
PRÍLOHA K CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB  
SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – VIANOČNÉ PREKVAPPENIE,  
ODMENA ZA DOBITIE A PREDPLATENKA K DVOJIČKE 
PLATNÝ OD 26. 10. 2022

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom,  
a. s., a nadobúda účinnosť dňom 26. 10. 2022. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., oznamuje, že touto 
prílohou dochádza s platnosťou od 26. 10. 2022 k zmene v ponuke programov a služieb uvedených  
v aktuálne platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

V období od 26. 10. 2022 do 31. 12. 2022 je možné v Telekom aplikácii k ďalej špecifikovaným Službám, pri ktorých je to umožnené, prevziať Vianočné prekvAPPenie. 
Dostupné Vianočné prekvAPPenia sú Zľava 30 € na zariadenie pre program Služieb T paušál, T Biznis paušál, Bez záväzkov, Mobilný internet, Magio Internet, Magio 
Internet vzduchom, Biznis NET, Magio Televízia, Magio Televízia Biznis, Magio TV, Magio TV Optik, Magio Sat, programy Hlasovej služby Uni 20, Doma Standard, Doma 
Mini, Doma Happy L, Doma Happy M, Doma Happy S, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací program a Doma Základ; Nekonečné dáta pre program Služieb T paušál, 
T Biznis paušál a Bez záväzkov, 1 GB dát na 7 dní alebo Nekonečné Telekom volania na 7 dní pre program Služieb Predplatenka, Easy Pecka, Easy Team, Easy Fix; HBO 
Max zadarmo pre program Služieb T paušál, T Biznis paušál, Bez záväzkov, Magio Internet, Magio Internet vzduchom, Turbo, Optik, Magenta Office Internet, Biznis NET, 
Internet Mini, Magio Televízia, Magio Televízia Biznis, Magio TV, Magio TV Optik, Magio Sat, Doma Happy, Doma, Uni, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací program, 
Biznis linka, Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Standard, Biznis Slovensko, Biznis Uni, Biznis ISDN Základ, Biznis ISDN Uni, Biznis Premium a TP-Magenta Office. Zľava 5 
€ na príslušenstvo pre program Služieb T paušál, T Biznis paušál, Bez záväzkov, Mobilný internet, Zľava 10 € na príslušenstvo pre programy Služby Internet: Magio 
Internet, Magio Internet vzduchom, Biznis NET, Magenta Office Internet, programy Hlasovej služby Uni 20, Doma Standard, Doma Mini, Doma Happy L, Doma Happy M, 
Doma Happy S, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací program, Doma Základ, Biznis linka S, Biznis linka M, Biznis linka L, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200, TP – 
Magenta Office Mini, TP – Magenta Office Basic, TP – Magenta Office Standard a TP – Magenta Office Komplet; Zľava 50 % na darčekovú kartu do PlayStation Store 
pre programy Služby Internet Magio Internet, Magio Internet vzduchom, KlasikNET a OptikNET a programy Hlasovej služby Uni 20, Doma Standard, Doma Mini, Doma 
Happy L, Doma Happy M, Doma Happy S, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací program a Doma Základ; Neobmedzené volania z pevnej linky zadarmo pre programy 
Hlasovej služby Uni 20, Doma Standard, Doma Mini, Doma Happy L, Doma Happy M, Doma Happy S, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací program, Doma Základ, 
Biznis linka S, Biznis linka M, Biznis linka L, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200, TP – Magenta Office Mini, TP – Magenta Office Basic, TP – Magenta Office Standard 
a TP – Magenta Office Komplet; Magio Archív Premium zadarmo na 3 mesiace pre Magio Televíziu na pevnej sieti v programe M, L, XL.
Voyo štart zadarmo pre program Služieb T paušál, T Biznis paušál, Bez záväzkov, Magio Internet, Magio Internet vzduchom, Turbo, Optik, Magenta Office Internet, Biznis 
NET, Internet Mini, Magio Televízia, Magio Televízia Biznis, Magio TV, Magio TV Optik, Magio Sat, Doma Happy, Doma, Uni, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací program, 
Biznis linka, Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Standard, Biznis Slovensko, Biznis Uni, Biznis ISDN Základ, Biznis ISDN Uni, Biznis Premium a TP – Magenta Office, OnNet 
Security zadarmo na 3 mesiace pre programy služieb T Biznis paušál.
Pre využitie prevzatého Vianočného prekvAPPenia je potrebné si ho aktivovať. Aktivácia je možná k  Službe, ku ktorej bolo Vianočné prekvAPPenie prevzaté. Ak 
aktivácia neprebehne v  stanovenej lehote, nárok na využitie prevzatého Vianočného prekvAPPenia zanikne. Ku konkrétnej Službe sú Podnikom priradené jedno 
až tri konkrétne Vianočné prekvAPPenia, a to s prihliadnutím na typ Služby, prípadné aktivované doplnkové služby k takejto Službe, ako aj na prípadné ďalšie Služby 
s dostupným Vianočným prekvAPPením využívané tým istým Účastníkom. V prípade, ak po uplatnení uvedených kritérií je pre konkrétnu Službu stále dostupných 
viac ako 3 Vianočné prekvAPPenia, prebehne náhodná selekcia tak, aby k výberu zostali tri Vianočné prekvAPPenia. Účastník si môže prevziať sprístupnené Vianočné 
prekvAPPenie a v prípade, ak je k Službe sprístupnené viac ako jedno Vianočné prekvAPPenie, vyberá si k Službe jedno zo sprístupnených Vianočných prekvAPPení. 
Priradenie konkrétnych Vianočných prekvAPPení, z ktorých si Účastník môže vybrať, pre konkrétnu Službu podľa uvedených pravidiel, prebehne vždy pred prevzatím 
a v prípade odloženej aktivácie pred aktiváciou Vianočného prekvAPPenia. Z uvedeného dôvodu sa v konkrétnom prípade môže stať, že pri opakovanom zobrazení 
Vianočných prekvAPPení pred prevzatím alebo po prevzatí Vianočného prekvAPPenia ku konkrétnej Službe pri následnej odloženej aktivácii Vianočného prekvAPPenia 
bude Účastníkovi dostupné k aktivácii iné Vianočné prekvAPPenie ako prv zobrazené, resp. v prípade Vianočných prekvAPPení, ktoré sú limitované počtom, sa zníži 
počet prekvapení, z ktorých si Účastník môže vyberať. Uvedená situácia nastáva z dôvodu uplatnenia pravidiel pre priradenie konkrétneho Vianočného prekvAPPenia 
a v prípade Vianočných prekvAPPení, ktoré sú limitované počtom, aj z dôvodu vyčerpania dostupného počtu daného typu Vianočného prekvAPPenia. Prevzaté Vianočné 
prekvAPPenie nie je možné zo strany Účastníka vymeniť za iné Vianočné prekvAPPenie alebo za iné plnenie.

