSL. 
Prenájom zariadenia: 1 €/mes.
Ponuka platí do vypredania zásob.

Podmienky ponúk vzadu7. 8. Podmienky ponúk vzadu7. 8. 17.

Extra zľava
Ušetrite s pevným internetom 

až do výšky 73,50 €

Extra zľava
Ušetrite s pevným internetom 

až do výšky 73,50 €
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Zrýchlite si doma internet
Prejdite na lepší a kvalitnejší internet aj počas svojej viazanosti 
bez zmluvnej pokuty a dodatočných poplatkov.

Čo vám prinesie lepší internet?

 Rýchlejšie a stabilnejšie pripojenie v najmodernejšej sieti.

 Neobmedzené dáta na surfovanie.

 Možnosť aktivácie domácej TV s kvalitným obrazom.

 Možnosť využiť výhody ponuky Love.

Kde chýba optika, 
nastupuje 4G

Domáci 4G internet
 nová generácia bezpečných internetových paušálov obsahuje službu 

Online ochrana Doma, nezabudnite si ju aktivovať v rámci svojho 
internetového paušálu

 spoľahlivý a rýchly 4G internet dostupný takmer na celom území SR

 wi-fi  pripojenie koncových zariadení (mobil, notebook, PC atď.)

 pevný internet, ktorý obslúži celú rodinu

pri 24-mesačnej viazanosti až do 23. 8. 2022 máte aktiváciu so zľavou

V tabuľke sú uvedené maximálne teoreticky dosiahnuteľné rýchlosti prenosu dát.
Podmienkou výšky mesačného poplatku je uzavretie Dodatku s 24-mesačnou viazanosťou.

Interná jednotka (IDU) – wi-fi  routerExterná jednotka (ODU) – anténa

Riešenie Duobox Riešenie FlyboxRiešenie Flybox

TP Link MR200 v4

Podmienky ponúk vzadu7. 8.

Riešenie Flybox
 najlepšie riešenie, ak máte dobrý signál vnútri budovy,

 ľahká a rýchla samoinštalácia bez vonkajšej jednotky,

 používanie služby sa viaže na adresu miesta inštalácie,

 zariadenie odporúčame umiestniť vždy na miesto s čo 
najsilnejším signálom, ktorý si jednoducho zmeriate 
voľne dostupnými aplikáciami,

 zariadenie stojí 129 € bez viazanosti a pri 24-mesačnej 
viazanosti k Home Safe 4G Basic 49 €, Optimal 29 €, 
Premium len 9 €,

výslednú cenu pre Optimal a Basic za Flybox je možné 
zaplatiť aj v mesačných splátkach až na 24 mesiacov.

Riešenie Duobox
 poskytuje najvyššiu možnú rýchlosť prostredníctvom 

vonkajšej jednotky na dome a vnútorného wi-fi  routera,

 akciová cena len 109 € (bežná cena 193 €),
možnosť zobrať aj na splátky: 2,25 € na 48 mes. 
pri akontácii 1 €,

 inštalácia v sume 119,60 € zadarmo pri viazanosti 
na 24 mesiacov,

 odborný technik vám Duobox nainštaluje a dovedie 
internetový signál do domu.

Extra zľava
Ušetrite s pevným internetom 

až do výšky 73,50 €

Home Safe 4G

Basic Optimal Premium

Rýchlosť sťahovania/odosielania 15/1 Mbit/s 15/2 Mbit/s 30/3 Mbit/s

Objem dát 80 GB, po prečerpaní 1 Mbps 200 GB, po prečerpaní 1 Mbps 400 GB, po prečerpaní 1 Mbps

Bezpečnosť Online ochrana Doma v cene Online ochrana Doma v cene Online ochrana Doma v cene

Cena mesačne 11 € 16 € 21 €
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Mobilný internet
Aby ste mali internet v tablete alebo v notebooku 
naozaj všade. 

Data 
Basic

Data 
Optimal

Data 
Premium

Data 
Extra

Data 
Exclusive

Objem dát 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB

Rýchlosť sťahovania dát 300 Mbit/s

Rýchlosť odosielania dát 75 Mbit/s

Navýšenie objemu dát o 1 GB 4 € 4 € 3 € 3 € 2 €

Mesačný poplatok 10 € 15 € 20 € 25 € 50 €

Po vyčerpaní objemu dát sa rýchlosť prenosu spomalí na 128/128 kbit/s. Podmienkou prenosu dát v 4G sieti je SIM karta 
a zariadenie spôsobilé vykonávať prenos dát v LTE (4G) sieti, pokrytie 4G sieťou a skutočnosť, že služba prenosu dát sa 
používa prostredníctvom APN INTERNETU. Uvedené rýchlosti sú maximálne teoreticky dosiahnuteľné rýchlosti prenosu dát.

Užívajte si výhody s viazanosťou

dátový benefi t od 1 až do 5 GB navyše v prípade 12-mesačnej viazanosti bez zariadenia,

vybrané zariadenia za výhodnejšiu cenu pri 24-mesačnej viazanosti.

Spájať služby sa u nás oplatí

Ak si od nás zoberiete mobilný internet aj 
hlasový paušál, získate ďalšiu extra zľavu 
vo výške 3-násobku svojho hlasového 
paušálu na zariadenie z našej ponuky.

Záložný internet
Spoľahnite sa, že s Orangeom 
nezostanete doma bez internetového 
pripojenia, pretože v prípade výpadku 
vždy máte v zálohe ďalší internet.

Ako služba funguje?
 V prípade výpadku pevného internetu vám poskytneme 10 GB 

záložných dát na 48 hodín. Stačí zavolať na číslo 905, nahlásiť 
výpadok internetu a požiadať o aktiváciu Záložných dát a my 
vám ich hneď aktivujeme. 

 Záložný internet vám poskytneme k akémukoľvek pevnému 
internetu bez ohľadu na technológiu pripojenia u vás doma.

 Ak sa technický problém nevyrieši do 48 hodín od aktivácie 
záložných dát, môžete opätovne požiadať o záložné dáta
na čísle 905.

Ak vám odteraz náhodou nečakane vypadne v domácnosti pevný 
internet, rátajte s tým, že vám ihneď zadarmo poskytneme záložné 
dáta, s ktorými môžete s rodinou pokojne internetovať ďalej.

Podmienky ponuky vzadu18. Podmienky ponúk vzadu19. 20.
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Všetky dôležité športové 
stanice v jednej telke
S novým športovým obsahom vám nič neujde
Rozšírili sme pre vás ponuku exkluzívnych športových programov. Odteraz nájdete v Orange TV cez kábel 
a Orange TV cez internet tieto športové stanice: Premier Sport 2 HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, 
Nova Sport 3 HD, Nova Sport 4 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Golf Channel HD, 
Extreme Sports Channel, Sport 1 HD, Sport 2 HD.

Stačí si zakúpiť doplnkový prémiový balík Super Šport+ a užívať si to najlepšie zo športu.

Vďaka novým športovým staniciam získajte prístup 
k exkluzívnemu športovému obsahu a k súťažiam: 

Liga majstrov UEFA,

francúzska Ligue 1,

National Football League,

Major League Soccer, 

nemecká Bundesliga, 

talianska Serie A, 

španielska La liga,

anglická Premier League. 

Balík 
Super Šport+ 

len za 
4,50 €/mes.

 Základnú ponuku programov si ľahko rozšírite o desiatky TV staníc 
vďaka tematickým a prémiovým balíkom, ktoré si kúpite priamo 
v menu svojho set-top boxu.

 S elektronickým programovým sprievodcom priamo na obrazovke 
vidíte, čo ktorá stanica vysiela.

 Práve vysielaný program si môžete pustiť od začiatku.

 Zastavenie obrazu až na 20 minút.

 Vďaka archívu len za 2 € mesačne môžete sledovať programy niekoľko dní spätne až na viac ako 100 TV staniciach.

Službu Filmotéka Štart sme pridali do Orange TV cez kábel bez ďalšieho poplatku. 
 Jednoduché nahrávanie TV vysielania.

Aké výhody získate:

To budete pozerať

Orange TV cez kábel

Vyberte si paušál TV cez kábel*
Home TV Basic

viac ako 50 TV staníc 
(36 v HD a 1 v 4K)

Home TV Optimal
viac ako 102 TV staníc 

(71 v HD a 1 v 4K)

Home TV Premium
viac ako 130 TV staníc 

(86 v HD a 2 v 4K)

Cena 11,90 €/mes. 16,90 €/mes. 21,90 €/mes.

