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Adresa platiteľa úhrad:

Združenie miest a obcí JE Jaslovské
Bohunice
Ulica Paulínska 513/20
917 01  Trnava

V Bratislave, 1. 2. 2022

Dobrý deň,

najviac zo všetkého si vážime Vašu dôveru a to, že ste s nami. Motivuje nás to neustále zlepšovať naše
služby a prinášať inovácie, vďaka ktorým sa môžete cítiť pohodlne a bezpečne. V roku 2021 sa nám
podarilo druhýkrát za sebou získať ocenenie najlepšia mobilná sieť na Slovensku*, čo znamená, že
s nami využívate služby, ktoré patria medzi najlepšie v celej strednej Európe. A aby ste si mohli najlepšiu
sieť užívať naplno a nemuseli sa obmedzovať, v paušáloch Vám teraz automaticky navyšujeme dáta.

* Vyhodnotenie mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., ako najlepšej mobilnej siete v SR vykonala na
základe meraní a testov v priebehu rokov 2020 – 2021 spoločnosť Systemics-PAB Sp. s o. o.

Moderná digitálna doba okrem nových technológií prináša aj rôzne úskalia v podobe možného ohrozenia
Vášho mobilného zariadenia, jeho obsahu a dát v ňom uložených. Bolo by určite nepríjemné, ak by niekto
nepovolaný získal prístup do Vášho mobilného zariadenia a zneužil osobné informácie ako kontakty,
komunikáciu, prípadne fotografie. Aby ste sa v našej sieti cítili komfortne a užívali si jej výhody naplno,
musíte sa cítiť aj bezpečne. Preto Vám predstavujeme službu Online ochrana, ktorá umožňuje zvýšenú
ochranu údajov, hesiel a citlivých informácií. Služba Online ochrana bude súčasťou novej vylepšenej
ponuky produktov a služieb. Aktivujete si ju jednoducho: navštívte www.orange.sk/ochrana.

V súvislosti s týmito zmenami pre Vás máme dôležitý oznam:

Počnúc dňom 5. 3. 2022 prinášame pre zákazníkov viac hodnoty, v dôsledku čoho meníme názvy
a vybrané podmienky hlasových, internetových a televíznych paušálov a služieb a navyšujeme ich ceny.
Zmeny vo Vašich paušáloch a službách sa uskutočnia počnúc prvým dňom najbližšieho Vám prirade-
ného zúčtovacieho obdobia po 5. 3. 2022.

Zmeny, ktoré uvádzame na ďalších stranách tohto listu, majú povahu zmeny zmluvy o poskytovaní služieb.
Ak tieto zmeny neakceptujete, máte v zmysle ust. § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických
komunikáciách právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií a bez toho, aby Vám vznikli
akékoľvek ďalšie náklady, do 1 mesiaca odo dňa oznámenia týchto zmien.

Na nasledujúcich stranách nájdete informácie, ktoré súvisia so zmenou ponuky našich služieb. 
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Zmeny, ktoré uvádzame nižšie, sa dotknú hlasových, internetových a TV paušálov a služieb.

Telefónne číslo: 0905 399 636

Pôvodná verzia paušálu

Go 40 €

n Nekonečné volania SR/EÚ/Zóna 1

n Nekonečné SMS/MMS SR/EÚ/Zóna 1

n Objem predplatených dát: 20 GB

n Dátový balík nonstop Video

n Zastavenie prenosu dát po vyčerpaní

predplatného objemu dát

n Za 40 € mesačne

Zmena od 6. 3. 2022

Obsah a zmeny v novej verzii paušálu

Nový názov paušálu:

Go Safe Premium
n Nekonečné volania SR/EÚ/Zóna 1

n Nekonečné SMS/MMS SR/EÚ/Zóna 1

n Zmena: zvyšujeme objem predplatených dát

na 30 GB

n Dátový balík nonstop Video

n Zmena: možnosť pokračovať v prenose dát

po vyčerpaní predplatného objemu dát

s rýchlosťou 3 Mbit/s

n Zmena: získavate možnosť bezplatnej

aktivácie služby Online ochrana Basic

(v hodnote 2 € mesačne)

n Zmena: za 43 € mesačne*

* Uvedené ceny sú cenníkové ceny. Zvýhodnenia,
ktoré sa uplatňovali pri Vašom pôvodnom paušále,
budú zachované aj pri novom.

Informácie v tomto liste boli vygenerované dňa 27. 1. 2022. Ak ste zrealizovali vo Vašich paušáloch
a službách akékoľvek zmeny po tomto dátume, informácie sa môžu líšiť.

Chápeme, že k tomuto listu môžete mať ďalšie otázky. Preto sme informácie o zmenách
účinných od 5. 3. 2022 sprístupnili na stránke www.orange.sk/zmena, kde kedykoľvek
a bez čakania nájdete odpovede.

S úctou

Zuzana Nemečková
B2B Marketing and Sales Director
Orange Slovensko, a. s.
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