NEKONEČNÉ DÁTA 
Vianočné prekvAPPenie Nekonečné dáta umožňuje čerpať 1 000 GB dát (súčet odoslaných a prijatých dát) počas 30 dní od aktivácie dátového balíka (ďalej len „Dátový 
balík“). Dátový balík je potrebné aktivovať v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2021 do 23.59 hod. Ak Účastník nevyčerpá dáta v plnom rozsahu, po skončení platnosti 
balíka už dáta nie je možné čerpať a neprenášajú sa. O aktivácii bude Účastník informovaný v Telekom aplikácii. Po vyčerpaní dát z balíka je Účastník informovaný SMS 
správou. Dáta z dátového balíka sa po aktivácii začnú čerpať prednostne pred dátami z voľného objemu dát z paušálu a pred dátami dokúpenými s mesačnou platnosťou. 
Čerpanie denných dátových balíkov má prednosť pred čerpaním dát z dátového balíka. Dáta z dátového balíka nie je možné čerpať prostredníctvom doplnkových 
SIM so Zdieľaním dát z paušálu a ani zdieľať iným typom zdieľania dát. Čerpanie dát z dátového balíka je možné v SR, krajinách EÚ a zóne 1 (spotreba v SR, krajinách 
EÚ a zóne 1 sa spočítava). Na spotrebu dát z dátového balíka v krajinách EÚ a zóne 1 sa uplatňuje Politika primeraného využívania služieb v roamingu a ochranné 
opatrenia v súlade s legislatívou EÚ. Spotreba dát z dátového balíka sa započítava do celkovej dátovej prevádzky Účastníka. V prípade programov služieb T paušál, 
T Biznis paušál, ktoré zahŕňajú objem dát dostupný v paušále, sa FUP (objem dát v krajinách EÚ a zóne 1 bez príplatku) stanovená pre využívaný paušál a zúčtovacie 
obdobie zdieľa a zohľadňuje (uplatňuje spoločne) aj na čerpanie dát z dátového balíka Nekonečné dáta v krajinách EÚ a v zóne 1 v príslušnom zúčtovacom období. Objem 
dát, ktoré je možné spotrebovať v krajinách EÚ a zóne 1 v prípade programov služieb T paušál, T Biznis paušál, podmienky uplatnenia Politiky primeraného využívania 
a výšku roamingových príplatkov je možné overiť v Cenníku – časť B, vydanom pre príslušný program služby, časť s názvom POLITIKA PRIMERANÉHO VYUŽÍVANIA 
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ROAMINGOVÝCH SLUŽIEB V RÁMCI EÚ, NÓRSKA, ISLANDU, LICHTENŠTAJNSKA, MONAKA A ANDORRY. V prípade programu služby Bez záväzkov sú dáta z dátového 
balíka Nekonečné dáta prenesené v krajinách EÚ a zóne 1 spoplatnené sumou 0,0036 €/MB za každý prenesený 1 kB; podmienky využívania dát v rámci programu služby 
Bez záväzkov sú upravené v Cenníku – časť B, časť s názvom PROGRAM BEZ ZÁVÄZKOV.