Možnosť dokúpiť tematické balíky nie áno áno

* Informáciu o jednorazových inštalačných poplatkoch pre jednotlivé druhy TV vám poskytne predajca. Podmienkou výšky mesačného poplatku je 
uzavretie akciového Dodatku s 24-mesačnou viazanosťou.

Orange TV cez kábel na najlepšej
technológii dostupnej u vás doma

TV
na optike

Orange TV cez 
Optik Partner

Orange TV
cez vDSL

Potrebné zariadenia
Pre 1. televízor Pre 2. televízor Pre 3. televízor

Mesačný prenájom set-top boxu 3 € 3 € 3 €

Jednorazový aktivačný poplatok 0 € 19 € 19 €

Pri dokúpení TV do balíka 

získate 3 GB mesačne navyše 

pre svoj hlasový paušál

Nový TV box prináša vysoké 4K rozlíšenie, kopec výhod systému Android TV 
a jednoduché využívanie rôznych aplikácií v jednom zariadení. Stane sa tak novým 
centrom vašej obývačky, ktoré vás zabaví aj zjednoduší a spríjemní život.Podmienky ponúk vzadu7. 8. 21.

Smart 4K 
set-top box

Orange TV Box
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Slovenské a české

Jednotka HD

Dvojka HD

Trojka HD

Markíza HD

JOJ HD

JOJ Plus HD

WAU HD

DAJTO HD
HD

Chuck TV HD 4K

ČT 1 HD

ČT 2 HD

ČT 3 HD

ČT 24 HD

Doma HD HD

Markíza Krimi HD
PRIPRAVUJEME

Nova Int. HD

Prima PLUS HD

TV Barrandov HD

Kino Barrandov HD

Barrandov Krimi HD

TV8 HD

TV Noe

TV Lux HD

RTVS Šport HD

Hudobné

Óčko HD

Senzi TV HD

Šláger Muzika

Spravodajské

TA3 HD

Home Basic TV 50 staníc (36 v HD a 1 v 4K) Home Optimal TV 102 staníc (71 v HD a 1 v 4K)

K svojej Orange TV si môžete 
jednoducho a rýchlo pridať ďalšie 
kanály – aktivujte si tematické či 
prémiové balíky už od 1,49 € mesačne 
a bez viazanosti.

TV stanice sú súčasťou základnej ponuky až do  odvolania. Počet a zloženie televíznych programových služieb 
(TV staníc), tvoriacich obsah jednotlivých balíkov, sa môžu priebežne meniť. Ich aktuálny zoznam, tak ako aj jazyková 
stopa, v ktorej sa vysielajú (napr. vysielanie v maďarskom jazyku), sa nachádza na www.orange.sk/televizia.

Slovenské a české

Jednotka HD

Dvojka HD

Trojka HD

Markíza HD

JOJ HD

JOJ Plus HD

WAU HD

DAJTO HD
HD

Doma HD HD

Markíza Krimi HD
PRIPRAVUJEME

Nova Int. HD

Prima PLUS HD

Seznam TV HD

TV8 HD

TV Noe

TV Lux HD

Chuck TV HD 4K

ČT 1 HD

ČT 2 HD

ČT 3 HD

ČT 24 HD

Medzinárodné

3sat

ARTE HD

Das Erste

Deutsche Welle

ORF 1

ORF 2

RAI 3 HD

Canal 24 Horas HD

RTL

RTL 2

Super RTL

TV Polonia

VOX

ZDF

Dokumentárne a štýlové

Discovery Channel HD

Home and Garden HD

TLC HD

TV Paprika

UP Network* HD

Športové

Eurosport HD

Eurosport 2 HD

JOJ Šport HD

Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD

RTVS Šport HD

Premier Sport

Premier Sport 2

Detské

Disney Channel

Minimax

Jojko HD

RiK HD

LALA TV HD

KI:KA (Kinderkanal)

Spravodajské

TA3 HD

BBC World

Bloomberg

France 24 AJ HD

France 24 FR HD

n-tv

Filmové

JOJ Cinema HD

AMC HD

Filmbox

Pre dospelých

Leo TV HD

Extasy HD

Hudobné

Óčko HD

Senzi TV HD

Šláger Muzika

Folklorika HD

Regionálne

Dúbravská televízia

TV Hronka

MTT HD

TV Central

TV Ružinov

TV Bratislava HD

TV RAJ HD

TV Považie

TV Liptov HD

TV Nitrička

Levická TV

TV SEN HD

Bánovská 
televízia HD

TV 7

TV 9

TV Romana

Bardejovská 
televízia HD

TV VITA HD

Televízia Východ

TV Vega

TV Zemplín HD

RTV Krea

Regionálne

Dúbravská televízia

TV Hronka

MTT HD

TV Central

TV Ružinov

TV RAJ HD

TV Považie

TV Bratislava HD

TV Liptov HD

TV Nitrička

Levická TV

TV SEN HD

Bánovská 
televízia HD

TV 7

TV 9

TV Romana

Bardejovská 
televízia HD

TV VITA HD

Televízia Východ

TV Vega

TV Zemplín HD

RTV Krea

Maďarské

Duna TV HD

Duna World HD

/M4 Šport+

M1 Europe HD

M2 Europe HD

M4 Europe HD

M5 Europe HD

HD  – kvalita obrazu High Defi nition
4K  – kvalita obrazu 4K
ON  – osobné nahrávky v rámci služby TV Archív

Maďarské

Duna TV HD

Duna World HD

/M4 Šport+

M1 Europe HD

M2 Europe HD

M4 Europe HD

M5 Europe HD

Slovenské a české

Jednotka HD

Dvojka HD

Trojka HD

Markíza HD

JOJ HD

JOJ Plus HD

WAU HD

DAJTO HD
HD

Doma HD HD

Markíza Krimi HD
PRIPRAVUJEME

Nova Int. HD

Prima PLUS HD

TV Barrandov HD

Kino Barrandov HD

Barrandov Krimi HD

Seznam TV HD

TV8 HD

TV Noe

TV Lux HD

Chuck TV HD 4K

ČT 1 HD

ČT 2 HD

ČT 3 HD

ČT 24 HD

Dokumentárne a štýlové

Nat Geo Wild

National
Geographic HD

Discovery Channel HD

Home and Garden HD

TV Paprika

Love Nature HD

TLC HD

The History
Channel HD

Russian Travel Guide

UP Network* HD

DocuBox HD

FashionBox HD

Fast&Fun Box HD

Love Nature HD 4K

Regionálne

Dúbravská televízia

TV Hronka

MTT HD

TV Central

TV Ružinov

TV Bratislava HD

TV RAJ HD

TV Považie

TV Liptov HD

TV Nitrička

Levická TV

TV SEN HD

Bánovská 
televízia HD

TV 7

TV 9

TV Romana

Bardejovská 
televízia HD

TV VITA HD

Televízia Východ

TV Vega

TV Zemplín HD

RTV Krea

Športové

Eurosport HD

Eurosport 2 HD

Sport 1* HD

Sport 2 HD

JOJ Šport HD

Arena Sport 1 HD

Golf Channel HD

Extreme Sports 
Channel

Fightbox HD

RTVS Šport HD

Premier Sport

Premier Sport 2

Filmové

JOJ Cinema HD

AMC HD

Filmbox

Filmbox Extra HD

Filmbox Family

Filmbox Stars HD

Filmbox Premium HD

Medzinárodné

3sat

ARTE HD

Das Erste

Deutsche Welle

ORF 1

ORF 2

RAI 1

RTL

RTL 2

RAI 3

Canal 24 Horas HD

Super RTL

TV Polonia

TV Espana HD

VOX

ZDF

France 2 HD

France 3

France 5

Kabel1

PRO7

Ukraina 24 HD

SAT1

WELT

Pre dospelých

Leo TV HD

Extasy HD

Erox HD

Eroxxx HD

Hudobné

Óčko* HD

Senzi TV HD

Šláger Muzika

Folklorika HD

360 TuneBox HD

Detské

Disney Channel

Minimax

Jojko HD

RiK HD

LALA TV HD

KI:KA (Kinderkanal)

Spravodajské

TA3 HD

BBC World

Bloomberg

CNN

France 24 AJ HD

France 24 FR HD

n-tv

Home Premium TV 130 staníc (86 v HD a 2 v 4K)
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Balík
Filmbox
Premium

