
Cíťte sa bezpečne 
v najlepšej sieti
Buďte v spojení s tými, na ktorých vám 
záleží, a hľadajte to, čo vás baví. Odteraz  
ešte bezpečnejšie s novou generáciou  
hlasových paušálov. Stačí si len vybrať.

Je tu nová Online ochrana 
Zoznámte sa s našou novou sieťovou 
ochranou, ktorá:

 ■ chráni všetky zariadenia v našej sieti pred škodlivými 
útokmi z internetu,

 ■ je súčasťou vybraných hlasových paušálov a pevného 
internetu,

 ■ je dostupná v Zákazníckej zóne na webe alebo v aplikácii 
Môj Orange, kde si ju stačí bezplatne aktivovať.

Ako nová služba funguje?

 ■ Automaticky zadrží škodlivý obsah bez nutnosti 
inštalácie ďalšieho softvéru.

 ■ Ak sa ocitnete na škodlivej stránke, varuje vás ešte 
predtým, ako kliknete na jej obsah.

 ■ Umožňuje vám blokovať alebo vytvárať výnimky 
pre stránky, ktoré chcete vidieť.

 ■ Kontroluje, či váš e-mail alebo navštívené stránky 
nie sú predmetom úniku dát.

Viac na www.orange.sk/ochrana.

V cene 
paušálu 

a internetu

Pripojte sa k bezpečnému a spoľahlivému internetu
Ak si k nám prenesiete pevný internet do programu Basic alebo Optimal práve teraz,  
môžete si nakombinovať vašu zľavu:

Zľavu na poplatok za 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 €

Ušetrite 
až do 

73,50 €

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa



Ak si váš paušál spojíte s pevným internetom  
do ponuky Love, čaká vás:

 ■ extra zľava na zariadenie alebo 10 % zľava  
z poplatku za hlasový paušál,

 ■ dvojnásobné dáta k vášmu paušálu,
 ■ extra dáta pre členov vašej skupiny  
Navzájom zadarmo,

 ■ 50 % zľava na službu Spojenie dát,
 ■ extra zľava až do 3 € na hlasový Go Safe 
paušál,

 ■ extra zľava 1 € na pevný internet Home Safe.

Ak si váš paušál spojíte s pevným internetom  
a TV do ponuky Love, čaká vás navyše:

 ■ TV archív obľúbených programov zadarmo,
 ■ 2 tematické TV balíky podľa vášho výberu 
zadarmo,

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

Viac na www.orange.sk/love. Ponuka platí do 17. 5. 2022.

Viac na www.orange.sk/internet.

Koľko môžete ušetriť?

Za Optimal internet + TV ušetríte s extra zľavami  
pri jednom set-top boxe:

73,50 € + 20 € + 19 € = 112,50 €

Spoľahnite sa aj na našu optiku
Neváhajte, pridajte sa aj vy k viac ako 120 000 zákazníkom, ktorí považujú náš optický internet a TV 
za spoľahlivé a kvalitné. O tom, že je to skutočne tak, hovorí prieskumný projekt Customer Experience 
Tracking za obdobie H1/2021.

Navzájom zadarmo aj dáta navyše
Vytvorte si svoju skupinu v Zákazníckej zóne Môj Orange v sekcii 
Orange svojim a čakajú vás neobmedzené volania a SMS/MMS 
v rámci skupiny úplne zadarmo.

Nezabudnite si aktivovať aj váš darček a získate dvojnásobok svojich 
predplatených dát alebo 1 GB dát na 3 mesiace zadarmo.
Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo.

Ďakujeme, že ste v najlepšej sieti
Teší nás, že voláte, SMSkujete a dátujete v najlepšej mobilnej sieti na Slovensku. Výsledky nezávislej štúdie 
renomovanej spoločnosti Systemics PAB už druhýkrát ukázali, že naša sieť s pokrytím až 99 % populácie 
na Slovensku je najkvalitnejšou mobilnou sieťou a zároveň patrí medzi najvýkonnejšie siete v Európe.

Najlepšie spojenie je Love

Preneste si k nám aj TV služby  
a môžete získať tiež:

 ■ bezplatnú aktiváciu 1. až 3. set-top boxu,
 ■ HBO na 1 mesiac zadarmo.

Navyše, za zriadenie internetu nič neplatíte. 

Získajte výhodnú ponuku v najbližšej predajni, 
na bezplatnom čísle 0800 500 100 alebo na www.orange.sk.
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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
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre
korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 28. 03. 2022

Dátum splatnosti: 31. 03. 2022

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: 8,45 €

Stav z predchádzajúcich
období k 16. 03. 2022:

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: 8,45 €

Prehľad faktúr
Variabilný symbol: 0040223562

Číslo faktúry Telefónne číslo Meno používateľa Suma s DPH

2656949450 0574 494 154    Obec Kvakovce 5,45 €

2656953187 0907 205 866    Obec Kvakovce 3,00 €

Spolu s DPH 8,45 €

Typ služby:    Hlasový paušál

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.

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 je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

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

n predajné miesta

www.orange.sk
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=TATRA_PAY_ECARE&vs=0040223562&amount=8.45&ks=0308
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=SLSP_PAY_ECARE&vs=0040223562&amount=8.45&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. 2656949450

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

IČO: 00332518

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 03. 2022
Splatnosť faktúry: 31. 03. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 14. 03. 2022
Deň dodania služby: 14. 03. 2022

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

Faktúra č. 2656949450
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. 3. 2022 – 14. 4. 2022 1 20 % 2,8041

Hovory do mobilnej siete Orange   0h 0min 36s 2 20 % 0,2569

Hovory do inej mobilnej siete   0h 3min 27s 3 20 % 1,4772

Spolu zaokrúhlene bez DPH 4,54 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 4,54 € 20 % 0,91 €

Spolu s DPH 5,45 €

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

Hovory do inej mobilnej siete 0 min. 00 s 3 min. 27 s 3 min. 27 s
Hovory do inej pevnej siete - mesto 8 min. 47 s 0 min. 00 s 8 min. 47 s
Hovory do mobilnej siete Orange 0 min. 00 s 0 min. 36 s 0 min. 36 s

Hovory v rámci voľných minút 8 min. 47 s
Hovory nad rámec voľných minút 4 min. 03 s
Hovory celkom 12 min. 50 s
SMS celkom 0 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.

www.orange.sk
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Faktúra č. 2656953187

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

IČO: 00332518

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 03. 2022
Splatnosť faktúry: 31. 03. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 14. 03. 2022
Deň dodania služby: 14. 03. 2022

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kvakovce
Kvakovce
094 02  Slovenská Kajňa

Faktúra č. 2656953187
Variabilný symbol: 0040223562     Telefónne číslo: 0907 205 866     Meno používateľa: Obec Kvakovce

Názov položky Počet DPH Suma bez DPH

Mes. poplatok Go Biznis 1 €   15. 3. 2022 – 14. 4. 2022

S paušálom Go Biznis 1 eur získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1,
cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov

1 20 % 0,8333

Mes. poplatok Nekonečné SMS a MMS   15. 3. 2022 – 14. 4. 2022 1 20 % 1,6667

Spolu zaokrúhlene bez DPH 2,50 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 2,50 € 20 % 0,50 €

Spolu s DPH 3,00 €

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 58 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.

www.orange.sk

		2022-03-16T14:28:22+0000
	Orange Slovensko, a.s.




