
Pripojte sa,  
veseľte sa!
Aby ste sa mohli spojiť s tými, na ktorých vám 
záleží, a nájsť to, čo vás baví, pripravili sme pre vás 
špeciálnu sviatočnú ponuku. Stačí si len vybrať.

Na našu optiku sa môžete spoľahnúť
Teší nás, že máme už 120 000 zákazníkov, 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.

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

Viac na www.orange.sk/internet.

Koľko môžete ušetriť?
Optimal internet + TV ušetríte s extra zľavami pri 
jednom set-top boxe:

73,50 € + 19,90 € + 19 € = 112,40 €

Navyše, za zriadenie internetu nič neplatíte.

Preneste si k nám aj TV služby 
a môžete získať tiež:
 ■ bezplatnú aktiváciu 1. až 3. set-top boxu,
 ■ HBO na 1 mesiac zadarmo.

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:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1



Novinka 
po 30. 11.

Spojte s nami blízkeho a odmeníme vás
Odporučte známemu, aby si k nám preniesol číslo a aktivoval vybraný paušál, a obaja 
od nás získate zľavu na paušál až do 150 € alebo si váš známy môže skombinovať 
zľavu na paušál s preplatením zmluvnej pokuty u súčasného operátora.

Najlepšia mobilná sieť vám 
praje krásne sviatky
Ďakujeme, že aj vy ste v spojení so svetom vďaka najlepšej 
mobilnej sieti na Slovensku. Výsledky nezávislej štúdie 
renomovanej spoločnosti Systemics PAB už druhýkrát ukázali,  
že naša 4G sieť s pokrytím až 99 % populácie na Slovensku 
je najkvalitnejšou mobilnou sieťou a zároveň patrí medzi 
najvýkonnejšie siete v Európe.

Odteraz ešte 
bezpečnejšie pripojenie
Zoznámte sa s našou novou sieťovou ochranou  
Online ochrana, ktorá:
 ■ chráni zariadenia pred vírusmi a inými  
nástrahami internetu,

 ■ zabezpečuje ochranu bez nutnosti  
inštalovania aplikácie,

 ■ je dostupná pre všetky typy zariadení  
a operačných systémov.

 
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Viac na www.orange.sk/odporucorange.

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.

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 22. 2. 2022.

Objavte to najvýhodnejšie spojenie

Tak neváhajte a vyberte tie najlepšie darčeky pre vás a vašich blízkych u nás.

Výhodná ponuka čaká v      najbližšej predajni, na bezplatnom čísle     0800 500 100 alebo  
na     www.orange.sk/vianoce.



Ďakujeme, 
že sme v spojení 
2-násobok dát 
až na 3 mesiace 
ako darček

Dáta navyše k Navzájom zadarmo 
vás čakajú v Zákazníckej zóne, v sekcii 
Orange Svojim. Aktivujte si ich ešte dnes. 

Viac informácií
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Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

IČO: 42313902

Adresa platiteľa úhrad:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

Variabilný symbol: 0358035434
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre
korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 17. 01. 2022

Dátum splatnosti: 20. 01. 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: 32,55 €

Stav z predchádzajúcich
období k 05. 01. 2022:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZu. V prílohe
vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 32,55 €

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.

www.orange.sk
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=TATRA_PAY_ECARE&vs=0358035434&amount=32.55&ks=0308
https://epay.orange.sk/epay/pay-button/pay?bankPaymentType=SLSP_PAY_ECARE&vs=0358035434&amount=32.55&ks=0308
https://www.orange.sk/navzajomzadarmo?utm_campaign=2110_navzajom_zadarmo_cnbanner&utm_source=digitalinvoice&utm_medium=email&utm_content=2110_navzajom_zadarmo_cnbanner
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Prehľad faktúr a splátok
Variabilný symbol: 0358035434

Číslo faktúry Telefónne číslo Meno používateľa Suma s DPH

5656606902 0911 733 981    Belko Tomáš 22,50 €

Splátky za zariadenie Suma

Mesačné splátky spolu 10,05 €

Spolu s DPH 32,55 €

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 napíšte nám cez orange.sk
n predajné miesta
 

http://www.orange.sk/onas/kontakty
www.orange.sk/mojorange
http://www.orange.sk/portal/napiste-nam
http://www.orange.sk/onas/kontakty/zoznam-predajni/
https://www.facebook.com/OrangeSlovensko
https://www.facebook.com/OrangeSlovensko
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Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