4,49 €
mesačne

360 TuneBox HD

DocuBox HD

Erox HD

Eroxxx HD

FashionBox HD

Fast&Fun Box HD

FightBox HD

FilmBox Extra HD

FilmBox Family 

Filmbox Stars HD

FilmBox Premium HD

Balík Super 
Šport+

4,50 €
mesačne

Arena Sport 1 HD ON

Arena Sport 2 HD ON

Extreme Sports 
Channel ON

Premier Sport HD

Premier Sport 2 HD

Nova Sport 1 HD ON

Nova Sport 2 HD ON

Nova Sport 3 HD 3

Nova Sport 4 HD SPORT4

Golf Channel HD ON

Sport 1* HD ON

Sport 2 HD ON

Balík
Cinemax + 
HBO

11,99 €
mesačne

Cinemax HD ON HD

Cinemax 2 HD ON HD

HBO HD ON

HBO 2 HD ON

HBO 3 HD ON

Balík
HBO

7,49 €
mesačne

HBO HD ON

HBO 2 HD ON

HBO 3 HD ON

Balík Discovery 
Extra

1,50 €
mesačne

Animal Planet HD ON

Travel Channel HD

Food Network HD

Discovery
Science HD ON

Discovery 
Turbo Extra ON

IDX HD ON

Balík
Cinemax

7,49 €
mesačne

Cinemax HD ON HD

Cinemax 2 HD ON HD

Premier Šport 2 €
mesačne

Premier Sport HD

Balík
Exkluziv

7,49 €
mesačne

Brazzers TV 
Europe HD

Dorcel XXX HD

Dorcel TV HD

Leo TV Gold HD

PASSION XXX HD

Prémiové balíky TV programov bez viazanosti

Vezmite si Orange TV aj s Balíkom HBO a získate:

 prémiový Balík HBO na prvý mesiac zadarmo pri uzavretí akciového 
Dodatku k TV službe s 24-mesačnou viazanosťou,

 prístup do fi lmovej knižnice HBO Max ako darček a prístup k najlepším 
fi lmom a seriálom kdekoľvek, kde máte internet.

Filmy a seriály v knižnici HBO si pozriete pohodlne priamo cez svoj set-top box, v aplikácii Orange TV, cez web tv.orange.sk, 
priamo na hbogo.sk, cez appku HBO Max, v smart TV alebo v mobile. 

Vždy je čo pozerať
Snažíme sa, aby ste každý mesiac dostali 
zaujímavý TV program z našej ponuky ako 
ochutnávku zadarmo.

Filmotéka Štart 
Užite si tie najlepšie fi lmy a dokumenty bez 
reklamy na Filmotéke Štart len za 1 €/mes. Viac 
informácií nájdete na www.orange.sk/fi lmoteka.

Balík
zahraničné

France 2 HD

France 3

France 5

Kabel 1

Ukraina 24 HD

Sat 1

RAI 1

TV Espana HD

CNN

PRO 7

WELT

Balík mládež
a hudba

MTV

Óčko Black HD ON

Óčko Expres HD ON

Óčko Star HD ON

Retro 
Music Television ON

MTV00s

Šlágr Premium HD

Balík
maďarské Z

RTL+

RTL Klub

RTL Gold NOVINKA

FEM 3

TV2Séf

Sláger TV HU

Sorozat+

Balík
maďarské A

Cool TV

Film+ HU

RTL II HU

TV 2

Super TV 2

TV 4

Galaxy 4 NOVINKA

Film 4 NOVINKA

Story 4 NOVINKA
Balík
hobby

E! HD

Fashion Television 
EN HD

Mňau TV HD

Mňam TV HD

Hobby TV HD HD

Spektrum Home

Up Network* HD

Balík
deti Z

Duck TV HD

Nick Jr.

Nickelodeon

Nickelodeon Ukraine

Pluto TV

NickToons

Balík
deti A

Baby TV ON

Boomerang ON

Cartoon Network 
SKCZ

Disney Junior

JimJam ON

Balík
mix

Crime and
Investigation

CS Mystery HD

CS Horror HD

CS History HD

Film Europe HD

iConcerts

Luxe TV

Balík
dokumenty A

National 
Geographic HD

NGC Wild ON

Love Nature HD 4K

The History
Channel HD

Balík
dokumenty Z

CBS Reality

Spektrum HD

Fishing & Hunting ON

Viasat Explore HD

Viasat History HD

Viasat Nature HD ON

Wild TV HD

Balík
fi lmy

EPIC Drama HD ON

Film+ ON

CS Film HD

Balík
šport A

Extreme Sports 
Channel ON

Golf Channel HD ON

Sport 1 HD ON

Sport 2 HD ON

Balík
šport Z

Arena Sport 2 HD

Nova Sport 1 HD ON

Nova Sport 2 HD ON

Balík
zábava

Auto Motor Šport

AXN

AXN Black

AXN White

Fashion Television 
SK&CZ HD

TravelXP HD ON

Tematické balíky sú dostupné na objednanie iba pre paušály Home Optimal TV a Home Premium TV. Aktivácia pre Home Basic TV 
nie je možná. 

Tematické balíky TV programov len za 1,49 € a bez viazanosti
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Pozerať TV kdekoľvek 
a kedykoľvek?
S Orange TV cez internet môžete pozerať televíziu 
nielen v mobile alebo tablete, ale aj v počítači,
Smart TV Samsung a Android TV.
Je len na vás, kedy a kde si pustíte svoje obľúbené programy. 
Na sledovanie vám stačí internetové pripojenie od akéhokoľvek operátora. 

Go TV Basic
viac ako 25 TV staníc 

(24 v HD a 1 v 4K)

Go TV Optimal
viac ako 59 TV staníc 

(44 v HD a 1 v 4K)

Go TV Premium
viac ako 78 TV staníc 

(53 v HD a 2 v 4K)

Cena s viazanosťou na 24 mes. 7,90 €/mes. 11,90 €/mes. 16,90 €/mes.

Možnosť dokúpiť tematické balíky nie áno áno

Možnosť dokúpiť prémiové balíky áno áno áno

Uvedená ponuka platí pri podpise Dodatku k  Zmluve o  poskytovaní verejných služieb s  viazanosťou na  24 mesiacov. TV Archív je prístupný 
iba účastníkom, ktorí sú fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Počet a zloženie televíznych programových služieb (TV staníc), tvo riacich obsah 
jednotlivých televíznych balíkov, sa môžu priebežne meniť. Ich aktuálny zoznam sa nachádza na www.orange.sk.
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Orange TV cez internet zadarmo k vašej TV
Ak už máte našu TV cez kábel, môžete si k nej pridať TV cez internet a užívať si ju bezplatne.

Podmienky ponuky vzadu22.

