Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 14. 2. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 14. 2. 2012 k zmene a doplneniu ponuky programov a služieb
(ďalej len „Služby“) uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete,
platnom od 1. 2. 2012, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 3 dopĺňa časť Programy Podľa seba Naj nasledujúcim textom:

Programy Podľa seba Naj – 24-mesačná viazanosť
Program

Počet balíčkov

Mesačný
poplatok

Bonusový balíček
Podľa seba Naj alebo
mobilný telefón

Podľa seba Naj 1

1

9,99

áno

Podľa seba Naj 3

3

19,99

áno

Podľa seba Naj 5

5

29,99

áno

Podľa seba Naj 7

7

39,99

áno

Každý program Podľa seba Naj je zložený z balíčkov Podľa seba Naj v počte
určenom podľa tabuľky, pričom konkrétnu kombináciu balíčkov Podľa seba Naj
si účastník zvolí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
V rámci každého typu programu Podľa seba Naj je možné kombinovať balíčky
Podľa seba Naj v ľubovoľných kombináciách, pričom viacnásobne je možné
v rámci jedného programu Podľa seba Naj použiť len Balíček do všetkých sietí/
Balíček 50 minút do všetkých sietí. Ostatné balíčky Podľa seba Naj je možné
použiť len jedenkrát, a to buď ako štandardný, bonusový alebo doplnkový
balíček. Vybraný program Podľa seba Naj bude pozostávať zo súčtu voľných
jednotiek (z odchádzajúcich hovorov, odchádzajúcich SMS správ alebo objemu
prenesených dát), prípadne zvýhodnenej ceny odchádzajúcich hovorov, a to
podľa kombinácie balíčkov Podľa seba Naj zvolenej účastníkom.

Programy Podľa seba Naj – 12-mesačná viazanosť
Program

Počet balíčkov

Mesačný
poplatok

Podľa seba Naj 1

1

9,99

Podľa seba Naj 3

3

19,99

Podľa seba Naj 5

5

29,99

Podľa seba Naj 7

7

39,99

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Podmienkou poskytovania programov
Podľa seba Naj je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 12 mesiacov. Účastník môže kedykoľvek požiadať o zmenu
kombinácie balíčka Podľa seba Naj tvoriacej súčasť ním využívaného programu
Podľa seba Naj; takáto zmena bude spoplatnená administratívnym poplatkom
v sume 0*/3,01 € s DPH a bude účinná od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho
po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o vykonanie
zmeny. V prípade programov Podľa seba Naj poskytovaných na základe Dodatku

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov nie je
poskytovaný Balíček 0,06 celý deň a nie je možné využiť žiadnu akciovú ponuku
na kúpu akciového mobilného telefónu. Ponuka platí do 29. 2. 2012.
Balíčky Podľa seba Naj

Počet voľných
jednotiek
v rámci balíčka

Balíček 50 minút do všetkých sietí ***
(volania do všetkých národných sietí)

50 minút

Balíček do všetkých sietí****
(volania do všetkých národných sietí)
Balíček neobmedzených volaní večer a víkend
(víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom a
pevných sietí v SR)
Balíček SMS zadarmo (SMS do všetkých národných sietí)

40 minút

Balíček neobmedzený internet v mobile

3 000 minút
1 000 SMS
Neobmedzený objem
dát. (Po prenesení
objemu 2 000 MB dát
bude rýchlosť dátových
prenosov znížená
na 64 kb/s.)
0

Balíček 0,06 celý deň*
Balíček volania cez deň**
(volania do mobilnej siete Telekom a pevných sietí
1 000 minút
v SR cez pracovné dni)
* P
 onuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3, 5 a 7.
** Ponuka platí len pre program Podľa seba Naj 7.
*** Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 24-mesačnou viazanosťou.
**** Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 12-mesačnou viazanosťou.
alíček do všetkých sietí/Balíček 50 minút do všetkých sietí zahŕňa voľné
§Bminúty
odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých
sietí v SR; voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na
dátové volania.