HBO MAX ZADARMO DO 30. 12. 2022
Vianočné prekvAPPenie HBO Max zadarmo umožňuje aktiváciu služby HBO Max so 100 % zľavou z mesačného poplatku od momentu aktivácie do 30. 12. 2022. 
Aktiváciu Vianočného prekvAPPenia HBO Max zadarmo je možné vykonať výhradne v Telekom aplikácii najneskôr do 25. 12. 2022 do 23.59 hod. Po aktivácii Vianočného 
prekvAPPenia bude Účastníkovi doručený unikátny kód SMS správou/elektronicky na notifikačnú mailovú adresu Účastníka. S  unikátnym kódom je potrebné sa 
registrovať na www.hbomax.sk v sekcii registrácia. V kroku registrácia je potrebné zvoliť možnosť „Prihlásenie cez operátora“, kde je potrebné vybrať operátora Slovak 
Telekom. Následne je potrebné vyplniť informácie podľa inštrukcií v kroku registrácia. Počet Vianočných prekvAPPení HBO Max zadarmo je limitovaný, po vyčerpaní 
dostupných prístupov Účastník nebude môcť toto Vianočné prekvAPPenie v Telekom aplikácii prevziať alebo v prípade už prevzatého, ale neaktivovaného Vianočného 
prekvAPPenia, toto nebude môcť aktivovať. Benefit bude automaticky deaktivovaný uplynutím bezplatného obdobia. V prípade záujmu o využívanie služby HBO Max aj 
po 30. 12. 2022 je potrebné sa riadiť inštrukciami zaslanými 5 dní pred ukončením bezplatného obdobia.

ZĽAVA 5 €/10 € NA PRÍSLUŠENSTVO
Vianočné prekvAPPenie Zľava 5 € na príslušenstvo a Vianočné prekvapenie Zľava 10 € na príslušenstvo (ďalej len „Zľava na príslušenstvo“ alebo „Zľavy na príslušenstvo“) 
umožňujú Účastníkovi získať niektorú z uvedených zliav na príslušenstvo z aktuálnej ponuky príslušenstva dostupného na https://eshop.fixdistribution.sk/ a v Telekom 
predajniach. Príslušenstvom sú ochranné prvky a rôzne doplnky k mobilným telefónom, prípadne iným zariadeniam, určené na používanie s mobilným telefónom alebo 
obdobnými zariadeniami; príslušenstvom nie sú mobilné telefóny alebo iné obdobné zariadenia. Zľavu na príslušenstvo je potrebné aktivovať v Telekom aplikácii najneskôr 
do 31. 12. 2022 do 23.59 hod. Po aktivovaní Vianočného prekvAPPenia sa v Telekom aplikácii zobrazí jedinečný kód, ktorý oprávňuje toho, kto ho pri nákupe príslušenstva 
prezentuje, na zľavu z príslušenstva vo výške podľa aktivovaného Vianočného prekvAPPenia. Vianočné prekvAPPenie je prenositeľné, to znamená, že uplatnenie zľavy nie 
je viazané na prezentovanie jedinečného kódu oprávňujúceho na získanie zľavy Účastníkom Služby, ku ktorej bolo Vianočné prekvAPPenie aktivované. Jedinečný kód je 
platný po dobu troch mesiacov od aktivovania Vianočného prekvAPPenia a po uplynutí uvedenej lehoty zľavu nie je možné uplatniť. 