IČO: 42313902

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 05. 01. 2022
Dátum splatnosti: 20. 01. 2022

Adresa platiteľa úhrad:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

Údaje o splátkach za zariadenie
Variabilný symbol: 0358035434

Zariadenie Číslo zmluvy Číslo splátky Suma

Samsung Galaxy A51 black   (20. splátka z 24) 3505816583 1938668819 10,05 €

Spolu k úhrade 10,05 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácii nájdete na www.orange.sk/mesacnasplatka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

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.

www.orange.sk
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0911733981

Faktúra č. 5656606902

Názov a sídlo účastníka:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

IČO: 42313902

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 06. 01. 2022
Splatnosť faktúry: 20. 01. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 03. 01. 2022
Deň dodania služby: 03. 01. 2022

Adresa platiteľa úhrad:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

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. 5656606902
Variabilný symbol: 0358035434     Telefónne číslo: 0911 733 981     Meno používateľa: Belko Tomáš

Názov položky Suma s DPH Počet DPH Suma bez DPH

Mes. poplatok Go 30 €   4. 1. 2022 – 3. 2. 2022
S paušálom Go 30 € máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR,
EÚ a do Zóny 1, 10 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ a Nonstop
dátový balík Social 

30,00 1 20 % 25,0000

Benefit 10GB pre zákazníkov   4. 1. 2022 – 3. 2. 2022 0,00 1 20 % 0,0000

Bonus na paušál   4. 1. 2022 – 3. 2. 2022 -7,50 1 20 % -6,2500

Spolu zaokrúhlene bez DPH 18,75 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 18,75 € 20 % 3,75 €

Spolu s DPH 22,50 €

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

Hovory do inej pevnej siete 0 min. 22 s 0 min. 00 s 0 min. 22 s
Hovory v sieti Orange 7 min. 27 s 0 min. 00 s 7 min. 27 s

Hovory v rámci voľných minút 7 min. 49 s
Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory celkom 7 min. 49 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


,

SKPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísanaá v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 5488/B, IČO 46 552 723

Sadzba ................... EUR

Suma

VS

Príjemca

IBAN

Adresát

ŠS

EUR   cent EUR   centSuma slovom

Názov účtu

IBAN

Špecifický symbol

Adresát

Konštantný symbol

Suma EUR         cent

Kód operácie

EUR
Variabilný symbol

Účel platby

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

ePOUKAZ ePOUKAZ ePOUKAZ na úhradu

Plaťte
iba cez

SKPAY-01-002  [
]

74
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Príloha

Rýchla a jednoduchá platba na Slovenskej pošte a v COOP Jednote

Celková suma na úhradu: 32,55 €
Variabilný symbol: 0358035434
Dátum splatnosti: 20. 01. 2022

Neviete si predstaviť zaplatiť Vašu faktúru inak ako poukazom na Slovenskej pošte
alebo cez COOP Jednotu? Máme pre Vás skvelú správu! Zjednodušili sme platbu
Vašej faktúry a odteraz už ePOUKAZ nepotrebujete.

Vyskúšajte vylepšenie, ktoré prináša Slovenská pošta a COOP Jednota, a zaplaťte
rýchlo a jednoducho cez priložený QR kód na Vašej faktúre alebo si ho nechajte
jednoducho naskenovať priamo z vášho mobilného telefónu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že od 2. 1. 2016 je v zmysle platnej legislatívy pre úhrady priloženým ePOUKAZom
(bez ohľadu na výšku sumy) potrebné preukazovanie totožnosti platiteľa. Každá platba cez ePOUKAZ je spoplatnená podľa
aktuálnej sadzby poskytovateľa služby.

ò V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!
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0358035434

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08  Bratislava

SK61 6500 0000 0000 2055 5011

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08  Bratislava

SK61 6500 0000 0000 2055 5011 0308

0358035434
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Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr. Herza 240/1
984 01  LUČENEC 1

257401610000000020555011035803543403080000003255000000000003

www.orange.sk
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