volaní večer a víkend zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov
§Bnaalíček
štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých
pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele
a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od
19.00 hod. do 7.00 hod. Voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú
službu a na dátové volania.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 14. 2. 2012.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 14. 2. 2012

Ak je súčasťou programu Podľa seba Naj Balíček do všetkých sietí/Balíček
50 minút do všetkých sietí a zároveň aj Balíček neobmedzených volaní večer
a víkend, čerpajú sa víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom
alebo do pevných sietí v SR najprv z voľných minút z Balíčka neobmedzených
volaní večer a víkend.
alíček SMS zadarmo zahŕňa SMS správy poslané na štandardné účastnícke
§Bčísla
do všetkých sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS správy poslané na
skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované
osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych
čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-Mailu SMS. Dĺžka
jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena za SMS po vyčerpaní voľného
objemu SMS správ v rámci balíčka je 0,2000 €/SMS s DPH.

neobmedzený Internet v mobile zahŕňa neobmedzený voľný objem
§Bdátalíček
prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN Internet

v mobilnej sieti Telekom. Po prenesení objemu 2 000 MB dát v rámci jedného
zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj
odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64
kb/s. Aktivovaním Balíčka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky
deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga,
web’n’walk 100, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry,
BlackBerry Internet E-mail, zdieľanie dát služby T-Mobile mobilný internet
alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
ak boli pôvodne na SIM karte aktivované.

alíček 0,06 celý deň (len pre Podľa seba Naj 3, 5 a 7) predstavuje
§Bzvýhodnenú
cenu 0,0605 € s DPH/min. za každý odchádzajúci hovor na

štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR účtované po prvej sekunde
hovoru. Balíček 0,06 celý deň nezahŕňa žiadne voľné minúty odchádzajúcich
hovorov ani iné voľné jednotky. Po uplynutí obdobia poskytovania
Balíčka 0,06 celý deň, ktorou je obdobie viazanosti, dôjde k automatickej
deaktivácii Balíčka 0,06 celý deň a k jeho zmene na Balíček do všetkých sietí/
Balíček 50 minút do všetkých sietí. Balíček 0,06 celý deň nie je možné počas
obdobia jeho poskytovania zmeniť na iný typ balíčka Podľa seba Naj v rámci
vybraného programu Podľa seba Naj. V prípade, že je súčasťou programu
Podľa seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jeden Balíček do
všetkých sietí/Balíček 50 minút do všetkých sietí, čerpajú sa odchádzajúce
hovory najprv z voľných minút z každého Balíčka do všetkých sietí/Balíčka 50
minút do všetkých sietí a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút sa
všetky odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa Balíčka
0,06 celý deň. V prípade, že je súčasťou programu Podľa seba Naj okrem
Balíčka 0,06 celý deň zároveň Balíček neobmedzených volaní večer a víkend,
čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú volaniami do mobilnej siete Telekom
alebo do pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov a počas pracovných

dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod., najprv z voľných minút z Balíčka
neobmedzených volaní večer a víkend a až následne po vyčerpaní všetkých
voľných minút sa takéto odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou
cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň. V prípade, že je súčasťou programu
Podľa seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jedenBalíček do
všetkých sietí/Balíček 50 minút do všetkých sietí a Balíček neobmedzených
volaní večer a víkend, čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú volaniami do
mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov
a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. najprv z voľných
minút z Balíčka neobmedzených volaní večer a víkend, následne z voľných
minút z každého Balíčka do všetkých sietí/Balíčka 50 minút do všetkých sietí
a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút sa takéto odchádzajúce
hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň.
alíček volania cez deň (len pre Podľa seba Naj 7) zahŕňa voľné minúty
§Bodchádzajúcich
hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti

Telekom a všetkých pevných sietí v SR počas pracovných dní od 7.00 hod. do
19.00 hod. Voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na
dátové volania. Ak je súčasťou programu Podľa seba Naj Balíček do všetkých
sietí/Balíček 50 minút do všetkých sietí a zároveň aj Balíček volania cez deň,
čerpajú sa volania cez deň do mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí
v SR najprv z voľných minút z Balíčka volania cez deň. Balíček volania cez deň
je možné využiť len pri mesačnom programe Podľa seba Naj 7 (pri mesačných
programoch Podľa seba Naj 3 a 5 je možné využiť Doplnkový balíček volania
cez deň).

