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ORANGE IDE OPÄŤ NAD RÁMEC REGULÁCIE:  

KOMUNIKÁCIA V ROAMINGU BUDE EŠTE VÝHODNEJŠIA  
 

 

Bratislava, 29. apríl 2016 – Ešte výhodnejšie a obsahovo bohatšie roamingové balíčky, 
lacnejšie či dokonca bezplatné volania, výhodnejšie SMS aj dáta. Orange opäť 
vylepšuje svoje existujúce roamingové balíky a prináša ešte výhodnejšie roamingové 
ceny ako regulované. Navyše zvýhodňuje mobilnú komunikáciu aj mimo Európskej 
únie.  
 
Staronové roamingové balíčky ešte výhodnejšie ako doteraz  
Orange zatraktívňuje svoje existujúce balíčky a prichádza opäť s vylepšenými roamingovými 

službami pre svojich zákazníkov, ktoré presahujú rámec povinnej európskej legislatívy.  
 

Môj Svet + 
S roamingovým balíkom Môj Svet +, do ktorého Orange pridáva neobmedzené prichádzajúce 

hovory v celej EU, zákazníci získajú ešte výhodnejšiu komunikáciu v EÚ a navyše prináša aj 

lacnejšiu komunikáciu mimo členských štátov EU, a to za 0,49 Eur za min/SMS/MB. 

Zákazníci navyše ako bonus získavajú 60 minút prichádzajúcich hovorov zdarma a cestovné 

poistenie pre celú rodinu. Mesačný poplatok je 5,99 eur. 

 

 Pôvodné ceny 
do 30.4.2016 

Nové ceny od 
30.4. 2016 

Regulované ceny od 
30.4. 2016 

Roamingové hovory 

prichádzajúce v Zóne 1 
0,12 eur/min 0,00 eur/min 0, 0134 eur/min 

Roamingové hovory 

odchádzajúce v rámci Zóny 1   

0,12 eur/min 0,10 eur/min 0,06 – 0,228 eur/min 

SMS zo Zóny 1 0,12 eur/SMS 0,06 eur/SMS 0,024 - 0,072 

eur/SMS 

Dáta v rámci Zóny 1 0,12 eur/MB 0,06 eur/MB 0,06 – 0,24 eur/MB 

Vybrané krajiny sveta zo Zóny 2 0,50 0,49 0,49 eur/min/SMS/MB 
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a Zóny 3 eur/min/SMS/ 

MB 

eur/min/SMS/ 

MB 

 

 

Európa dáta  
S balíkom Európa dáta môžu zákazníci prenášať dáta v celej EU a Švajčiarsku len za 4 

centy/MB. Mesačný poplatok za službu je 1,90 Eur. 
 

 Pôvodná cena 
do 30.4.2016 

Nová cena 
od 30.4. 2016 

 Regulovaná cena 

Dáta v rámci Zóny 1 0,09 eur/MB 0,04 eur/MB 0,06 – 0,24 eur/MB 

Dáta v rámci Turecka 0,49 eur/MB 0,49 eur/MB - 

  

Svet dáta  
S balíkom Svet dáta môžu zákazníci prenášať dáta v EU len za 4 centy za MB, zároveň je 

zvýhodnená cena aj v ostatných krajinách sveta na 0,49 Eur/MB. Navyše, aj mesačný 

poplatok za službu Svet dáta znížil Orange na 2,90 eur z pôvodných 3,90 eur. 

 
 

 Pôvodná cena 
do 30.4.2016 

Nová cena 
od 30.4. 2016 

 Regulovaná cena 

Dáta v rámci Zóny 1 0,09 eur/MB 0,04 eur/MB 0,06 – 0,24 eur/ MB 

Dáta v rámci Turecka 0,49 eur/MB 0,49 eur/MB - 

Dáta v rámci vybraných 

krajín sveta zo Zóny 2 

a Zóny 3 

0,49 eur/MB 0,49 eur/MB - 

 

 

Ahoj Dáta 50 MB 
Balík Ahoj Dáta 50 MB nahrádza aj existujúci balík Ahoj Dáta 20 MB, s ktorým za znížený 

mesačný poplatok 2 eurá zákazníci môžu surfovať len za 6 centov za MB. Zákazníkom, ktorí 

mali  predplatených 20 MB, sa automaticky navyšuje ich počet na 50 MB. 

 

 Pôvodná 
cena 

do 30.4.2016 

Nová cena 
od 30.4. 2016 

 Regulovaná cena 

Dáta v rámci Zóny 1 0,24 eur/MB 0,06 eur/MB 0,06 – 0,24 eur/MB 
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 Pôvodná cena 
do 30.4.2016 

Nová cena 
od 30.4. 2016 

 Regulovaná cena 

Dáta v rámci Zóny 1 0,09 eur/MB 0,06 eur/MB 0,06 – 0,24 eur/MB 

Dáta v rámci Turecka 0,49 eur/MB 0,49 eur/MB - 

 

 
V Európe ako doma PLUS 
V Európe ako doma PLUS je jediný balík na trhu, ktorý ponúka neobmedzené prichádzajúce 

hovory v celej EÚ, v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Minúta 

odchádzajúceho hovoru bude stáť 10 centov a 6 centov zaplatia zákazníci za SMS správu či 

1 MB. Nový balík umožňuje výhodnejšie (v niektorých prípadoch až o 90 % oproti základným 

cenám) komunikovať aj mimo EÚ. Volať, posielať správy či surfovať na internete vo 

vybraných krajinách zóny 2 a 3 tak zákazníci budú za jednotnú cenu len 49 centov za 
minútu/SMS/MB. Za mesačný poplatok 2,90 Eur získajú zákazníci okrem zvýhodnených cien 

pre volania, SMS a dáta či už v EÚ alebo aj v ostatných vybraných krajinách sveta aj rodinné 

poistenie na cesty. 

 
Európska cenová regulácia 
Od soboty 30.4.2016 vstupuje do platnosti nová cenová regulácia Európskej únie, ktorá 

upravuje poplatky za roamingové služby. Výsledné ceny telekomunikačných a internetových 

služieb poskytovaných v zahraničí sa budú odlišovať v závislosti od toho, aký paušál používa 

zákazník doma. K základným jednotkovým cenám v domácej sieti sa pripočítava regulovaný 

roamingový príplatok, ktorý je nasledovný:  

 

  

Zóna 1 (EÚ + Švajčiarsko) Výška roamingového 
príplatku k domácej cene 

Maximálna cena roamingu 

Odchádzajúce hovory 0,06 €/min. 0,228€/min. 

Prichádzajúce hovory 0,0136 €/min. 0,0136 €/min. 

SMS 0,024 €/ SMS 0,072€/SMS 

Dáta 0,06 €/MB 0,24€/ MB 

 

 


