
objavte stovky odmien 
a výhod vo vašom mobile

Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie 
milé prekvapenie – vernostný program Orange výhody, v ktorom 
nájdete:

   zľavy na nákupy a zážitky,
   výhody od Orangeu len pre vás,
   letáky a vernostné karty na jednom mieste.
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Prezrite si aj ďalšie ponuky priamo cez aplikáciu vo vašom smartfóne alebo
na www.orangevyhody.sk. Jednotlivé ponuky partnerov platia do 31. 3. 2016,
pokiaľ nie je pri konkrétnej ponuke uvedený iný dátum platnosti ponuky. 

zľava na krátkodobé 
cestovné poistenie,
platí do 30. 6. 2016

zľava na vlasovú kozmetiku 
zn. Ultîme

všetky teplé kávy veľkosti 
„L“ za cenu veľkosti „S“

zľava na ľubovoľnú 
knihu v hodnote do 80 €,
platí do 30. 4. 2016

zľava na akýkoľvek 
30 cm sendvič s menu, 
platí do 30. 4. 2016

zľava na celý nezľavnený 
sortiment,
platí do 31. 12. 2016

zľava na akciové 
pobyty s letenkou

zľava na oblečenie 
pre psíkov

zľava 10 % pri nákupe
nad 30 €, zľava 15 %
a doprava  zdarma
pri nákupe nad 50 €,
zľava 20 % a doprava 
zdarma pri nákupe nad 80 €

- 25 %

- 1 €

- 15 %

do
- 20 %

- 20 %

- 25 €

- 25 %

- 25 %

veľkosť „L“
za cenu „S“

Stiahnite si aplikáciu Orange výhody z Google play, App Storu 
či Orange Go už dnes a spríjemnite si deň so zľavami od našich 
partnerov:
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v starom mobile sa skrýva 
viac dobrého, než by 
sa mohlo zdať

prineste váš starý mobil a my ho ekologicky zrecyklujeme

za každý mobil venujeme 50 centov internetovej poradni IPčko,  
ktorá pomáha mladým ľuďom v krízových situáciách 
po celom Slovensku

každý mesiac vás zaradíme do hry o 1 z 10 smartfónov

Viac informácií na www.orange.sk.

46 % 
plast 

9 % 
sklo

31 %    
 kov

14 %
 guma

100 % pomoci 

spoznajte svet 
lacnejšie s Orange 
výhodami

bezplatnú aplikáciu 
Orange výhody z Google Playy
či App Storu do svojho
telefónu, zaregistrujte sa
a nakupujte výhodnejšie.

na akciové pobyty, 
ktoré obsahujú letenku- 25 €
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Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Súdovce
Súdovce 113
Súdovce
962 71  Dudince

IČO: 00649082

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Súdovce
Súdovce 113
Súdovce
962 71  Dudince

Údaje potrebné na úhradu

Variabilný symbol: 0217748722

Odporúčaný dátum úhrady: 27. 03. 2016

Dátum splatnosti: 30. 03. 2016
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

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 30,00 €

Stav z predchádzajúcich
období k 14. 03. 2016:

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: 30,00 €

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.
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0911749686

Faktúra č. 5340810552

Názov a sídlo účastníka:

Obec Súdovce
Súdovce 113
Súdovce
962 71  Dudince

IČO: 00649082

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 03. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 03. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2016
Deň dodania služby: 12. 03. 2016

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Súdovce
Súdovce 113
Súdovce
962 71  Dudince

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. 5340810552
Variabilný symbol: 0217748722     Telefónne číslo: 0911 749 686     Meno používateľa: Obec Súdovce

Názov položky Suma s DPH Počet DPH Suma bez DPH

Mes. poplatok Kengura 30 €   13. 3. 2016 – 12. 4. 2016

Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB
predplatených dát. 

30,00 1 20 % 25,0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,00 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 25,00 € 20 % 5,00 €

Spolu s DPH 30,00 €

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

Hovory do inej mobilnej siete 70 min. 22 s 0 min. 00 s 70 min. 22 s
Hovory do inej pevnej siete 4 min. 08 s 0 min. 00 s 4 min. 08 s
Hovory v sieti Orange 166 min. 46 s 0 min. 00 s 166 min. 46 s

Hovory v rámci voľných minút 241 min. 16 s
Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory celkom 241 min. 16 s
SMS odoslané v rámci Orange 2 ks
SMS celkom 2 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.

Kontaktujte nás

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

n www.orange.sk/mojorange
n predajné miesta

n Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
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