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Názov a sídlo účastnfka: 

Stredná priemyselná skola 
Sovietskych hrdinov 369/24 
08901 Svidn!k 

léo: 00520225 

Údaje potrebné na úhradu 

dakujeme, 
že s nami 
šetríte životné 
prostredie 

.... 
• • 

Variabilný symbol: 

Odporúčaný dátum úhrady: 

Dátum splatnosti: 

Najneskôr 10010 deň by maja byt' suma 

Orange Slovensko, a. S. 


Bankové spojenie 

0048342489 

21.01. 2015 
24.01.2015 

pr;plsaná na utet 

Tatra bank., SK291100 0000 0026 2800 5850 

SI. sporiI.ma: SK02 0900 0000 0001 76084455 

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200 

Vážený zákazník, 
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Stav účtu 

Adresa platitera úhrad: 

Stredná priemyselná škola 
Sovietskych hrdinov 369/24 
089 01 Svidník 

Suma na úhradu: 53,28€ 

~=::;:::::==========:::! 
Stav z predchádzajúcich OOO € 

.:o:::bdob::.k,:;;:;.::.1 o.:;;:.:;:;;:~...;______·_ .....::::::::; r:: 09oO~ 2015

Úhradu môžete zrealizovaf prostrednlc1vom zadania prevodného 
~<l2:U vo svojej banke alebo cez Internet bflnkíng. 

za úhradu Vóm vopred ďakujeme. 

ďakujeme, že ste s nami 
a že využívate naše SIUL.U 

j~~h_ 

Sme radi, že sme Vám v roku 2014 mohli priniesť 
nové služby ako Navzájom zadarmo aultrarýchly 
4G internet. Veríme, že Vám aj v novom roku 
v mnohom ul'ahčia život a umožnia tráviť viac 
času s blízkymi. 

Vaša priazeň nás teší, a preto nám dovol'te zaželať 
Vám do nového roku 2015 vel'a úspechov 

.~.. 
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v osobnom i pracovnom živote . • 
.•• 
•
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• 
. *~ášOrange 

JmngeSlovenskO. 8. s., Met0<;l0W.8, 821 08 8mt<SlRva. SIoI.'EľISká republika, te" Č. : 0905905 90S. fax; +421 25851 5651.1Co: 356 97 270. IC DPH: SK ZO 20 3105 78, DIÓ: 20 203105 78, 
aPíSI\r'IA v Qtx::hodnom registri OIIresoého SÚťtJ Brolislava I. OC:Idir3I: sa. vIotka tislo 1142/6. Btri;cr.!é SflOICniC: Tatra barica; SK291100 0000 0026 2800 5850, $WIFT f BIC: TATRSKBX. 
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Adresa platitera úhrad: 

Stredná priemyselná škola 
Sovietskych hrdinov 369/24 
089 01 Svidník 

ďakujeme Vám, že ste s nami. Ako nášho vemého zákazníka Vás radi odmeníme vianočným 


da~čekom šitým na mieru. 


I Ak sa teraz rozhodnete pre Pevný internet OSL, môžete si k nemu vybrať 
\ jeden z dvoch skvelých benefitov: 

• 

výkonný tablet Huawei MediaPad 7 Youth 2 
len za 1 €, ktorý si môžete vý!epšif Mobilným 
internetom (1 500 MB) len za 4,99 € mesačne 

získajte zľavu 5 € z mesačného poplatkuušetríte 
až na 30 mesiacov. Spolu tak na novom150 € Pevnom intemete DSL ušetrite až 150 €. 

Príďte si po svoj vianočný benefit do predajne Orangeu, kde Vám ochotne poradíme, alebo 
zavolajte na Zákaznícku linku 905. 

Akciová ponuka zrava 5 € mesačne plalf pri uzavretí akciového dodatku s viazanosťou na 24 mesiacov a využívaní hlasového pauMJu s mesačným 
poplatkom minináIne 10 €. Podmienkou POrY..ikY Tabiel za 1 € je uzavretie akciového dodatku s viazanosfou na 24 mesiacov. Podmienkou ponuky 
Mobiný internet Štart za 4.99 € mesačne je ponuka Tablet za 1 € a uzavretie ďalšial10 akdového dodatku s viaz>lnost'ou na 24 mesiacov.Poouka 
neplati "'" program Pevný internet DSL Mini. 


