
Máme pre Vás
Vianoce plné darčekov

Obdarujte seba
alebo svojich blízkych

Zastavte sa u nás
a vyberte si ten svoj
Stačí si len zobrať nové zariadenie k svojmu 
paušálu alebo si vyskladať sviatočný balík Love 
podľa svojich predstáv.

Vezmite si teraz k svojmu mobilnému 
paušálu smart zariadenie z našej ponuky
aj na splátky a získate od nás extra
10 GB dát do mobilu navyše až na 
2 roky zadarmo. Navyše, ak si k paušálu 
dokúpite internet alebo aj TV a spojíte si 
ich do balíka služieb Love, dáme vám 
extra bonus 150 € na ďalšie 
smart zariadenie. 

Máte už balík služieb Love? Vezmite si 
k nemu do rodiny ďalší hlasový paušál 
s 25 % zľavou a automaticky získate 
oba vianočné benefi ty. 

Zistite viac na čísle 0800 500 300 alebo v predajni,
kde vám všetko radi vysvetlíme.

Základnými podmienkami na získanie až 150-eurovej zľavy z ceny zariadenia a ostatných výhod spojených s balíkmi služieb Love je uzavretie jedného 
alebo dvoch akciových Dodatkov (podľa typu služieb) s 24-mesačnou viazanosťou na pevný internet a televíziu a splnenie ostatných podmienok 
ponuky Love, o ktorých bližšie informácie získate u predajcov na obchodných miestach. Zvýhodnenie 10 GB na 24 mesiacov je možné získať za 
podmienky uzavretia akciového Dodatku s 12- alebo 24-mesačnou viazanosťou na vybrané paušály Go, Go Biznis alebo Go Data, na základe ktorého 
zákazník od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., kúpi zariadenie za cenu so zľavou, a za podmienky, že počas prvého celého zúčtovacieho obdobia 
nasledujúceho po uzavretí akciového Dodatku (resp. pri nových aktiváciách aj počas časti zúčtovacieho obdobia od aktivácie služby do konca 
zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bol uzavretý akciový Dodatok) užíva prostredníctvom príslušnej hlasovej SIM karty niektorý z nasledujúcich 
účastníckych programov Go 30 €, Go Biznis 30 €, Go Biznis 35 €, Go 40 €, Go Biznis 40 €, Go Biznis 45 €, Go Biznis 55 €, Go 65 €, Go Biznis 70 €, 
Go Biznis 100 €, Go Biznis 150 € alebo Go Data 30 €. Ponuka je platná od 25. 10. 2019 do 29. 2. 2020. D
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Extra bonus
150 € na 

zariadenie

10 GB navyše 
mesačne až na 
2 roky pri kúpe 

zariadenia

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa



Spojenie paušálu,
internetu a TV v balíku 
služieb Love prináša
skvelé výhody

Váš paušál
bude obsahovať
viac benefi tov:

Váš internet
bude rýchlejší
a dostupnejší:

Najlepšie TV
stanice iba
pre Vás:
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Zistite viac o projekte a sledujte, koľko GB sa už vyzbieralo
a koľkým rodinám sme spolu pomohli, na www.orange.sk/darujem.

  Pridajte sa k nám a pomôžte nám darovať Vianoce 
pestúnskym rodinám a deťom, ktoré to potrebujú.

  Na konci mesiaca im môžete darovať svoje 
nespotrebované dáta, vďaka ktorým ich vybavíme nielen 
internetom, ale aj celým balíkom služieb Love. 

  Spolu im tak darujeme prístup k informáciám, vzdelaniu 
a šancu na lepšiu budúcnosť.

Darujte dáta, 
darujte mega budúcnosť

Stačí len poslať bezplatnú SMS v tvare DARUJEM na číslo 100.

Objavte celú ponuku Love na www.orange.sk/love,
na 0800 500 300 alebo v predajni.

1  Predpokladom získania 150-eurovej zľavy z ceny zariadenia je okrem splnenia štandardných podmienok ponuky Love aj nová aktivácia niektorej 
zo služieb mobilný hlasový paušál, pevný internet alebo retransmisia televíznych kanálov (televízia) a užívanie pevného internetu a televízie v rámci 
účastníckych programov Home Optimal alebo vyšších; v prípade, že už máte balík služieb Love, je potrebné za účelom 150-eurovej zľavy okrem vyššie 
uvedených podmienok uzavrieť ešte ďalší akciový Dodatok s 24-mesačnou viazanosťou na hlasový paušál, na základe ktorého si kúpite zariadenie.