Slovenské a české

Jednotka HD

Dvojka HD

Trojka HD

Markíza HD

JOJ HD

JOJ Plus HD

WAU HD

DAJTO HD
HD

Doma HD HD

Markíza Krimi HD
PRIPRAVUJEME

Nova Int. HD

Prima PLUS HD

TV Barrandov HD

Kino Barrandov HD

Barrandov Krimi HD

TV Lux HD

Chuck TV HD 4K

RTVS Šport HD

ČT 1 HD

ČT 2 HD

ČT 3 HD

ČT 24 HD

Hudobné

Óčko HD

Senzi TV HD

Šláger Muzika

Spravodajské

TA3 HD

Slovenské a české

Jednotka HD

Dvojka HD

Trojka HD

Markíza HD

JOJ HD

JOJ Plus HD

WAU HD

DAJTO HD
HD

Doma HD HD

Markíza Krimi HD
PRIPRAVUJEME

RTVS Šport HD

Nova Int. HD

Prima PLUS HD

TV Barrandov HD

Kino Barrandov HD

Barrandov Krimi HD

TV Lux HD

Chuck TV HD 4K

Seznam TV HD

ČT 1 HD

ČT 2 HD

ČT 3 HD

ČT 24 HD

Slovenské a české

Jednotka HD

Dvojka HD

Trojka HD

Markíza HD

JOJ HD

JOJ Plus HD

WAU HD

DAJTO HD
HD

Doma HD HD

Markíza Krimi HD
PRIPRAVUJEME

Seznam TV HD

Nova Int. HD

Prima PLUS HD

TV Barrandov HD

Kino Barrandov HD

Barrandov Krimi HD

TV Lux HD

Chuck TV HD

ČT 1 HD

ČT 2 HD

ČT 3 HD

ČT 24 HD

Dokumentárne a štýlové

Discovery Channel HD

Home and Garden HD

TLC HD

TV Paprika

UP Network HD ON

Dokumentárne a štýlové

Nat Geo Wild

National Geographic

The History
Channel

DocuBox HD

Love Nature HD

Discovery Channel HD

Home and Garden HD

TLC HD

TV Paprika

UP Network HD ON

Športové

Eurosport HD

Eurosport 2 HD

Sport 1 HD

JOJ Šport HD

Premier Sport

Premier Sport 2

Arena Sport 1 HD

Športové

Eurosport HD

Eurosport 2 HD

Premier Sport

Premier Sport 2

RTVS Šport

Sport 2 HD

Golf Channel 

Extreme Sports 
Channel

Fightbox HD

JOJ Šport HD

Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD

Detské

Disney Channel

Minimax

Jojko HD

RiK HD

KI:KA Kinderkanal

LALA TV HD
Detské

Disney Channel

Minimax

Jojko HD

RiK HD

KI:KA Kinderkanal

LALA TV HD

Filmové

AMC HD

Filmbox

Filmové

Filmbox

Filmbox Extra HD

Filmbox Family

Filmbox Stars HD

Filmbox Premium

AMC HD

Pre dospelých

Leo TV HD

Extasy HD

Pre dospelých

Erox

Leo TV HD

Extasy HD           

Spravodajské

TA3 HD

BBC World

Spravodajské

TA3 HD

BBC World
Hudobné

Óčko HD

Folklorika 

Senzi TV HD

Šláger Muzika

Hudobné

Óčko HD

Folklorika 

Senzi TV HD

Šláger Muzika

Medzinárodné

Duna TV (Europe) ON

Duna World HD

/M4 Šport+

M1 (Europe) ON

M2 (Europe) ON

M4 (Europe) HD ON

M5 (Europe) ON

ORF 1 ON

ORF 2 ON

ZDF

Medzinárodné

Duna TV (Europe) ON

Duna World HD

/M4 Šport+

M1 (Europe) ON

M2 (Europe) ON

M4 (Europe) HD ON

M5 (Europe) ON

ORF 1 ON

ORF 2 ON

Ukraina 24 HD

ZDF

Go Optimal TV
59 staníc (44 v HD a 1 v 4K)

Go Premium TV
78 staníc (53 v HD a 2 v 4K)

Go Basic TV
25 staníc (24 v HD 
a 1 v 4K)

Chceme, aby ste mali vždy čo pozerať
Preto sa vám snažíme každý mesiac priniesť niektoré platené kanály ako ochutnávku zadarmo.
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Zmena ceny balíčkov je vyhradená v nadväznosti na zmenu cien poskytovateľom služby Skylink TV pre Orange. 
Ohľadom aktuálnej ceny sa informujte u našich predajcov. Viac informácií o ponuke na www.orange.sk/satelit.

HD  – kvalita obrazu High Defi nition
ON  – osobné nahrávky v rámci služby TV Archív

Balík
Cinemax + 
HBO

11,99 €
mesačne

Cinemax HD ON HD

Cinemax 2 HD ON HD

HBO HD ON

HBO 2 HD ON

HBO 3 HD ON

Balík
HBO

7,49 €
mesačne

HBO HD ON

HBO 2 HD ON

HBO 3 HD ON

Balík
Cinemax

7,49 €
mesačne

Cinemax HD ON HD

Cinemax 2 HD ON HD

Premier Šport 2 €
mesačne

Premier Sport

Balík Super 
Šport+

4,50 €
mesačne

Arena Sport 1 HD ON

Arena Sport 2 ON

Extreme Sports 
Channel ON

Golf Channel HD ON

Premier Sport 2 HD

Nova Sport 3 HD 3

Nova Sport 4 HD SPORT4

Nova Sport 1 HD ON

Nova Sport 2 HD ON

Premier Sport

Sport 1* HD ON

Sport 2 HD ON

Balík Discovery 
Extra

1,50 €
mesačne

Animal Planet HD ON

Travel Channel HD

Food Network HD

Discovery
Science HD ON

Discovery 
Turbo Extra ON

IDX HD ON

Balík
deti A

Baby TV ON

Boomerang ON

Cartoon Network 
SK&CZ ON

JimJam ON

Disney Junior

Balík
deti Z

Duck TV ON

Nick Jr. ON

NickToons

Nickelodeon ON

Balík
zábava

Auto Motor 
Šport HD ON

AXN ON

AXN Black ON

AXN White ON

Travel XP HD ON

Balík
šport A

Extreme Sports 
Channel ON

Golf Channel HD ON

Sport 1 HD ON

Sport 2 HD ON

Balík
šport Z

Arena Sport 2 HD

Nova Sport 1 HD ON

Nova Sport 2 HD ON

Balík
zahraničné

PRO 7 

Sat 1

Kabel 1

Ukraina 24 HD

WELT 

CNN

Balík
hobby

Hobby TV HD

Mňau TV HD

Mňam TV HD

Spektrum Home  

Balík
dokumenty Z

Viasat Explore HD ON

Viasat History HD ON

Viasat Nature HD ON

Fishing & Hunting

Spektrum HD

CBS Reality

Balík mládež
a hudba

Óčko Star HD ON

Óčko Black HD

Óčko Expres HD

MTV00s

MTV  

Retro Music 
Television  

Balík
fi lmy

EPIC Drama HD ON

CS Film

Film+ ON

Prémiové balíky
TV programov bez viazanosti

Tematické balíky
TV programov len za 1,49 € a bez viazanosti

Balík
dokumenty A

Love Nature HD ON

National
Geographic ON

Love Nature 4K

Nat Geo Wild ON

The History
Channel HD ON

Balík
mix

CS Horror

Film Europe HD

Crime and 
Investigation

CS Mystery HD

CS History HD

E! HDBalík Filmbox
Premium

4,49 €
mesačne

DocuBox

Erox HD

FightBox

FilmBox Extra HD

FilmBox Family

FilmBox Stars HD

FilmBox Premium

Vyberte si pre vás tú najlepšiu Skylink TV pre Orange

Základný balíček Mini Smart Multi Kombi Komplet

Počet programov 68 88 103 120 129

Mesačný poplatok 6,90 € 9,90 € 12,90 € 15,90 € 45 €

Prístup do TV cez internet Bezplatný benefi t

7-dňový archív v TV cez internet Bezplatný benefi t

Prenájom zariadení mesačne Set-top box za 2 €/CA modul za 1 €

Ďalšia karta na zapojenie ďalších TV 3,70 € za každú kartu

Dobrý signál 
pre váš domov
Nová Skylink TV pre Orange
Pustite si doma novú satelitnú TV, s ktorou máte na výber
až z piatich TV paušálov, možnosť dokúpiť si doplnkové
balíky programov či pripojiť ďalšie TV. A to všetko
najvýhodnejšie s ďalšími benefi tmi v ponuke Love.

Už od
5,80 €/mes.

TV stanice sú súčasťou základnej ponuky až do odvolania. Počet a zloženie televíznych programových služieb (TV staníc), 
tvoriacich obsah jednotlivých balíkov, sa môžu priebežne meniť. Ich aktuálny zoznam, tak ako aj jazyková stopa, v ktorej sa 
vysielajú (napr. vysielanie v maďarskom jazyku), sa nachádza na www.orange.sk/televizia.

44 45



Súčasťou všetkých balíkov TV staníc je aj veľa slovenských a českých rozhlasových staníc. 
Tip

Zoznam staníc balíčka Mini

Skylink 7 HD Prima PLUS HD HD MŇAM TV Bloomberg Europe** JOJ Šport HD HD

Jednotka HD HD CNN Prima NEWS HD HD regionalnitelevize.cz Sky News International** Viasat Explore 

Dvojka HD HD FilmBox ÓČKO EuroNews** UP NETWORK

Trojka Travelxp HD HD ÓČKO STAR France 24** CS History

RTVS Šport HD Adventure TV ÓČKO BLACK HD* HD Eurosport 1 DE** Hobby TV

Markíza HD HD TA3 HD HD ÓČKO EXPRES HD* HD MTV DE** CANAL+ Domo HD

Markíza +1 HD HD TV8 HD HD Šláger Muzika Disney Channel DE** MTV Europe CZ

Doma HD HD TV Lux HD HD Šláger Originál AXN Duck TV

DAJTO HD HD ČT1 HD HD Senzi FilmBox Stars Jojko

JOJ HD HD ČT2 HD HD RETRO Film Europe+ HD HD Minimax SK

JOJ +1 HD HD ČT3 HD HD REBEL CS Horror Nickelodeon

PLUS HD HD ČT24 HD HD RELAX CS Film LEO TV

WAU HD HD CS Mystery TV Noe HD HD Arena Sport 1 HD HD

Nova International INSIGHT TV** HD BBC World News HD** HD Sport 5

Stanice navyše s balíčkom Smart (zahŕňa balíček Mini)

Epic Drama HD HD Film+ SK National Geographic HD HD Nick Jr Czech Playboy TV Europe* HD

AXN Black Nova Sport 1 HD HD Viasat Nature HD HD JimJam

AXN White Nova Sport 2 HD HD Viasat History HD HD Nicktoons

JOJ Cinema HD HD Sport 1 HD HD Šlágr Premium HD HD VIXEN HD HD

JOJ Cinema +1 HD HD Fishing & Hunting LALA TV Penthouse Gold HD

* Program dostupný iba v internetovej televízii Skylink Live TV.

