
ČAS PRE NEROZLUČNÝCH
Maco

Dievčatko v obchode s hračkami. Dievčatko
stojí pred obrovským regálom pod plafón
naplneným plyšovými hračkami. Spontánne
vykročí k jednému - obrovskému  macovi,
celého ho vezme a vedie si ho so sebou preč -
ani ju spoza neho nie je vidieť...

Dievčatko leží v posteli s veľkým plyšovým
macom. Prichádza mladá mamička, budí ju
bozkom. Dievčatko rýchlo nastrčí maca
k maminým ústam, takže mama pobozká maca
ako prvého...

Dievčatko sedí v aute na zadnom sedadle.
Vpredu sedia mladí rodičia, ktorí sa
s pochopením usmievajú na dievčatko. Vedľa
dievčatka sedí totiž maco, ktorému dievčatko
starostlivo napráva bezpečnostný pás... 

Dievčatko ide na záchod a ťahá so sebou aj
maca, na toalete chvíľku váha a potom mu
zdvihne sedátko ako chlapcovi...

V televízii sa v rozprávke pobozká princ
s princeznou - dievčatko macovi zakryje oči,
oco aj mama sa na seba s láskou výrazne pozrú
a usmejú sa...



Dievčatko v kuchyni za stolom, posunie svoj
tanier macovi a dáva mu chutnať, či sa to dá
jesť...

Pred televíziou doma o polnoci - vidíme
unaveného otca, ktorý zaspal na gauči tak, že
sa zvalil na plyšového maca a celého ho
v spánku objíma. Dievčatko ich spolu nájde -
pokrúti hlavou, pristúpi k otcovi, pobozká ho -
ale svojho maca si vezme - vytiahne ho spod
otca - otcovi klesne hlava na gauč. 

VOICEOVER
Máte aj vy niekoho s kým chcete byť stále? 
V Orangei je teraz pre nerozlučných ten
správny čas. 

TITULOK
čas pre nerozlučných

VOICEOVER 
Naši verní zákazníci môžu svojej
milovanej osobe aktivovať nový paušál a
volať jej až 1 rok zadarmo.

TITULOK (PREĽNE SA)
volania na Paušál 0 Sk
až 1 rok zadarmo

TITULOK
Paušál 0 Sk je možné aktivovať iba pri uzatvorení akciového Dodatku k zmluve o
pripojení na 12 mesiacov a iba takému existujúcemu zákazníkovi, ktorý je v záväzku
s aktivovaným Paušálom 50+SMS a vyšším. Existujúci zákazník môže počas 1 roka
využívať bezplatné volania zo svojho paušálu na Paušál 0 Sk až po prečerpaní
predplatených, prenesených a doplnkových minút alebo predplateného kreditu. Viac
informacii o ponuka na predajnych miestach Orange Slovensko a Zakaznickej linke
905.

VOICEOVER
Aj preto je dobré byť Orange. 
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