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Podmienkou poskytovania programov
Podľa seba Naj je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 24 mesiacov. Účastník môže kedykoľvek požiadať o zmenu
kombinácie balíčka Podľa seba Naj (okrem Balíčka 0,06 celý deň, ktorý nie je
počas obdobia viazanosti možné meniť) tvoriacich súčasť ním využívaného
programu Podľa seba Naj; takáto zmena bude spoplatnená administratívnym
poplatkom v sume 0*/3,01 € s DPH a bude účinná od zúčtovacieho obdobia
nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka
o vykonanie zmeny. Ponuka platí do 29. 2. 2012.
* Zvýhodnená výška poplatku platí do 29. 2. 2012.
Účastníkom, ktorí si do 13. 2. 2012 (vrátane) aktivovali alebo požiadali
o aktiváciu programu Podľa seba Naj, sú programy Podľa seba Naj (a tiež
štandardné, bonusové i doplnkové balíčky) poskytované a spoplatnené
podľa podmienok uvedených v Cenníku programov a služieb poskytovaných
prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platnom
a účinnom pre programy Podľa seba do 13. 2. 2012.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 14. 2. 2012.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 14. 2. 2012

Cena po vyčerpaní voľných jednotiek v rámci vybraného
programu Podľa seba Naj
Program

Odchádzajúce hovory
v rámci SR/za minútu

Odoslanie SMS
v rámci SR

Podľa seba Naj 1
0,2017
0,1008/0,2000**
Podľa seba Naj 3
0,0605*/0,1614
0,1008/0,2000**
Podľa seba Naj 5
0,0605*/0,1210
0,1008/0,2000**
Podľa seba Naj 7
0,0605*/0,1008
0,1008/0,2000**
* Zvýhodnená cena platná v prípade aktivácie Balíčka 0,06 celý deň v rámci
vybraného programu Podľa seba Naj, a to za podmienok špecifikovaných
vyššie v opise Balíčka 0,06 celý deň.
** Cena sa účtuje v prípade aktivácie Balíčka SMS zadarmo po vyčerpaní
voľných SMS.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Odchádzajúce hovory do všetkých
sietí v SR sa účtujú po sekundách od prvej sekundy hovoru. Cena za odoslané
SMS v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke
čísla slovenských operátorov. Cena za odoslané SMS do zahraničia je 0,1513
€/SMS s DPH a vzťahuje sa na SMS správy poslané na účastnícke čísla
zahraničných operátorov. Ak súčasťou programu Podľa seba Naj nie je Balíček
neobmedzený internet v mobile, prístup na internet v rámci mobilnej siete
Telekom prostredníctvom SIM karty, t. j. prenos dát, sa spoplatňuje sumou
3,9570 €/MB s tarifikačným intervalom 1 kB pre všetky APN a všetky služby
a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Využívanie dátových služieb
v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb za službu
Roaming. Ponuka platí do 29. 2. 2012.