** Zahraničné TV programy zo satelitu Astra 19,2°E. Na sledovanie týchto programov zo satelitu ASTRA 19,2°E potrebujete satelitnú anténu s dvoma 
konvertormi LNB. Získate tým navyše bezplatne stovky ďalších zahraničných TV programov a rozhlasových staníc v mnohých jazykoch.

HD  – kvalita obrazu High Definition

Zoznámte sa s ponukou TV staníc Stanice navyše s balíčkom Multi (zahŕňa balíčky Mini a Smart)

AMC FightBox Love Nature HD HD History HD HD Disney Channel

FilmBox Extra HD HD Sport 2 HD HD
National Geographic Wild 
HD HD

MTV 80s** Cartoon Network

Film Europe HD HD Golf Channel Spektrum HD HD MTV 00s**

Stanice navyše s balíčkom Kombi (zahŕňa balíčky Mini, Smart a Multi)

FilmBox Family eSportONE HD HD Spektrum Home Stingray iConcerts HD HD Dorcel XXX* HD

FilmBox Premium HD HD Nautical HD HD CBS Reality Stingray Classica HD HD

AMS HD HD DocuBox Mezzo HD HD Boomerang 

Extreme Sports Channel TV Paprika Stingray CMusic Dorcel TV* HD

Stanice navyše s balíčkom Komplet (zahŕňa všetky balíčky)

Film Europe HD HD HBO2 HD Cinemax2 HD VIXEN HD HD Man–X

Film Europe+ HD HD HBO3 HD Hustler** Penthouse Gold HD

HBO HD Cinemax HD Vivid TV Europe** Penthouse Quickies HD
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Najvýhodnejšie sledovanie TV 
je s ponukou Love

Doplnkový balíček Cena mesačne

HBO Standard (vrátane HBO Max) 8,90 €

HBO MaxPack (vrátane Cinemax a HBO Max) 10,90 €

Maďarský balíček (32 programov) 1,99 €

MAN-X 10,40 €

Exxtra 9,70 €

Ak si spojíte TV s hlasovým alebo pevným internetovým paušálom 
do ponuky Love, získate k TV:

až 10 % zľavu na mesačný poplatok,
až 20 % zľavu na doplnkové balíčky.

Ak si spojíte TV s pevným internetom, získate k internetu:
zľavu až do 2 € z mesačného poplatku za internet podľa výšky internetového paušálu.

Ak si spojíte TV s hlasovým paušálom a pevným internetom do ponuky Love, 
získate k hlasovému paušálu:

zľavu na zariadenie alebo zľavu 10 % z poplatku za paušál,
navyše 3 GB dát mesačne pre vás a všetkých členov v Navzájom zadarmo.

Vylepšite si Skylink TV pre Orange 
doplnkovými balíčkami

Podmienky ponuky vzadu23.

Zariadenia ku Skylink TV
pre Orange
Máme pre vás výhodnú ponuku zariadení na mieru, 
z ktorej si vyberie naozaj každý. 

Kaon MZ-52 set-top box
Spoľahlivé a obľúbené zariadenie s podporou HD vysielania. 
 jednoduché zapojenie a ovládanie
 automatické ladenie TV staníc (FastScan)
 nahrávanie programov na externé USB
 za 2 € mesačne

Kaon MZ-102 hybridný set-top box
Podporuje príjem satelitnej TV a cez internet aj prístup 
do TV archívu a k programom z množstva fi lmoték.
 automatické ladenie TV staníc (FastScan)
 k internetu sa pripája cez wi-fi  aj LAN kábel
 nahrávanie programov na externé USB
 za 3 € mesačne

CAM 803 dekódovací modul
Ideálny, ak máte televízor so satelitným tunerom DVB-S/DVB S2 a CI+ slotom.
 nepotrebujete set-top box s ďalším ovládačom
 za 1 € mesačne

Ideálny, ak máte televízor so satelitným tunerom DVB-S/DVB S2 a CI+ slotom.
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Prepnite doma na zábavu
Je tu Orange TV s výhodami
Vezmite si teraz našu Orange TV a môžete získať ten najlepší 
televízny obsah pre celú rodinu ako darček.

Balík Super Šport+ na 2 mesiace zadarmo
Vychutnajte si najviac športového obsahu na trhu.
Obsahuje všetky športové stanice, ktoré je možné na Slovensku vysielať, 
vrátane prémiových staníc: Premier Sport 2, Nova Sport 3 a Nova Sport 4.
Fandite najobľúbenejším športovým ligám, ako sú: Liga Majstrov UEFA, 
Premier League, La Liga, Bundesliga, Seria A a ďalším.

Po skončení 2 alebo 3 mesiacov je cena balíka len 4,50 €/mes.

Balík HBO na 1 mesiac zadarmo
Sledujte vo vašej obývačke tie najlepšie svetové seriály a fi lmy.
Obsahuje najnovšiu knižnicu HBO Max s veľkým výberom fi lmov a seriálov.
Zabaví doma každého – malých aj veľkých milovníkov kinematografi e.

Po skončení 1 mesiaca je cena balíka len 7,49 €/mes.

Ako získate prémiové TV balíky?
 Stačí si len aktivovať alebo predĺžiť Orange TV na 24 mesiacov a môžete si vybrať jeden alebo oba TV balíky.
 Vybrané TV balíky si môžete kedykoľvek zrušiť, pričom zmena bude platná od nasledujúceho 

fakturačného obdobia.

Prémiové 
TV balíky 
zdarma

S na 3 mesiace zadarmo

Súťaž

Vyhrajte smart telku s Orange TV
Vezmite alebo predĺžte si teraz Orange TV a pevný internet s viazanosťou 
na 24 mesiacov a môžete vyhrať 3x televízor SAMSUNG UE55AU7172UXXH. 
Súťaž trvá od 18. 5. 2022 do 17. 8. 2022. Viac informácií nájdete na 
www.orange.sk/tv-akcia. Držíme vám palce a prajeme príjemné sledovanie.

Vezmite alebo predĺžte si teraz Orange TV a pevný internet s viazanosťou 
na 24 mesiacov a môžete vyhrať 3x televízor SAMSUNG UE55AU7172UXXH. 

www.orange.sk/tv-akcia. Držíme vám palce a prajeme príjemné sledovanie.

Spoľahlivé zariadenie 
k Orange TV
Nový Orange TV Box
TV box prináša vysoké 4K rozlíšenie, kopec výhod systému Android TV a jednoduché využívanie 
rôznych aplikácií v jednom zariadení. Stane sa tak novým centrom vašej obývačky, ktoré vás zabaví 
aj zjednoduší a spríjemní život. 

Pre Orange TV cez kábel či internet:
 programy aj v 4K,
 až 31-dňový TV archív a nahrávanie,
 fi lmotéka so stovkami fi lmov v kategóriách podľa žánru,
 vylepšené pretáčanie s náhľadmi obrazu.

Smart domovská obrazovka:
 prispôsobuje sa tomu, ako box využívate,
 prehľadná s jednoduchým intuitívnym ovládaním.

Aplikácie:
 vyberiete a stiahnete si aplikácie či hry podľa vášho gusta,
 čakajú vás HBO Max, Spotify, Youtube a mnohé ďalšie.

Ovládač novej generácie:
 funguje cez Bluetooth, aj keď je box umiestnený v skrinke,
 vyhľadávaný výraz stačí nadiktovať do vstavaného mikrofónu.

Bluetooth konektivita:
 videá či fotky z telefónu si pozriete na veľkej obrazovke televízora,
 jednoducho pripojíte herný ovládač, slúchadlá či soundbar.

