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Názov a sídlo účastníka:

Obec Čeľadince
Čeľadince 3
956 16  Čeľadince

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Čeľadince
Čeľadince 3
956 16  NITRIANSKA STREDA

V Bratislave, 18. 6. 2022

Vážený zákazník,

chápeme, že pre Váš biznis je dôležité byť neustále v spojení. Aby sme Vás mohli spájať s tým, na čom
Vám záleží, budujeme pre Vás tú najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku*. Vďaka tomu s nami využí-
vate služby, ktoré patria medzi najlepšie v celej Európe.

Ponúknuť vysoký štandard a spoľahlivosť znamená aj neustále zlepšovanie, modernizáciu siete a pravidelné
investície. Aby sme Vám aj napriek súčasným nárastom nákladov a inflácie, ktorá zasiahla všetky segmenty
podnikania, mohli aj naďalej ponúkať podobnú kvalitu na špičkovej úrovni, sme od 16.  7.  2022 nútení
pristúpiť k úprave cien pre vybrané biznis služby. Zároveň Vám však pridáme extra objem dát, unikátnu
službu Nekonečný biznis, vďaka ktorej Vaše podnikanie nezostane za žiadnych okolností bez internetu
a naďalej plánujeme aj kontinuálne rozširovanie superrýchleho 5G pripojenia, ktoré je teraz vo vybra-
ných lokalitách úplne bezplatne súčasťou biznis paušálov.

Od uvedeného dátumu sa automaticky upraví cenník a zároveň sa od Vášho najbližšieho fakturačného
obdobia zmení výška sumy, ktorú Vám fakturujeme za vybrané telekomunikačné služby. Dovoľujeme si Vás
upozorniť, že ak uhrádzate svoje faktúry formou inkasa, nezabudnite si, prosím, svoje nastavenia skontro-
lovať a prípadne upraviť inkaso na aktuálnu výšku poplatku.

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 do 1 mesiaca odo dňa oznámenia týchto zmien odstúpiť od zmluvy o poskytovaní
služieb bez sankcií a bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady.

Všetky zmeny prebehnú automaticky a z Vašej strany nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Ak by ste však
mali akékoľvek otázky alebo potrebovali poradiť, viac podrobností o zmenách účinných od 16.  7.  2022
nájdete na stránke www.orange.sk/biznis-zmena.

Veríme, že nám zostanete verní aj v aktuálnej situácii a budeme radi, ak sa na nás v prípade akýchkoľvek
otázok kedykoľvek obrátite.

S úctou

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

* 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. Bolo potvrdené aj
meraním berlínskej NET CHECK GmbH pre magazín CHIP a londýnskej spoločnosti Opensignal v marci tohto roku.

Ešte viac o zmenách v ponuke našich služieb sa dozviete na nasledujúcich stranách. 
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Telefónne číslo: 0911 985 376

Pôvodná verzia paušálu

Go Biznis 35 €

n Nekonečné volania SR/EÚ/Zóna 1

n Nekonečné SMS/MMS SR/EÚ/Zóna 1

n Nonstop dátový balík Sociálne siete

n Automatický prenos dát

n Objem predplatených dát: 15 GB

n Možnosť pokračovať v prenose dát po vyčerpaní

predplatného objemu dát s rýchlosťou

128/128 kbit/s

n Za 35 € mesačne

Zmena od 15. 8. 2022

Obsah a zmeny v novej verzii paušálu

Nový názov paušálu:

Go Biznis 37 €
n Zmena: Nekonečné volania SR

n Zmena: Nová cena za volania zo SR

do EÚ/Zóny 1 je 0,03 € za minútu

n Nekonečné SMS/MMS SR/EÚ/Zóna 1

n Zmena: Zvyšujeme objem predplatených dát

na 24 GB

n Zmena: Možnosť pokračovať v prenose dát

po vyčerpaní predplatného objemu dát

s rýchlosťou 2/2 Mbit/s

n Odstránenie služby Nonstop dátový balík

Sociálne siete

n Odstránenie služby Automatický prenos dát

n Zmena: Získavate možnosť bezplatného

prístupu do 5G siete

n Zmena: Za 37 € mesačne

Informácie v tomto liste boli vygenerované dňa 9. 6. 2022. Ak ste zrealizovali vo Vašich paušáloch
a službách akékoľvek zmeny po tomto dátume, informácie sa môžu líšiť.
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