Balíčky Podľa seba Naj ako doplnková služba
Balíčky Podľa seba Naj je možné poskytnúť aj ako doplnkovú službu,
ktorá je kombinovateľná výlučne s programami Podľa seba Naj. K programu
Podľa seba Naj je možné aktivovať nad rámec štandardných balíčkov
Podľa seba Naj zahrnutých v programe Podľa seba Naj maximálne jeden
ďalší balíček Podľa seba Naj ako doplnkovú službu, a to za cenu mesačného
poplatku podľa tabuľky nižšie.
Balíčky Podľa seba Naj ako doplnková služba
Doplnkový balíček 50 minút do všetkých sietí***
(volania do všetkých národných sietí)
Doplnkový balíček do všetkých sietí ****
(volania do všetkých národných sietí)
Doplnkový balíček neobmedzených volaní večer a víkend
(víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom
a pevných sietí v SR)
Doplnkový balíček SMS zadarmo (SMS do všetkých
národných sietí)
Doplnkový balíček neobmedzený internet v mobile
Doplnkový balíček volania cez deň*

Mesačný
poplatok
10,07
10,07
10,07
10,07
9,99/5,99**
14,99/7,99**

* Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3 a 5.
**	Zvýhodnený mesačný poplatok za doplnkový balík platí pri využití ponuky
do 31. 3. 2012 a pri súčasnej aktivácii vybraného programu Podľa
seba Naj a podpise dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 24 mesiacov a uplatňuje sa počas viazanosti.
***	Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 24-mesačnou viazanosťou.
**** Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s 12-mesačnou viazanosťou.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Počet voľných jednotiek (odchádzajúce
hovory, odchádzajúce SMS alebo objem prenesených dát) v balíčkoch Podľa
seba Naj ako doplnkovej službe je totožný ako pri štandardných balíčkoch Podľa
seba Naj tvoriacich súčasť programov Podľa seba Naj, pričom v prípade ich
aktivácie účastníkom sa voľné jednotky pripočítajú k voľným jednotkám v rámci
zvoleného programu služieb. K aktivácii balíčka Podľa seba Naj ako doplnkovej
služby dôjde prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom
období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o jeho aktiváciu. Ponuka platí do
29. 2. 2012.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 14. 2. 2012.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 14. 2. 2012

Volania Najbližším

V časti Cenník Easy sa na strane 31 dopĺňa nová časť Program Easy Free
s podmienkami a cenami nového programu služieb:

Aktivačný poplatok
Zmena v nastavení služby
Mesačný poplatok

0
1,00
2,99

V rámci doplnkovej služby Volania Najbližším je poskytovaná zľava 100 %
z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla
v mobilnej sieti Telekom.
Mesačný poplatok za službu Volania Najbližším 2,99 € bude účastníkom
účtovaný po uplynutí obdobia bezplatného poskytovania služby.
Program

Podľa seba Naj 3
Podľa seba Naj 5
Podľa seba Naj 7

Cena za volania, SMS
a MMS na tri čísla

0

Obdobie bezplatného
poskytovania služby
Volania Najbližším
3 mesiace
6 mesiacov
24 mesiacov

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Podmienkou aktivácie služby Volania
Najbližším je súčasná aktivácia programu Podľa seba Naj 3 a vyššie na
základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na
24 mesiacov. Aktiváciou služby Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje
(ak predtým bola aktívna) služba Ty a ja. V prípade deaktivácie služby Volania
Najbližším nie je možná jej opätovná aktivácia. V prípade zmeny zvoleného
programu služieb Podľa seba Naj na iný program služieb Účastník stráca
nárok na poskytovanie služby Volania Najbližším, okrem prípadu zmeny na
program služieb Podľa seba Naj 3 a vyššie, keď Účastníkovi bude služba Volania
Najbližším poskytovaná i naďalej, avšak Účastník stráca nárok na obdobie
bezplatného poskytovania (zľavu z mesačného poplatku) služby Volania
Najbližším. Ponuka platí do 29.2.2012.

