
Ako to funguje?

Vyberte si u nás spoľahlivý pevný internet.

Získate zľavu z faktúry 5 € na 10 mesiacov.

Tip
Ak používate službu Premium internet, 
príspevok môžete použiť aj na dokúpenie 
služby Zrýchlenie na 1 Gbit/s.

Neštrajkuje
Lepší pevný internet od Orangeu 
teraz so zľavou až do 100 €

Keď potrebujete internet na prácu z domu alebo na online zábavu, poriadnemu pevnému pripojeniu sa nič 
nevyrovná. Preto sme sa rozhodli urobiť ho pre vás ešte dostupnejším. Teraz ho môžete mať so zľavou 
až do 100 €. 

Vyberte si z našej ponuky dátovo neobmedzených vysokorýchlostných internetov: 

Ak sa náhodou nachádzate v oblasti, kde zatiaľ nie je optika dostupná, to nič. 
Akcia platí aj na ostatné typy pevného pripojenia, ktorými pokrývame 90 % územia Slovenska. 

* Cena po uplatnení letnej zľavy počas 10 mesiacov.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk/internet.  
Alebo sa rovno zastavte u nás v predajni a my vám poradíme, ako na to.

Ponuka platí pri podpise Dodatku na službu pevného internetu s viazanosťou na 24 mesiacov. Účastník, ktorý už má službu pevného internetu aktivovanú, 
má nárok na zľavu, ak pri uzavretí akciového Dodatku požiada o zmenu z predchádzajúceho paušálu na povolený paušál a pôjde o niektorú z kombinácií 
uvedených v podmienkach tejto ponuky v cenníkoch služieb Pevný optický internet Partner, Pevný internet DSL, v Orange Doma cenníku a v Cenníku 
verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (ďalej len „podmienky“). Ponukou Love sa rozumejú ponuky vymenované  
v podmienkach. Ponuka platí do odvolania.

Ponuka 
platí aj pre 

podnikateľov

Home Basic
až do 30/5 Mbit/s

10 €  
mesačne

Home Optimal
až do 300/30 Mbit/s

15 €  
mesačne

Home Premium
až do 600/60 Mbit/s

20 €  
mesačne

5 €* 10 €* 15 €*

Náš najpredávanejší balík



Lepší pevný internet od Orangeu.

Neštrajkuje

Zastavte sa u nás alebo zistite viac 
na www.orange.sk/internet

Teraz 
so zľavou až do

100 €
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Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Šemetkovce
Šemetkovce 51
090 03  Ladomirová

IČO: 00331066

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Šemetkovce
Šemetkovce
Šemetkovce
090 03  Ladomirová

Variabilný symbol: 0163701246
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre
korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 28. 10. 2020

Dátum splatnosti: 31. 10. 2020

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Údaje potrebné na úhradu

Suma na úhradu: 20,00 €

Stav z predchádzajúcich
období k 16. 10. 2020:

0,00 €

Úhrada bude realizovaná prostredníctvom Inkasa – automatického
spôsobu úhrady dlžnej čiastky priamo z vášho účtu.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 20,00 €

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

www.orange.sk
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=TATRA_PAY_ECARE&vs=0163701246&amount=20.00&ks=0308
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=SLSP_PAY_ECARE&vs=0163701246&amount=20.00&ks=0308
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0918418493

Faktúra č. 2578187576

Názov a sídlo účastníka:

Obec Šemetkovce
Šemetkovce 51
090 03  Ladomirová

IČO: 00331066

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 10. 2020
Splatnosť faktúry: 31. 10. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 14. 10. 2020
Deň dodania služby: 14. 10. 2020

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Šemetkovce
Šemetkovce
Šemetkovce
090 03  Ladomirová

Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posielať správy navzájom zadarmo.
Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2578187576
Variabilný symbol: 0163701246     Telefónne číslo: 0918 418 493     Meno používateľa: Marchevský Ján

Názov položky Suma s DPH Počet DPH Suma bez DPH

Mes. poplatok Go 20 €   15. 10. 2020 – 14. 11. 2020

S paušálom Go 20 eur máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do
Zóny 1 a 1 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ 

20,00 1 20 % 16,6667

Benefit: 1 GB dát   15. 10. 2020 – 14. 11. 2020 0,00 1 20 % 0,0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 16,67 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 16,67 € 20 % 3,33 €

Spolu s DPH 20,00 €

V rámci Nad rámec
Informácia o Vašej spotrebe voľných minút voľných minút Celkový čas Sumarizácia

Hovory do inej mobilnej siete 45 min. 47 s 0 min. 00 s 45 min. 47 s
Hovory do inej pevnej siete 16 min. 33 s 0 min. 00 s 16 min. 33 s
Hovory medzinárodné 1 min. 38 s 0 min. 00 s 1 min. 38 s
Hovory v sieti Orange 19 min. 25 s 0 min. 00 s 19 min. 25 s

Hovory v rámci voľných minút 83 min. 23 s
Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory celkom 83 min. 23 s
SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
SMS celkom 2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite,
prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

n www.orange.sk/mojorange
n Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

n napíšte nám cez orange.sk
n predajné miesta
 

www.orange.sk
http://www.orange.sk/onas/kontakty
www.orange.sk/mojorange
http://www.orange.sk/portal/napiste-nam
http://www.orange.sk/onas/kontakty/zoznam-predajni/
https://www.facebook.com/OrangeSlovensko
https://www.facebook.com/OrangeSlovensko

		2020-10-16T15:44:32+0000
	Orange Slovensko a.s.




