Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 1. 10. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 10. 2014 k zmene v ponuke programov a služieb uvedených
v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platnom od 1. 10. 2014, a to
nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY EASY“, sa na str. 18 dopĺňa text:
ZMEŇTE SI SVOJE EASY NA EASY PECKA A ZÍSKAJTE INTERNET NA 90 DNÍ ZADARMO
Účastník, ktorý si aktivuje program Easy Pecka prechodom z aktuálne využívaného programu služby Easy v čase poskytovania tejto akcie, má nárok na benefit Internet
na 90 dní zadarmo. Benefit spočíva v automatickej aktivácii a bezplatnom poskytovaní dátového balíčka SURF 1000 počas obdobia 90 dní odo dňa aktivácie programu
Easy Pecka. V rámci dátového balíčka SURF 1000 získa účastník dáta v objeme 1 000 MB na obdobie každých 30 dní. Po prenesení 1 000 MB dát v rámci 30-dňového
obdobia bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát). Po uplynutí obdobia bezplatného poskytovania dátového balíčka SURF
1000 bude dátový balíček automaticky deaktivovaný. Nárok na tento benefit je možné vo vzťahu k jednému telefónnemu číslu uplatniť iba jedenkrát. Ponuka platí od
1. 10. 2014 do 31. 10. 2014.
ZÍSKAJTE 1 € SPäť za každé minuté 3 €
Účastník s programom Easy Pecka má nárok na získanie bonusového kreditu vo výške 1 € za každé 3 € kreditu spotrebovaného počas obdobia jedného kalendárneho
mesiaca, s výnimkou kreditu spotrebovaného na úhradu akejkoľvek doplnkovej služby alebo služieb mobilnej zábavy a platobných služieb. Bonusový kredit bude
účastníkovi pripísaný do 2. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom splnil podmienky pre pripísanie bonusového kreditu podľa
podmienok vyššie. Bonusový kredit nemá vplyv na platnosť Easy SIM karty ani na platnosť kreditu účastníka. Ponuka platí od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014.
V časti „PROGRAMY EASY“ na str. 18 sa nahrádza odsek pre program „Easy Pecka“ nasledovne:
Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho hovoru. Táto tarifikácia sa uplatňuje na službu ako takú, t. j. aj na objednané doplnkové služby, ak nie je výslovne
pri danej doplnkovej službe uvedené inak. Volania a SMS do jednotlivých sietí v SR budú spoplatnené maximálne do výšky 0,50 € za jeden kalendárny deň. Následne
nebudú v daný deň volania a SMS do príslušnej siete spoplatnené. Maximálna cena za volania a SMS vo výške 0,50 € za jeden kalendárny deň sa uplatňuje osobitne
pre volania a SMS do siete Telekom a do všetkých pevných sietí v SR, osobitne pre volania a SMS do siete Orange Slovensko a osobitne pre volania a SMS do siete
O2 Slovensko. Na účastníka sa zároveň aplikuje tzv. Zásada korektného využívania služby s mesačným objemom max. 2 000 minút a 2 000 SMS do všetkých sietí
v SR spoločne. V prípade prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky budú účastníkovi ďalšie volania nad rámec 2 000 minút a ďalšie SMS nad rámec 2 000
SMS do konca kalendárneho mesiaca spoplatnené cenou v zmysle Cenníka pre program Easy Pecka (t. j. volania sumou 0,0900 €/min. do všetkých sietí v SR a SMS
sumou 0,0600 €/SMS do všetkých sietí v SR). Tarifikačný interval dátových prenosov v rámci mobilnej siete Telekom je 10 kB pre všetky APN a účtuje sa ako suma
prijatých a odoslaných dát. Program Easy Pecka nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy Extra SMS. Z programu Easy Pecka nie je možné prejsť na
iný program služby Easy.
Prenos dát v mobilnej sieti Telekom s balíčkom SURF 1 bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou 0,1000 € s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky 0,50 €
za jeden kalendárny deň. Po prenesení 200 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/
odosielanie dát). Deaktivácia balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS s textom SURF1 VYP na číslo 12323 a bude realizovaná okamžite. Opätovná aktivácia balíčka
je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare SURF1 ZAP na číslo 12323.
V časti „doplnkové balíky pre programy easy a easy fix“ sa tabuľka s názvom „dátové balíky pre easy (okrem easy free a easy time)“ na str.
19 nahrádza nasledovnou tabuľkou:
dátové balíky pre easy
(okrem easy free, easy time a Easy pecka)
internet v mobile 500

poplatok za službu

aktivácia: sms na 12323

6 €/30 dní

net500 zap

V časti „doplnkové balíky pre programy easy a easy fix“ na str. 21 sa nahrádza odsek pre službu „INTERNET V MOBILE 500“ nasledovne:
Službu je možné využívať v rámci programov služby Easy a Fix s výnimkou programov Easy Free, Easy Time a Easy Pecka. Služba sa poskytuje počas obdobia 30 dní
odo dňa jej aktivácie. S účinnosťou od 1. 10. 2014 nie je možné službu aktivovať ani automaticky predĺžiť jej poskytovanie. Účastníkom, ktorí majú službu aktivovanú
a je im jej poskytovanie v zmysle podmienok služby automaticky predlžované, bude služba poskytovaná do 31. 10. 2014. Po tomto dátume bude poskytovanie služby
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deaktivované. Deaktivácia dátového balíčka bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplateného dátového balíčka Internet v mobile 500, najneskôr však 31. 10. 2014.
Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania dátových prenosov s aktivovanou službou Internet v mobile 500 je zostatok kreditu vo výške minimálne
0,24 €. V prípade aktivácie služby SURF MAX sa služba Internet v mobile 500 automaticky deaktivuje.
V Cenníku, časť B – Ostatné ponuky, časť „iné poplatky“ na str. 25, dochádza k zmene platnosti ponuky „Jednorazové vystavenie podrobného výpisu hovorov“
nasledovne:
* Podrobný výpis hovorov je možné vystaviť len za obdobie posledných 3 mesiacov. V prípade doručovania podrobného výpisu na adresu do zahraničia bude k poplatku
pripočítané aj poštovné.
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