Easy Free
Zvýhodnené volania do všetkých sietí v SR
Volania do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR
1MB prenesených dát v mobilnej sieti Telekom
Internet v mobile zadarmo
Dobitie do 10 €
Dobitie 10 € a viac
Dátové balíčky
SURF 1
SURF 30

0,0900 € / min.
0,1000 € / min.
0,0600 € / SMS
0,9500 € / MB
počet dní
7 dní
15 dní
Aktivačný poplatok
0,00 €
5,00 €

Poznámka: Ceny sú uvedené s DPH a platia pre volania a SMS správy na
účastnícke čísla v rámci SR. Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho
hovoru. Cena za zvýhodnené volania vo výške 0,09 € za minútu platí počas
90 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free a 90 dní odo dňa dobitia kreditu
minimálne vo výške 10 €. Cena za volania vo výške 0,10 € platí po uplynutí
obdobia 90 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free alebo uplynutia obdobia
90 dní odo dňa dobitia kreditu minimálne vo výške 10 €, resp. v prípade dobitia
kreditu vo výške menej ako 10 €. Ostatné podmienky využívania
a spoplatňovania programu Easy Free sa riadia podľa platného Cenníka služby
Easy. Z programu Easy Free nie je možné prejsť na iný program služby Easy.
Program Easy Free nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy
Extra SMS, resp. so službou Easy Duo a web`n`walk 25. Ponuka platí pri aktivácii
karty s programom Easy Free zakúpenej po 14. 2. 2012.
Internet v mobile zadarmo za dobitie
Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas
30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free. Po prenesení 2 000 MB dát
v rámci obdobia 30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free bude rýchlosť
dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát). Prístup
na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 7 dní pri
dobití kreditu vo výške menej ako 10 € a počas 15 dní pri dobití kreditu vo výške
10 € a viac. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania
dátových prenosov je zostatok kreditu vo výške minimálne 0,24 €.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 14. 2. 2012.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 14. 2. 2012

V prípade dobitia kreditu počas platnosti dátového balíčka SURF 30 sa
Internet v mobile zadarmo za dobitie poskytuje iba v prípade, že toto obdobie
presiahne dobu platnosti dátového balíčka SURF 30, a to iba počas obdobia
odo dňa deaktivácie dátového balíčka SURF 30 do uplynutia 7 dní od dobitia
pri dobití kreditu vo výške menej ako 10 € alebo 15 dní od dobitia pri dobití
kreditu vo výške 10 €.
SURF 1
Aktiváciu dátového balíčka SURF 1 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej
SMS v tvare „SURF1 ZAP“ na číslo 12323. Prenos dát v mobilnej sieti Telekom
s balíčkom SURF 1 bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou
0,9500 € s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky 0,50 € za kalendárny deň.
Po prenesení 100 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) bude
rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát).

Dĺžka platnosti kreditu pre program Easy Free
Dĺžka platnosti kreditu od momentu dobitia
Spôsob dobitia
Platnosť kreditu
v dňoch
bez ohľadu
365
na spôsob dobitia

Výška dobitia v €
bez ohľadu
na výšku dobitia

SIM karta, vo vzťahu ku ktorej je aktivovaný program Easy Free, je platná počas
90 dní odo dňa jej aktivácie. Po dobití kreditu je platnosť SIM karty, vo vzťahu
ku ktorej je aktivovaný program Easy Free, totožná s platnosťou kreditu.

SURF 30
Aktiváciu dátového balíčka SURF 30 je možné uskutočniť zaslaním
bezplatnej SMS v tvare „SURF30 ZAP“ na číslo 12323. Služba sa poskytuje
počas obdobia 30 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie
automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného kreditu na
karte. Deaktivácia dátového balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare
„SURF30 VYP“ na číslo 12323 a bude realizovaná po uplynutí platnosti už
zaplateného dátového balíčka SURF 30. Po prenesení 2 000 MB dát
v mobilnej sieti Telekom, v rámci obdobia platnosti balíčka SURF 30, bude
rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného
obdobia znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát). Obdobie platnosti
dátového balíčka sa nepredlžuje o obdobie bezplatného poskytovania Internetu
v mobile zadarmo za dobitie v prípade, že počas jeho platnosti došlo k dobitiu
kreditu v akejkoľvek výške.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 14. 2. 2012.

