Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platnÁ od 1. 6. 2013
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 6. 2013 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. 6. 2013, a to takto:
Čast Cenník programov služby Fix a Cenník Easy sa na strane 40, 41, 42 a 49 dopĺňa a nahrádza nasledujúcim textom:

INTERNET V MOBILE 500
Maximálna prenosová rýchlosť z internetu: 42 Mb/s.
Maximálna prenosová rýchlosť do internetu: 5,8 Mb/s.
Poplatok za službu

6€

Voľný objem dát
Tarifikačný interval pre voľný objem dát v mobilnej sieti
Telekom
Spoplatňovanie dát nad voľný objem dát počas doby platnosti
služby (€/MB)
Tarifikačný interval pre spoplatňovanie
nad voľný objem dát v mobilnej sieti Telekom

500 MB
1 kB
0,1
10 kB

Poznámka: Službu je možné využívať v rámci programov služby Easy a Fix s výnimkou programov Easy Free a Easy Time. Aktiváciu dátového balíčka Internet
v mobile 500 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS v tvare „NET500
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 SIM karte. Deaktivácia dátového balíčka
je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „NET500 VYP“ na číslo 12323
a bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplateného dátového balíčka
Internet v mobile 500. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie
využívania dátových prenosov s aktivovanou službou Internet v mobile 500 je
zostatok kreditu vo výške minimálne 0,24 €.
Dátové balíčky
SURF 1
SURF 30
SURF 500
SURF MAX

Aktivačný poplatok
0,00 €
5,00 €
6,00 €
9,00 €

SURF 500
Aktiváciu dátového balíčka SURF 500 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej
SMS v tvare „SURF500 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 SIM karte. Deaktivácia
dátového balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „SURF500 VYP“ na
číslo 12323 a bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplateného dátového
balíčka SURF 500. Po prenesení 500 MB dát v mobilnej sieti Telekom, v rámci
obdobia platnosti balíčka SURF 500, bude deaktivovaný prístup na internet.
Účastník má možnosť prístup na internet opätovne aktivovať aktiváciou služby
SURF 500 alebo SURF MAX. Obdobie platnosti dátového balíčka sa nepredlžuje
o obdobie bezplatného poskytovania Internetu v mobile zadarmo za dobitie,
ak počas jeho platnosti došlo k dobitiu kreditu v akejkoľvek výške. V prípade
aktivácie služby SURF MAX sa služba SURF 500 automaticky deaktivuje.
SURF MAX
Aktiváciu dátového balíčka SURF MAX je možné uskutočniť zaslaním
bezplatnej SMS v tvare „SURFMAX 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 SIM karte. Deaktivácia dátového balíčka je možná zaslaním bezplatnej
SMS v tvare „SURFMAX VYP“ na číslo 12323 a bude realizovaná po uplynutí
platnosti už zaplateného dátového balíčka SURF MAX. Po prenesení 2 000
MB dát v mobilnej sieti Telekom, v rámci obdobia platnosti balíčka SURF MAX,
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, ak počas jeho platnosti
došlo k dobitiu kreditu v akejkoľvek výške.

INTERNET V MOBILE ZADARMO ZA DOBITIE
Prístup na internete 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. V prípade dobitia kreditu počas platnosti dátového balička
SURF 30, SURF MAX alebo SURF 500 sa Internet v mobile zadarmo za dobitie
poskytuje iba v prípade, že toto obdobie presiahne dobu platnosti dátového
balíčka SURF30, SURF MAX alebo SURF 500, a to iba počas obdobia odo
dňa deaktivácie dátového balíčka SURF 30, SURF MAX alebo SURF 500 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 €.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 6. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 1. 6. 2013.