Vysoké 
4K rozlíšenie

Keď už niečo robíme, chceme to robiť na 100 %. Preto sme pre Orange TV box vytvorili 100 % ekologické a recyklovateľné balenie. 
Krabička, v ktorej nájdete svoju novú Orange TV, neobsahuje žiadny plast, lepidlo ani kovy, iba váš produkt. Ďakujeme, že tým 
spolu šetríme prírodu.

Viac o podmienkach a benefi toch v skupine Love nájdete na www.orange.sk/love. 

50 51



Predplatené karty
Prima Voľba
Karta s dobíjaním kreditu, ktorý môžete využívať na dátovanie, volanie 
a SMSkovanie podľa vlastného uváženia a platíte len za to, čo potrebujete.

Predplatená karta za 2 € ponúka:

Zoznámte sa s ďalšími výhodami:
 číslo si k nám môžete preniesť bezplatne a ako bonus získate 1 GB dát a nekonečné hovory na 1 číslo 

v sieti Orange na 6 mesiacov zadarmo,
 užívate si hovory a SMS v stabilnej sieti za výhodné ceny,
 podľa svojich potrieb si môžete doaktivovať výhodné balíky hovorov, správ alebo dát,
 v ponuke ostáva aj výhodný doplnkový balík 10 GB za 10 €.

Teraz máme výhodné doplnkové balíky na volania a dátovanie. Ich aktivácia je jednoduchá – funguje cez 
SMS zaslaním vybraného kľúčového slova, ktorých prehľad nájdete na orange.sk/prima.

Odmena za pravidelné dobíjanie
Ak si pravidelne dobíjate kredit vždy do 30 dní od posledného dobitia v min. výške 10 €, získate postupne Nekonečné 
víkendové volania v sieti Orange, Nekonečné víkendové správy v sieti Orange a Víkendové dáta 10 GB. Odmeny 
sa sčítavajú a platia spoločne do ďalšieho dobitia v rozmedzí 30 dní, čím môžu výrazne znížiť spotrebu kreditu. 
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Odmena za spájanie
S ďalšími členmi v rodine v skupine Navzájom zadarmo, ako aj v balíku Love, získate extra 1 GB navyše zadarmo.

úvodný 1 GB dát 
v 4G sieti v SR a EÚ

volania za 0,10 €/min. 
v SR a EÚ 

SMS/MMS za 0,06 € 
v SR, EÚ, USA a Kanade

nekonečné hovory na 1 číslo v sieti 
Orange na 6 mesiacov zadarmoúvodný kredit 2 € 

+ Súťaž

Prima Kids
Karta, s ktorou máte prehľad, kde je vaše dieťa, 
keď je vonku a čo robí na internete.

Spoznajte výhody Prima Kids:
 umožňuje bezplatné volania a SMS/MMS správy na 2 čísla, na ktoré sa dieťa dovolá aj po vyčerpaní kreditu, 
 obsahuje službu ESET Parental Control, s ktorou budete vedieť, kde sa vaše dieťa nachádza 

a čo robí na internete, 
 vám ako rodičovi umožňuje dobíjanie kreditu z vašej faktúry za paušál už od 3 € mesačne.

Vyhrajte skvelé Samsung zariadenia s Primou
Každý zákazník, ktorý si v období od 18. 5. do 24. 8. 2022 dobije svoj kredit o minimálne 10 € a viac, 
bezplatne odpovie na súťažnú SMS na číslo 650 s textom „HRAM“, bude zaradený do žrebovania 
o jedno zo 6 zariadení. Žrebujeme 6 výhercov dňa 25. 8. 2022. Čím viac dobití, tým väčšia šanca 
na výhru.

Čo môžete vyhrať?
1x Samsung Galaxy Watch 4 
1x Samsung Galaxy Watch 4 Classic 
2x Samsung Galaxy Buds 2
2x Samsung Wireless charger Duo

Viac na www.orange.sk/prima-sutaz.

Súťaž

1x Samsung Galaxy Watch 4 Classic 
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1.  #1
Vyhodnotenie mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ako najlepšej mobilnej siete v SR, vykonala na základe meraní a testov vykonaných 
v priebehu roku 2020 spoločnosť Systemics-PAB Sp. s o. o.

2.  Odporuč Orange
Podmienkou získania zľavy na faktúru (Kreditu) alebo Dátového bonusu je splnenie všetkých podmienok stanovených pre Ponuku „Odporuč Orange 
platná od 22. 9. 2021“ uvedených v Prílohe č. 3 Cenníka služieb. Podrobnejšie informácie o Ponukách získate u predajcov na obchodných miestach 
alebo na www.orange.sk/odporucorange.

3.  Bonus za prenos čísla
Podmienkou získania zľavy na faktúru je splnenie všetkých podmienok stanovených pre Ponuku „Bonus za prenos čísla platný od 22. 9. 2021“ 
uvedených v Prílohe č. 3 Cenníka služieb, a to prenosu čísla na základe zmluvy o prenose čísla do siete Orange a uzavretie so spoločnosťou Orange 
k prenesenému číslu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb. Podrobnejšie informácie o Ponukách získate u predajcov na obchodných miestach 
alebo na www.orange.sk.

4.  Preplatenie zmluvnej pokuty
Podmienkou získania nároku na preplatenie zmluvnej pokuty je splnenie všetkých podmienok stanovených pre Ponuky „Preplatenie zmluvnej 
pokuty“ uvedených v Prílohe č. 2 k Cenníku služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner, v Prílohe č. 2 k Cenníku služieb 
Pevný internet DSL a Orange TV cez vDSL, v Prílohe č. 3 k Cenníku osobitných ponúk, v Cenníku Orange Doma alebo v Cenníku verejných 
elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie. Podrobnejšie informácie o Ponukách získate u predajcov na obchodných miestach 
alebo na www.orange.sk.

7.  Love
Aby ste získali výhody ponuky Love, je potrebné uzavrieť Dohodu o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love, v ktorej si prepojíte pripojenie 
pevného internetu a mobilnú hlasovú službu, a tiež splniť ostatné podmienky ponuky Love. Bližšie informácie o podmienkach získate na obchodných 
miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

7a. Extra Love zľava až 122,16 € ročne
Uvádzaná suma 122,16 € predstavuje maximálnu ročnú úsporu vypočítanú na príklade spojenia paušálov Go Safe Optimal (22 €/mesiac) + Home 
Safe Fiber Optimal (19 €/mesiac) + Home TV Optimal (19,90 €/mesiac), s aktivovanými doplnkovými službami: TV Archív (2 €/mesiac), dvoma 
Tematickými balíkmi (2 x 1,49 €/mesiac) a zvoleným Love benefitom: 10 % zľava z mesačného poplatku za hlasový paušál. Podmienkou získania 
zvýhodnení z Ponuky Love je splnenie Podmienok poskytovania zvýhodnení v rámci ponuky Love. Výpočet úspory: Extra zľava z mesačného 
poplatku za hlasový paušál Go Safe Optimal (-2 €) + Extra zľava z mesačného poplatku za pevný internet Home Safe Fiber Optimal (-1 €) + 100 % 
zľava za TV Archív (-2 €) + 100 % zľava za dva Tematické balíky (-2,98 €) + Love benefit: 10 % zľava z mesačného poplatku za hlasový paušál Go 
Safe Extra (-2,20 €) = mesačná úspora spolu 10,18 €/ročná úspora spolu 122,16 €. Výška mesačnej úspory je závislá od hlasového paušálu, ktorý 
má účastník v danom mesiaci aktivovaný.

7b. Extra Love zľava až 147,36 € ročne
Uvádzaná suma 147,36 € predstavuje maximálnu ročnú úsporu vypočítanú na príklade spojenia paušálov Go Safe Extra (33 €/mesiac) + Home Safe 
Fiber Optimal (19 €/mesiac) + Home TV Optimal (19,90 €/mesiac), s aktivovanými doplnkovými službami: TV Archív (2 €/mesiac), dvoma Tematickými 
balíkmi (2 x 1,49 €/mesiac) a zvoleným Love benefitom: 10 % zľava z mesačného poplatku za hlasový paušál. Podmienkou získania zvýhodnení 
z Ponuky Love je splnenie Podmienok poskytovania zvýhodnení v  rámci ponuky Love. Výpočet úspory: Extra zľava z mesačného poplatku za 

Doplňujúce informácie 
k produktom

hlasový paušál Go Safe Extra (-3 €) + Extra zľava z mesačného poplatku za pevný internet Home Safe Fiber Optimal (-1 €) + 100 % zľava za TV Archív 
(-2 €) + 100 % zľava za dva Tematické balíky (-2,98 €) + Love benefit: 10 % zľava z mesačného poplatku za hlasový paušál Go Safe Extra (-3,30 €) 
 = mesačná úspora spolu 12,28 €/ročná úspora spolu 147,36 €. Výška mesačnej úspory je závislá od hlasového paušálu, ktorý má účastník v danom 
mesiaci aktivovaný.