ZĽAVA 30 € NA ZARIADENIE
Vianočné prekvAPPenie Zľava 30 € na zariadenie (ďalej len „Zľava na zariadenie“) umožňuje Účastníkovi, ktorý uzavrel v období od 26. 10. 2022 do 31. 1. 2023 Zmluvu 
o  poskytovaní služieb alebo Doplnok k  Zmluve, v  ktorých sa zaviazal na využívanie Služby počas 24 mesiacov, spolu s  kúpou niektorého zo zariadení uvedených 
nižšie („Zvýhodnené zariadenie“) k takejto Službe, získať zľavu v uvedenej výške na Zvýhodnené zariadenie. Uplatnenie Zľavy na zariadenie je podmienené aktiváciou 
Vianočného prekvAPPenia Zľava 30 € na zariadenie pred samotným uzavretím Zmluvy alebo Dodatku spolu s  kúpou Zvýhodneného zariadenia v  zmysle vyššie 
uvedeného a uplatnením jedinečného kódu pri uzavretí Zmluvy alebo Dodatku spolu s kúpou Zvýhodneného zariadenia. Zľava na zariadenie je prenositeľná, to znamená, 
že uplatnenie zľavy nie je viazané na prezentovanie jedinečného kódu oprávňujúceho na získanie zľavy Účastníkom Služby, ku ktorej bolo Vianočné prekvAPPenie 
aktivované. Zvýhodnenými zariadeniami sú len také zariadenia, ktoré Podnik uvádza v Telekom aplikácii v rámci informácií k Zľave na zariadenie. Počet Zvýhodnených 
zariadení je limitovaný a možnosť uplatnenia Zľavy na zariadenie platí len do vypredania zásob Zvýhodnených zariadení. Zľavu na zariadenie je potrebné aktivovať 
v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2022 do 23.59 hod. 

MAGIO ARCHÍV PREMIUM ZADARMO NA 3 MESIACE
Vianočné prekvAPPenie Magio Archív Premium zadarmo na 3 mesiace umožňuje Účastníkovi so Službou Televízie využívať doplnkovú službu Spustenie programu od 
začiatku a Magio Archív Premium počas 3 mesiacov od aktivácie so zľavou 100 % z mesačného poplatku. Aktiváciu Vianočného prekvAPPenia Magio Archív Premium 
zadarmo na 3 mesiace je možné vykonať výhradne v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2022 do 23.59 hod. Benefit bude automaticky deaktivovaný uplynutím 
bezplatného obdobia. V prípade záujmu o využívanie služby Magio Archív Premium aj po uplynutí bezplatného obdobia je potrebné sa riadiť inštrukciami zaslanými 5 
dní pred jeho skončením.

VOYO ŠTART ZADARMO
Vianočné prekvAPPenie Voyo štart zadarmo umožňuje využívanie služby Voyo vo variante Voyo štart za podmienok stanovených v Podmienkach poskytovania služby 
Voyo spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 
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ONNET SECURITY NA 3 MESIACE ZADARMO
Vianočné prekvAPPenie OnNet Security zadarmo na 3 mesiace umožňuje Účastníkovi využívať službu online bezpečnosti OnNet Security počas 3 mesiacov od aktivácie 
bez poplatku; podmienky služby OnNet Security sú upravené v platnom Cenníku. Aktiváciu Vianočného prekvAPPenia OnNet Security zadarmo na 3 mesiace je možné 
vykonať výhradne v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2022 do 23.59 hod. Po uplynutí bezplatného obdobia 3 mesiacov od aktivácie bude doplnková služba OnNet 
Security automaticky deaktivovaná.

