
Dostali ste program Prima Dáta 
– predplatenú kartu

Karta je pripravená na používanie

Od tejto chvíle môžete používať svoju novú SIM kartu. Vložte si ju do mobilu, zadajte PIN: 0000 (4 nuly) a urobte prvý  
hovor na číslo 444. Keď sa ozve hláška, stlačte na klávesnici 2 (pre angličtinu) a následne stlačte 2. Tým kartu aktivujete.  
Už odteraz z nej môžete telefonovať, prijímať hovory, ako aj SMS/MMS, posielať ich a pripojiť sa na internet pomocou  
mobilných dát. Na používanie mobilných dát je potrebné mať správne nastavenie, čo si overíte v nastaveniach v mobilnom 
telefóne v sekcii Mobilné dáta. APN musí mať názov „internet“.

Kartu si môžete dobíjať dodatočným kreditom a dokupovať k nej doplnkové dáta. Rovnako ju môžete používať iba dovtedy, 
kým sa Vám neminie kredit a dáta. Aj potom však viete stále prijímať hovory, SMS/MMS, a to až 1 rok od aktivácie karty.

Výšku zostávajúceho kreditu a množstva dát si overíte zaslaním SMS na číslo 445 v tvare STAV.

SIM karta je registrovaná na Vaše meno. Neposkytujte ju preto cudzím osobám a v prípade, že už ju nebudete potrebovať, 
prosíme Vás o jej znehodnotenie prestrihnutím.

Chcem využívať kartu viac

Pokiaľ Vám úvodné bezplatné nastavenia nestačia a kartu chcete využívať viac, môžete si dobíjať kredit, z ktorého  
si viete následne dokupovať aj doplnkové balíky služieb. 

Kredit si môžete dobiť priamo na predajnom mieste, ktoré Vám kartu vydalo, alebo si môžete dokúpiť aj stieraciu  
kartu Prima na čerpacích staniciach značky OMV, JET, Slovnaft a Benzinol. Karty sa dajú rovnako kúpiť aj  
v maloobchodných prevádzkach po celom Slovensku. Hľadajte označenie Prima pri pokladniach.

Služba Prima Dáta obsahuje: 
  2 € kredit na volania, SMS/MMS, dáta (za ktorý neplatíte nič) s 12-mesačnou platnosťou;
  10 GB dát v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 s 30-dňovou platnosťou;
  60 minút bezplatných hovorov na Ukrajinu s 12 mesačnou platnosťou;
  jednotnú cenu volaní do všetkých pevných aj mobilných sietí v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 = 0,10 €/min.;
  jednotnú cenu SMS/MMS do všetkých pevných aj mobilných sietí v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 = 0,06 €/ks;
  nekonečné hovory na 1 telefónne číslo v sieti Orange na 6 mesiacov zadarmo;
  bezplatnú službu CLIP – umožňuje zobrazenie telefónneho čísla volajúceho;
  možnosť aktivácie doplnkových balíkov (hovorov, správ, dát).

Spojenie s blízkymi na Ukrajine

V tejto chvíli je v našej sieti stanovené, že od 6. 4. 2022 máte k dispozícii 60 minút bezplatných hovorov na Ukrajinu. 
O prečerpaní 50 minút bezplatných hovorov na Ukrajinu Vás budeme informovať prostredníctvom SMS.

Od 6. 4. 2022 do odvolania budete môcť po prečerpaní bezplatných voľných minút na Ukrajinu volať za tieto ceny*:
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Volania do mobilných sietí na Ukrajinu 0,25 €/min.

Volania na pevnú linku na Ukrajinu 0,25 €/min.

SMS na Ukrajinu 0,1406 €/SMS

* Ponuka má charakter dočasnej cenovej ponuky a spoločnosť Orange Slovensko, a.s., si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie Ponuky  
jednostranným úkonom ku dňu, ktorý stanoví spoločnosť Orange.



Viac informácií na 
www.orange.sk/ukrajina

Na našich predajných miestach Orange si môžete dokúpiť aj niektorú z doplnkových služieb:

Volania:

  jednorazovo: 
    Nekonečné hovory denný balík,
    Nekonečné hovory týždenný balík,
  jednorazovo s platnosťou 30 dní: Nekonečné hovory na 1 TČ v sieti Orange,
  jednorazovo alebo s automatickým predlžovaním s platnosťou 30 dní: Balík 100 minút.

Správy:

  jednorazovo alebo s automatickým predlžovaním s platnosťou 30 dní: 
   Balík 100 správ,
   Nekonečný balík správ.

Dáta:

  jednorazovo: Nekonečné dáta denný balík, 1 GB dát týždenný balík, 
  jednorazovo, viacnásobne (po sebe) alebo s automatickým navyšovaním po prečerpaní objemu  
  s platnosťou 30 dní:
   Prima Dáta 200 MB,
   Prima Dáta 1 GB,
   Prima Dáta 2 GB,
   Prima Dáta 10 GB.

Prajeme Vám príjemné využívanie PRIMA karty. 

Cez SMS si môžete doaktivovať tieto dátové balíky:

Názov balíka Popis Cena

200 MB Balík si môžete zakúpiť zaslaním SMS v tvare „200A“ na číslo 445.  
Platnosť balíka je 30 dní od poslednej aktivácie. 1 €

1 GB Balík si môžete zakúpiť zaslaním SMS v tvare „1GB A“ na číslo 445.  
Platnosť balíka je 30 dní od poslednej aktivácie. 4 €

2 GB Balík si môžete zakúpiť zaslaním SMS v tvare „2GB A“ na číslo 445.  
Platnosť balíka je 30 dní od poslednej aktivácie. 6 €

10 GB Balík si môžete zakúpiť zaslaním SMS v tvare „10GB A“ na číslo 445. 
Platnosť balíka je 30 dní od poslednej aktivácie. 10 €

Nekonečné dáta denný balík
Po prečerpaní 5 GB dátujete rýchlosťou 3 Mbit/s. Balík si môžete zakúpiť 
zaslaním SMS v tvare „DEN5GB A“ na číslo 445. 
Platnosť balíka je do polnoci dňa aktivácie.

2 €

1 GB dát týždenný balík Balík si môžete zakúpiť zaslaním SMS v tvare „TYZ1GB A“ na číslo 445.  
Platnosť balíka je 7 dní odo dňa aktivácie vrátane dňa aktivácie. 2 €
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