2  Predpokladom získania ďalšieho hlasového paušálu s 25 % zľavou je okrem splnenia štandardných podmienok ponuky Love aj uzavretie ďalšieho 
Dodatku s 24-mesačnou viazanosťou, ktorého predmetom je predaj zariadenia za cenu so zľavou. 

3 Uvedenú doplnkovú službu možno aktivovať len v rámci služby Pevný optický internet.
4 Výška uvedenej zľavy sa pohybuje od 0 € do 15 € v závislosti od použitých technológií a účastníckeho programu.
5  Počet tematických balíkov zadarmo sa pohybuje od 0 do 3 v závislosti od účastníckych programov, z ktorých je vyskladaný balík Love.

viac dát do mobilu

extra bonus až do 150 €1

na nové zariadenia

25 % zľava z mesačného 
poplatku na ďalší 
nový paušál2

zľavnené inštalačné poplatky

garancia vrátenia služieb 
Internet na optike do 90 dní

50 % zľava na zvýšenie 
rýchlosti odosielania dát
pre Internet na optike3

zľava na TV až do 15 €4 

až 3 tematické balíky
zadarmo5

HBO na 1 mesiac
zadarmo



Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

IČO: 00332518

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

Variabilný symbol: 0040223562

Odporúčaný dátum úhrady: 28. 01. 2020

Dátum splatnosti: 31. 01. 2020
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

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: 13,81 €

Stav z predchádzajúcich
období k 16. 01. 2020:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 13,81 €

Prehľad faktúr
Variabilný symbol: 0040223562

Číslo faktúry Telefónne číslo Meno používateľa Suma s DPH

2535935823 0574 494 154    Obec Kvakovce 9,61 €

2535940909 0907 205 866    Obec Kvakovce 4,20 €

Spolu s DPH 13,81 €

Typ služby:    Hlasový paušál

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, 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.

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 osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30
na tel. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 334

n predajné miesta

www.orange.sk
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=TATRA_PAY_ECARE&vs=0040223562&amount=13.81&ks=0308
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=SLSP_PAY_ECARE&vs=0040223562&amount=13.81&ks=0308
http://www.orange.sk/onas/kontakty
www.orange.sk/mojorange
http://www.orange.sk/onas/kontakty/zoznam-predajni/
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0574494154

Faktúra č. 2535935823

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

IČO: 00332518

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 01. 2020
Splatnosť faktúry: 31. 01. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 14. 01. 2020
Deň dodania služby: 14. 01. 2020

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

Faktúra č. 2535935823
Variabilný symbol: 0040223562     Telefónne číslo: 0574 494 154     Meno používateľa: Obec Kvakovce

Názov položky Počet DPH Suma bez DPH

Mes. poplatok Mesto a medzimesto 30   15. 1. 2020 – 14. 2. 2020 1 20 % 2,8041

Hovory do inej mobilnej siete   0h 9min 40s 5 20 % 4,1389

Hovory do mobilnej siete Orange   0h 2min 30s 1 20 % 1,0704

Spolu zaokrúhlene bez DPH 8,01 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 8,01 € 20 % 1,60 €

Spolu s DPH 9,61 €

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

Hovory do inej mobilnej siete 0 min. 00 s 9 min. 40 s 9 min. 40 s
Hovory do inej pevnej siete - medzimesto 0 min. 29 s 0 min. 00 s 0 min. 29 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto 6 min. 38 s 0 min. 00 s 6 min. 38 s
Hovory do mobilnej siete Orange 0 min. 00 s 2 min. 30 s 2 min. 30 s

Hovory v rámci voľných minút 7 min. 07 s
Hovory nad rámec voľných minút 12 min. 10 s
Hovory celkom 19 min. 17 s
SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, 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.

www.orange.sk
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Faktúra č. 2535940909

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

IČO: 00332518

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 01. 2020
Splatnosť faktúry: 31. 01. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 14. 01. 2020
Deň dodania služby: 14. 01. 2020

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

Faktúra č. 2535940909
Variabilný symbol: 0040223562     Telefónne číslo: 0907 205 866     Meno používateľa: Obec Kvakovce

Názov položky Počet DPH Suma bez DPH

Mes. poplatok - Šikovná voľba   15. 1. 2020 – 14. 2. 2020 1 20 % 0,0000

SMS odoslané do inej mobilnej siete   70 ks 70 20 % 3,5000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 3,50 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 3,50 € 20 % 0,70 €

Spolu s DPH 4,20 €

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

Hovory celkom 0 min. 00 s 0 min. 00 s 0 min. 00 s SMS celkom 70 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, 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.

www.orange.sk

		2020-01-16T13:08:43+0000
	Orange Slovensko a.s.