8.  Extra zľava na pevný internet až do 21 € alebo až do 73,50 €
Podmienkou získania Extra zľavy na pevný internet až do výšky 21 €, resp. až do výšky 73,50 € je uzavretie nového Akciového dodatku  
s 24-mesačnou viazanosťou na fixný internet, ktorým si zákazník aktivuje a na jeho základe používa účastnícky program Home Safe Basic (zľava až 
do 21 €) alebo účastnícky program Home Safe Optimal (zľava až do 73,50 €), pričom v prípade existujúcich zákazníkov musí byť zároveň splnená 
podmienka, že zákazník prešiel na účastnícky program s vyšším mesačným poplatkom, ako bol mesačný poplatok za program používaný v okamihu 
uzavretia Akciového dodatku. Zľava sa poskytuje postupne v alikvotných sumách vo výške 1 € alebo 3,50 €, podľa typu účastníckeho programu, na 
jedno zúčtovacie obdobie počas najviac 21 po sebe nasledujúcich zúčtovacích období, avšak len v prípade splnenia všetkých podmienok počas 
príslušného zúčtovacieho obdobia, a uvádzaná suma je maximálna suma, ktorú možno za uvedené obdobie získať v prípade splnenia všetkých 
podmienok počas každého zúčtovacieho obdobia. V prípade súčasného využitia ponuky „Preplatenie zmluvnej pokuty“ sa výška zľavy na poplatok 
za internet znižuje o  sumu finančného plnenia vyplateného zákazníkovi v  súvislosti s  ponukou „Preplatenie zmluvnej pokuty“. Viac informácií  
u predajcov na obchodných miestach alebo na www.orange.sk.

9.  Benefity Love
Podmienkou získania zvýšenia zľavy z ceny zariadenia alebo 10 % zľavy z mesačného poplatku za hlasový účastnícky program je splnenie 
všeobecných podmienok ponuky Love; skutočnosť, že si účastník v Dohode o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love (ďalej aj „Dohoda  
o Love“) zvolil jednu z týchto zliav; skutočnosť, že účastník počas predchádzajúcich 24 mesiacov nezískal v súvislosti s niektorým z pripojení 
spojených v rámci ponuky Love zvýšenie zľavy z ceny zariadenia platné od 17. 6. 2020, a splnenie všetkých ostatných podmienok platných pre 
tú zo zliav, ktorú si účastník zvolil [v prípade zvýšenia zľavy z ceny zariadenia je podmienkou tiež kúpa zariadenia prostredníctvom uzavretia 
akciového Dodatku s 24-mesačnou viazanosťou (alebo kúpa dvoch zariadení prostredníctvom uzavretia dvoch akciových Dodatkov s 24-mesačnou 
viazanosťou) v súvislosti s hlasovou SIM kartou, ktorej telefónne číslo je uvedené v Dohode o Love].

9a. 

Podmienkou na získanie dvojnásobku dát je splnenie všeobecných podmienok ponuky Love, využívanie vybraných účastníckych programov 
z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a v prípade dvojnásobku dát pre účastníkov spojených v skupine Navzájom zadarmo 
skutočnosť, že SIM karta spojená do balíka Love je súčasne Zakladateľskou SIM kartou skupiny Navzájom zadarmo.

9b. 

Podmienkou na získanie 100 % zľavy z TV Archívu a dvoch tematických balíkov, ako aj získania 3 GB dátových prenosov navyše k hlasovému 
paušálu pre účastníka Love a členov jeho skupiny Navzájom zadarmo, je prepojenie príslušnej zákazníkovej SIM karty s mobilnou hlasovou službou 
so zákazníkovým pripojením fixného internetu a pripojením služby retransmisie TV programov do balíka Love uzavretím Dohody o poskytovaní 
zvýhodnení v rámci ponuky Love, splnenie ostatných podmienok ponuky Love a využívanie vybraných účastníckych programov z aktuálnej ponuky 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Služba TV Archív je prístupná len pre fyzické osoby – nepodnikateľov.

9c. Extra zľava z mesačného poplatku 
Podmienkou na získanie Extra zľavy z mesačného poplatku hlasového a fixného internetového účastníckeho programu je splnenie všeobecných 
podmienok ponuky Love a užívanie vybraných účastníckych programov z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Výška Extra zľavy 
z mesačného poplatku hlasového účastníckeho programu je určená podľa účastníckeho programu, ktorý využíva účastník na pridelenej SIM 
karte, nasledovne: Go Safe Basic zľava 1 €, Go Safe Optimal zľava 2 €, Go Safe Extra a Go Safe Premium zľava 3 € mesačne. Výška Extra zľavy  
z mesačného poplatku účastníckeho programu služby fixný internet je určená spoločne vo výške 1 € mesačne.

10. Výhodný balík
Podmienkou získania uvedených celkových výšok mesačných poplatkov za internetové a TV služby je uzavretie Dohody o poskytovaní zvýhodnení 
v rámci kombinovanej ponuky Výhodný balík, v ktorej sa prepojí pripojenie pevného internetu a pripojenie TV služby, a splnenie ostatných podmienok 
ponuky Výhodný balík, o ktorých môžete získať bližšie informácie na obchodných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Súčasne s tým 
aj uzavretie jedného alebo dvoch akciových Dodatkov s 24-mesačnou viazanosťou (podľa toho, či sú internet a TV poskytované prostredníctvom 
jedného alebo dvoch pripojení). Zvýhodnenie sa netýka účastníckych programov Home Optimal TV a Home Premium TV služby TV na optike, Home 
Basic vDSL služby Pevný internet DSL a tiež služby Orange TV cez internet.

54 55



11. 5G
Podmienkou pripojenia k 5G sieti je používanie SIM karty vo  formáte USIM, využívanie služieb prostredníctvom APN INTERNET alebo MMS, 
alebo prostredníctvom iného APN, prostredníctvom ktorého spoločnosť Orange Slovensko, a.s., umožní prístup do 5G siete, využívanie služby 
prostredníctvom zariadenia, ktoré podporuje prenos dát v 5G sieti, a skutočnosť, že SIM karta sa nachádza v pokrytí 5G siete.

12. Kombinovaná zľava na zariadenie
Ponuka platí pri súčasnom uzatvorení minimálne jedného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, predmetom ktorého je kúpa 
koncového telekomunikačného zariadenia, a jedného až štyroch Dodatkov bez kúpy koncového telekomunikačného zariadenia, v oboch prípadoch 
s viazanosťou na 24 mesiacov.

13. Paušál Go Safe Mini
Účastnícky program Go Safe Mini nie je možné aktivovať ani využavať na SIM karte, prostredníctvom ktorej sa účastník služieb zaviazal v Akciovom 
dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej „Akciový dodatok“), po dobu určenú v Akciovom dodatku využívať služby spoločnosti 
Orange Slovensko, a.s., v rozsahu a/alebo štruktúre stanovenej v Akciovom dodatku, pokiaľ doba platnosti a účinnosti tohto záväzku už neuplynula.

14. Nonstop dátové balíky
Po aktivácii vybraného Nonstop dátového balíka môžete využívať aplikácie, ktoré sú v ňom zahrnuté, bez toho, aby sa prenesené dáta odpočítavali 
z dát, ktoré máte zahrnuté v paušále. Ak budete k obsahu balíka pristupovať cez webový prehliadač (zadaním adresy, napr. www.facebook.com) 
a nie cez určenú aplikáciu, dáta sa budú odpočítavať z predplatených dát vo vašom paušále. Ak spotrebujete svoje predplatené dáta v paušále 
alebo v mobilnom internete mimo aplikácií zahrnutých vo vybranom Nonstop dátovom balíku, dôjde na základe regulácie EÚ aj k zastaveniu dát 
pre Nonstop dátové balíky dovtedy, kým si nedokúpite ďalšie mobilné dáta, prípadne do začiatku ďalšieho fakturačného obdobia. Podrobnejšie 
informácie o podmienkach poskytovania služby Nonstop dátové balíky nájdete na www.orange.sk/cennik.