ZĽAVA 50 % NA DARČEKOVÚ KARTU DO PLAYSTATION STORE
Vianočné prekvAPPenie Zľava 50 % na Darčekovú kartu do PlayStation Store (ďalej len „Darčeková karta PS“) umožňuje zakúpenie Darčekovej karty do PlayStation Store 
v hodnote 20 € s DPH s 50 % zľavou. Aktiváciu Darčekovej karty PS je možné vykonať výhradne v Telekom aplikácii najneskôr do 30. 12. 2022 do 23.59 hod. Darčekovú 
karty PS poskytujeme Účastníkovi v listinnej (materiálnej) podobe kuriérom alebo doručením na výdajné miesto; doručenie v elektronickej podobe nie je možné. Ak si 
Účastník doručovanú Darčekovú kartu PS neprevezme, právo Účastníka na toto Vianočné prekvAPPenie zaniká bez náhrady. Počet Darčekových kariet PS je limitovaný, 
po vyčerpaní dostupného počtu Darčekových kariet PS Účastník nebude môcť toto Vianočné prekvAPPenie v Telekom aplikácii prevziať alebo v prípade už prevzatého, 
ale neaktivovaného Vianočného prekvAPPenia, Darčekovú kartu PS nebude môcť aktivovať. Zľava podľa Darčekovej karty PS bude uplatnená v najbližšej faktúre po jej 
aktivácií a doručení.

NEOBMEDZENÉ VOLANIA NA PEVNEJ LINKE
Vianočné prekvAPPenie Neobmedzené volania na pevnej linke (ďalej len „Neobmedzené volania“) umožňuje Účastníkovi počas jedného celého zúčtovacieho obdobia 
od aktivácie Neobmedzených volaní čerpať z balíka neobmedzených volaní do pevnej siete na Slovensku, 1 000 voľných minút do mobilných sietí na Slovensku a 1 000 
voľných minút do pevných a mobilných sietí krajín EÚ. Balík sa vzťahuje na volania na štandardné účastnícke čísla. Po vyčerpaní voľných minút z balíka Neobmedzené 
volania sa účtuje cena podľa platného Cenníka hlasovej služby Účastníka. Aktiváciu Vianočného prekvAPPenia Nekonečné volania je možné vykonať výhradne v Telekom 
aplikácii najneskôr do 31. 12. 2022 do 23.59 hod. Neobmedzené volania je možné využívať od okamihu aktivácie Vianočného prekvAPPenia do konca nasledujúceho 
zúčtovacieho obdobia, ak došlo k  aktivácii v  iný deň, ako je prvý deň zúčtovacieho obdobia hlasovej služby. Ak sú Neobmedzené volania aktivované v  prvý deň 
zúčtovacieho obdobia, je možné ich využiť do konca tohto zúčtovacieho obdobia.

PREKVAPENIA PRE DOBÍJACIE KARTY
Prekvapenie pre dobíjacie karty umožňuje Účastníkovi, ktorý má v čase trvania kampane Vianočné prekvAPPenie aktivovaný program Služby Predplatenka, Easy Pecka, 
Easy Team alebo Easy Fix, aktivovať si zadarmo jeden z nasledujúcich benefitov: balík 1 GB dát na 7 dní alebo balík Nekonečné volania v sieti Telekom na 7 dní. Benefit je 
možné aktivovať výlučne v Telekom aplikácii ku každému z vyššie uvedených programov Služby len raz, a to najneskôr do 31.12.2022 do 23:59 hod.
BALÍK 1 GB DÁT NA 7 DNÍ umožňuje Účastníkovi čerpať 1GB dát v SR a v zónach 0 a 1 po dobu 7 dní od aktivácie balíka. Po 7 dňoch bude balík automaticky deaktivovaný 
a nespotrebované dáta sa neprenášajú. Po vyčerpaní voľného objemu dát pred uplynutím 7 dní dôjde k pozastaveniu dátového prenosu.
BALÍK NEKONEČNÉ VOLANIA V SIETI TELEKOM NA 7 DNÍ umožňuje Účastníkovi bezplatne a neobmedzene volať na štandardné účastnícke čísla v mobilnej a pevnej sieti 
Telekom. Na iné volania (napr. medzinárodné volania, volania v roamingu, spoplatnené infolinky, volania na čísla s osobitnou tarifou (prémiové a audiotexové čísla)) sa 
daný balík nevzťahuje. Po 7 dňoch bude balík automaticky deaktivovaný.

ODMENA ZA DOBITIE
Vianočný benefit za dobitie umožňuje Účastníkovi, ktorý má v čase trvania kampane aktivovaný program Služby Predplatenka, Easy Pecka, Easy Team alebo Easy Fix, 
aktivovať si zadarmo v Telekom aplikácii v časti MIXI Špeciálna ponuka jeden z dvoch nižšie uvedených balíkov v závislosti od výšky dobitia kreditu. Balíky možno aktivovať 
do 7 dní od dobitia kreditu; po každom ďalšom dobití kreditu v požadovanej výške môže Účastník využiť benefit aj opakovane. Ak si Účastník vo vzťahu k vyššie uvedenému 
programu Služby dobije počas obdobia od 26. 10. 2022 do 31. 12. 2022 nominálny kredit vo výške 10 €, získa balík 1 GB dát na 7 dní zadarmo, ktorý umožňuje Účastníkovi 
čerpať 1 GB dát v SR a v zónach 0 a 1 po dobu 7 dní od aktivácie balíka. Po 7 dňoch bude balík automaticky deaktivovaný a nespotrebované dáta sa neprenášajú. Po 
vyčerpaní voľného objemu dát pred uplynutím 7 dní dôjde k pozastaveniu dátového prenosu. Ak si Účastník vo vzťahu k vyššie uvedenému programu Služby dobije počas 
obdobia od 26. 10. 2022 do 31. 12. 2022 nominálny kredit vo výške aspoň 12 €, získa balík 1 GB dát + 100 minút na 7 dní zadarmo, ktorý umožňuje Účastníkovi čerpať 1 
GB dát v SR a v zónach 0 a 1 a 100 minút na volania na štandardné účastnícke čísla do mobilných a pevných sietí v SR po dobu 7 dní od aktivácie balíka. Na iné volania 
ako na štandardné účastnícke čísla (napr. medzinárodné volania, volania v roamingu, spoplatnené infolinky, volania na čísla s osobitnou tarifou (prémiové a audiotexové 
čísla)) sa balík 100 minút nevzťahuje. Po vyčerpaní voľného objemu dát dôjde k pozastaveniu dátového prenosu. Na minúty spotrebované nad rámec voľných 100 minút 
sa uplatňujú podmienky podľa Cenníka. Po 7 dňoch bude balík automaticky deaktivovaný a nespotrebované dáta alebo minúty sa neprenášajú.



PRÍLOHA K CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB  
SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – VIANOČNÉ PREKVAPPENIE,  
ODMENA ZA DOBITIE A PREDPLATENKA K DVOJIČKE 
PLATNÝ OD 26. 10. 2022

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom,  
a. s., a nadobúda účinnosť dňom 26. 10. 2022. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., oznamuje, že touto 
prílohou dochádza s platnosťou od 26. 10. 2022 k zmene v ponuke programov a služieb uvedených  
v aktuálne platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

PREDPLATENKA K DVOJIČKE
Ak Účastník využije akciu Dvojitá nádielka, získa zároveň zadarmo SIM kartu s programom Služby Predplatenka s bonusovým kreditom 5 €. Bližšie podmienky pre 
program Služby Predplatenka sú uvedené v Cenníku – časť A. Po aktivácii SIM karty vykonanej prvým hovorom sa Účastníkovi zobrazí v Telekom aplikácii v sekcii Darček 
benefit – balík 10 GB dát na 30 dní zadarmo. Účastník má možnosť aktivovať si daný benefit jednorazovo po dobu 7 dní od aktivácie SIM karty. Platnosť balíka po aktivácii 
je 30 dní a po ich uplynutí sa balík automaticky deaktivuje. Ďalšie podmienky využitia balíka 10 GB dát na 30 dní sú uvedené v Cenníku – časť A v časti Benefit za aktiváciu 
programu Služby Predplatenka. Balík 10 GB dát na 30 dní je kombinovateľný s benefitom za dobitie.


