
CENNÍK SLUŽBY VIRTUÁLNA PRIVÁTNA SIEŤ (VPS)
PLATNÝ OD 1. 5. 2022

Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 
Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

VPS je telekomunikačná služba, ktorá umožní zvýšenie vnútrofiremného komunikačného komfortu využitím súkromného číslovacieho plánu skrátených volieb 
(klapiek), optimalizáciu telekomunikačných nákladov vďaka výhodnému tarifu pre volania z mobilných telefónov na iných užívateľov VPS a  možnosti odlíšenia 
súkromných hovorov cez predvoľbu 9 od pracovných hovorov, ktoré sú vo faktúre v samostatnej sekcii. Služba poskytuje možnosť definovania užívateľských práv 
pre odchádzajúce a prichádzajúce volania, kam môžu jednotliví členovia VPS volať a aké hovory prijímať, a tým, ak je to potrebné, minimalizovať náklady na mobilnú 
komunikáciu.

POPLATKY ZA POSKYTOVANIE SLUŽBY VPS

€/SIM
Poplatok
Aktivačný poplatok 0
Mesačný poplatok 3
Ceny vnútrofiremných hovorov v rámci SIM kariet zaradených do VPS 0

 Na službu sa vzťahuje dodržiavanie Zásad korektného využívania služieb so stanoveným limitom telefónnej prevádzky 3 000 minút na SIM kartu zaradenú do VPS za 
jedno zúčtovacie obdobie. 

Tieto ceny sa vzťahujú na volania zo SIM kariet zaradených do VPS na iné SIM karty v tej istej VPS. 

Na volania zo SIM kariet zaradených do VPS na ľubovoľné SIM karty, ktoré nie sú zaradené do tej istej VPS, a súkromné volania (volania cez predvoľbu 9) sa neuplatňujú 
podmienky služby VPS a riadia sa Cenníkom danej služby, platným v čase využívania služby.

Službu VPS nie je možné využívať v roamingu. Ceny roamingových volaní, SMS a MMS sa riadia platným Cenníkom danej služby, platným v čase využívania služby. 
Cenník služieb podniku je dostupný na www.telekom.sk

SPÔSOB ČERPANIA VOĽNÝCH MINÚT Z MESAČNÉHO PROGRAMU

Volanie na smer VPS Voľné minúty sa nečerpajú.
Volanie cez predvoľbu 9 Voľné minúty sa čerpajú.
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POPLATKY ZA POSKYTOVANIE SLUŽBY KOMBINOVANÁ VPS
SLUŽBA KOMBINOVANÁ VPS

KOMBINOVANÁ VPS BIZNIS*
Maximálny počet hlasových kanálov Do 30 hlasových kanálov
Predplatený balík minút 2 000 minút na volania z pevných klapiek na mobilné čísla v mobilnej sieti Telekom

KOMBINOVANÁ VPS BIZNIS
Cena s DPH

Mesačný poplatok 226,79 
€/min.

Volania do siete VPS Volania z pevných klapiek na mobilné čísla zaradené do VPS sú bezplatné.
Volania do mobilnej siete Telekom 0,1200 
Volania do ostatných národných mobilných 
sietí 0,1564

Volania do pevných národných sietí 0,0484 

* Podmienkou aktivácie programu Kombinovaná VPS Biznis je zriadenie dátového prístupu na pripojenie PBX vrátane dodania a konfigurácie 
koncového zariadenia.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Pre volania uvedené v tejto tabuľke sa uplatňuje sekundová tarifikácia. Koncové zariadenie nie je pre aktivácie 
po 1. 8. 2014 súčasťou služby Kombinovaná VPS. Ostatné poplatky súvisiace s poskytovaním služby VPS sú uvedené v cenovej ponuke služby VPS.

CENNÍK VOLANÍ DO ZAHRANIČIA PRE SLUŽBU KOMBINOVANÁ VPS 

NA MOBILNÉ ČÍSLA €/MIN. NA PEVNÉ ČÍSLA €/MIN.

EÚ 0,1916 0,0364 
Európa 0,3236 0,0605
Svet 0,5164 0,1200 
Satelitné siete 5,6500 5,6500

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. 

Pre volania do zahraničia prostredníctvom služby Kombinovaná VPS sa uplatňuje minútová tarifikácia pri používaní predvolieb 00 aj 33.

Tento Cenník služby Virtuálna privátna sieť (VPS) nadobúda platnosť a  účinnosť ku dňu uvedenému v  nadpise k  tomuto Cenníku a odo dňa jeho 
účinnosti sa ruší platnosť a účinnosť doteraz platného Cenníka služby Virtuálna privátna sieť (VPS) vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie 
je s Účastníkom dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené inak.