15. Navzájom zadarmo
Súčasťou skupiny zvýhodnených čísel môžu byť len telefónne čísla, prostredníctvom ktorých sa používa mobilná hlasová telefónna služba 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., okrem služieb FunFón predplatená karta, Mobilný internet, Hlasová virtuálna privátna sieť, ako aj ďalších 
osobitných účastníckych programov určených spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Podrobnejšie informácie o podmienkach ponuky nájdete na 
www.orange.sk. Podmienkou získania (i) dvojnásobného množstva základných dát vo vybraných účastníckych programoch Go Safe, Go Safe Data  
alebo Go Biznis (s výnimkou Go Safe Mini, Go Biznis 1 €) alebo (ii) 1 GB dát v prípade predplatenej karty Prima s vybraným profilom a účastníckych 
programov Go Safe Mini, Go Biznis 1 € je splnenie všetkých podmienok ponuky „Viac dát vo vybraných účastníckych programoch na hlasových SIM 
kartách tvoriacich súčasť skupiny Navzájom zadarmo“.
Ponuka platí do odvolania. Ponuka nie je kombinovateľná s ponukou Strojnásobenie/Zdvojnásobenie dát vo vybraných účastníckych programoch 
na hlasových SIM kartách tvoriacich súčasť skupiny Navzájom zadarmo v rámci ponuky Love. Viac informácií u predajcov na obchodných miestach 
alebo na www.orange.sk.

16. Internet so sebou
Podmienkou aktivácie služby Internet so sebou je skutočnosť, že účastník má so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., uzatvorenú zmluvu na 
niektorý z účastníckych programov služieb Orange Doma, Pevný optický internet Partner, Pevný internet DSL, Domáci 4G internet alebo Firemný 
4G internet, pri ktorej už bolo zrealizované zriadenie pripojenia.

17. Pevný internet DSL
Predpokladom účasti na ponukách v rámci služby Pevný internet DSL, ktoré sú podmienené uzavretím akciového Dodatku s 12-/24-mesačnou 
viazanosťou, je v prípade, že je v mieste pripojenia prístupná technológia vDSL, aktivácia a využívanie takého účastníckeho programu, v rámci 
ktorého sú služby poskytované prostredníctvom technológie vDSL.

18. Záložný internet
Podmienkou aktivácie a využívania účastníckeho programu Záložný internet (a v jeho rámci záložných dát) je využívanie niektorého z nasledujúcich 
účastníckych programov: Home Safe Fiber Basic, Home Safe Fiber Optimal, Home Safe Fiber Premium a Home Safe Fiber Top služby Pevný optický 
internet; Home Safe Fiber Partner Basic, Home Safe Fiber Partner Optimal, Home Safe Fiber Partner Premium a Home Safe Fiber Partner Top 
služby Pevný optický internet Partner; Home Safe aDSL Light, Home Safe aDSL Basic a Home Safe aDSL Optimal služby Pevný internet DSL; Home 
Safe vDSL Basic, Home Safe vDSL Optimal a Home Safe vDSL Premium služby Pevný internet DSL; Home Safe 4G Basic, Home Safe 4G Optimal  
a Home Safe 4G Premium služby Domáci 4G internet (ďalej len „účastnícky program“), pričom k jednému účastníckemu programu je možné aktivovať 
max. 1 účastnícky program Záložný internet. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená medzi účastnícke programy a služby zaradiť aj iné 
účastnícke programy a služby. Viac informácií získate u predajcov na obchodných miestach alebo na www.orange.sk.

19. Mobilný internet a hlasový paušál
Podmienkou získania Extra zľavy + 3-násobku výšky mesačného poplatku za mobilný hlasový paušál je uzavretie dvoch akciových Dodatkov 
s 24-mesačnou viazanosťou.

20.  Mobilný internet
Po vyčerpaní objemu dát v rámci Mobilného internetu sa rýchlosť prenosu spomalí na 128/128 kbit/s. Podmienkou prenosu dát v 4G sieti je SIM karta 
a zariadenie spôsobilé vykonávať prenos dát v LTE (4G) sieti, pokrytie 4G sieťou a skutočnosť, že služba prenosu dát sa používa prostredníctvom 
APN INTERNETU. Aby ste v rámci služby Spojenie dát získali až 2,5 GB navyše, dátový program musia mať aktivované minimálne 2 SIM karty. 
Službu Spojenie dát si môžete aktivovať ako doplnkovú službu spolu s hlasovými paušálmi alebo s mobilným internetom. 

21. Orange TV cez kábel
Uvedené funkcie služby digitálnej TV cez kábel okrem zastavenia obrazu a elektronického programového sprievodcu je možné využívať len v prípade, 
že si účastník aktivuje príslušné doplnkové služby (ak sú preňho prístupné) a platí za ne príslušné mesačné poplatky podľa cenníka príslušnej 
TV služby alebo uzavretých akciových Dodatkov. Počet a zloženie televíznych programových služieb (TV staníc), tvoriacich obsah jednotlivých 
televíznych balíkov, sa môžu priebežne meniť. Ich aktuálny zoznam sa nachádza na www.orange.sk.
* Uvedená ponuka TV cez kábel platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. TV Archív je 
prístupný iba účastníkom, ktorí sú fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

22. 100 % zľava z mesačných poplatkov za Orange TV cez internet
100 % zľavu z mesačných poplatkov za Orange TV cez internet možno získať v prípade, že sa v rámci služby Môj balík Orange TV prepojí príslušná 
služba Orange TV cez kábel so službou Orange TV cez internet a zároveň účastník uzavrie akciový Dodatok s 24-mesačnou viazanosťou na Orange 
TV cez internet.

23. Skylink TV pre Orange
Podmienkou získania uvedených zliav z mesačných poplatkov pri spojení služby Skylink TV pre Orange s vybraným hlasovým paušálom je uzavretie 
Dohody o poskytovaní zvýhodnení v rámci kombinovanej ponuky SAT TV + hlas.

Podmienkou získania uvedených zliav z mesačných poplatkov pri spojení služby Skylink TV pre Orange s pevným internetom od Orangeu je uzavretie 
Dohody o poskytovaní zvýhodnení v rámci kombinovanej ponuky Výhodný balík, v ktorej sa prepojí pripojenie pevného internetu a pripojenie TV 
služby, a splnenie ostatných podmienok ponuky Výhodný balík, o ktorých môžete získať bližšie informácie na obchodných miestach spoločnosti 
Orange Slovensko, a.s. Súčasne s tým aj uzavretie jedného alebo dvoch akciových Dodatkov s 24-mesačnou viazanosťou (podľa toho, či sú internet 
a TV poskytované prostredníctvom jedného alebo dvoch pripojení). Zvýhodnenie sa netýka účastníckych programov Home Optimal TV a Home 
Premium TV služby TV na optike, Home Basic vDSL služby Pevný internet DSL a tiež služby Orange TV cez internet.

Podmienkou získania 3 GB dátových prenosov navyše k hlasovému paušálu pre účastníka Love a členov jeho skupiny Navzájom zadarmo je 
prepojenie príslušnej zákazníkovej SIM karty s mobilnou hlasovou službou so zákazníkovým pripojením fixného internetu a pripojením služby Skylink 
TV pre Orange do balíka Love uzavretím Dohody o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love, splnenie ostatných podmienok ponuky Love  
a využívanie vybraných účastníckych programov z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
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Verzia 5/2022

Nákup služieb
na bezplatnom čísle
0800 500 100

Informácie o faktúrach, službách 
a pomoc s pevným internetom a TV:
0905 905 905*

Vyriešte vašu požiadavku z pohodlia domova 
v aplikácii Môj Orange, 
kde nájdete všetky informácie týkajúce sa vašej spotreby, faktúr a platieb 
vrátane možnosti aktivácie doplnkových služieb.

 mobilná aplikácia Môj Orange

 Zákaznícka zóna Môj Orange na www.orange.sk/moj-orange/web

 www.instagram.com/orange_svk

www.facebook.com/Orange

www.linkedin.com/company/orangeslovensko

www.orange.sk

 WhatsApp

Facebook Messenger

Chat na našej stránke v sekcii Pomoc a podpora

WhatsApp 

Môj Orange

Meno predajcu:

Tel. číslo:

* Volanie na linku 905 a prepojenie na operátora je spoplatnené sumou podľa aktuálne platných Cenníkov služieb Orange Slovensko, Prima alebo FunFón podľa toho, akú 
službu využívate. Hovor je účtovaný až po prepojení na pracovníka Služieb zákazníkom. Ak voláte z inej siete, hovor je účtovaný podľa platného cenníka vášho operátora.

Preferujete digitálne spôsoby 
komunikácie? Využite:

Informácie o nás nájdete aj na:


