PRÍLOHA Č. 2 K TLAČENEJ VERZII PLATNÉHO CENNÍKA
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK
TELEKOM, A. S. – CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB
PROSTREDNÍCTVOM MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 10. 2019
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 1. 10. 2019 k zmene
v ponuke programov a služieb uvedených v tlačenej verzii Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete (ďalej len „Cenník“), platnom od 1. 10. 2019. Vykonané zmeny
sú nasledovné:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 4 tabuľka s názvom PROGRAMY
ÁNO S VIAZANOSŤOU (VOĽNÉ MINÚTY DO VŠETKÝCH SIETÍ SR) a s tabuľkou súvisiaci text vypúšťajú a vkladá sa na
ich miesto nasledovný text:
PROGRAMY ÁNO s viazanosťou (voľné minúty do všetkých sietí SR)
ÁNO S
Volania do mobilných a pevných
sietí SR
Odchádzajúce
Voľné minúty na odchádzajúce
roamingové
roamingové volania z EÚ a zóny 1
volania EÚ
do EÚ, zóny 1 a SR
Voľné minúty na odchádzajúce
Medzinárodné
volania zo SR do EÚ a zóny 1
volania zo SR do
Voľné minúty na odchádzajúce
EÚ
volania zo SR do zóny Profi
Odchádzajúce
Voľné minúty na prichádzajúce
a prichádzajúce roamingové volania v zóne Profi
roamingové
a odchádzajúce roamingové
volania zóna Profi volania zo zóny Profi do SR
Prichádzajúce
Voľné minúty na prichádzajúce
roamingové
roamingové volania v EÚ a zóne 1
volania EÚ

Volania v SR

do všetkých sietí SR
SMS/MMS v SR SMS/MMS
a zo SR do EÚ a zóny 1
SMS/MMS z EÚ a zóny 1 do EÚ
a do zóny 1 a do SR
Roamingové
SMS/MMS
SMS/MMS zo SR do zóny Profi
a zo zóny Profi do SR
Voľný objem dát v SR, EÚ a zóne 1
Objem dát
(zahŕňa aj 4G)
Voľný objem dát v zóne Profi
Mesačný poplatok

ÁNO M

ÁNO M
DÁTA

Neobmedzene

ÁNO XL

ÁNO XXL

Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene

100

100
*Neobmedzene

-

ÁNO L

-

*Neobmedzene *Neobmedzene *Neobmedzene

-

-

-

300

Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene

Neobmedzene

Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene

-

*Neobmedzene

*Neobmedzene *Neobmedzene *Neobmedzene

-

-

-

-

-

200

250 MB
10 €**

500 MB
20 €**

4 GB
20 €**

10 GB
30 €**

20 GB
40 €**

30 GB
500 MB
70 €**

* Uplatňujú sa iba v prípade aktívnej roamingovej služby Euro roaming. Uplatňuje sa Politika primeraného využívania
roamingových služieb v rámci EÚ a niektorých ďalších krajín (FUP).
** Zľavnená cena mesačného poplatku sa uplatňuje počas doby 12- alebo 24-mesačnej viazanosti. Po uplynutí dohodnutej
doby viazanosti sa uplatní cena mesačného poplatku podľa tabuľky pre programy ÁNO bez viazanosti uvedená pre príslušný program Služby ÁNO.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tlačenej verzie Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného 1. 10. 2019, a nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2019.

PRÍLOHA Č. 2 K TLAČENEJ VERZII PLATNÉHO CENNÍKA
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK
TELEKOM, A. S. – CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB
PROSTREDNÍCTVOM MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 10. 2019
Podmienkou poskytovania programov služieb ÁNO so zľavnenou cenou mesačného poplatku za program služieb ÁNO je
prevzatie záväzku viazanosti na 12 alebo 24 mesiacov. Zmena programu služieb ÁNO na akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná. Zariadenia podľa Prílohy A CENNÍKA PROGRAMOV SLUŽIEB ÁNO je možné zakúpiť za zvýhodnenú cenu
hradenú formou splátok k programom služieb ÁNO s 24-mesačnou viazanosťou. Podnik je v konkrétnom prípade oprávnený
požadovať uhradenie aj vyššej akontácie za Zariadenie, ak rozdelenie kúpnej ceny na akontáciu a splátky vo výške podľa Prílohy
A CENNÍKA PROGRAMOV SLUŽIEB ÁNO vyhodnotí za rizikové, alebo predaj na splátky z týchto dôvodov úplne odmietnuť;
Podnik pri vyhodnocovaní rizikovosti zohľadňuje skutočnosti uvedené na stránke Podniku v časti Právne informácie.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 9 časť s označením ZMENA PROGRAMU HAPPY
NA PROGRAM ÁNO POČAS VIAZANOSTI vypúšťa a nahrádza novým textom:

ZMENA PROGRAMU HAPPY NA PROGRAM ÁNO POČAS VIAZANOSTI
PROGRAMY ÁNO S VIAZANOSŤOU (voľné minúty do všetkých sietí SR)

* Mesačný poplatok po prechode
z programu Happy na programy
ÁNO pri viazanosti so zariadením
k programu Happy (súčet prvej
a druhej časti mesačného poplatku)

Prvá (základná) časť
mesačného poplatku
Druhá (doplnková) časť
mesačného poplatku

ÁNO S

ÁNO M

ÁNO M
DÁTA

ÁNO L

ÁNO XL

ÁNO
XXL

10 €**

20 €**

20 €**

30 €**

40 €**

70 €**

vo výške ako pre program Happy

* Poplatok sa uplatňuje do uplynutia doby viazanosti prebiehajúcej v čase zmeny programu Happy na program Áno. Poplatok
sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej časti). Prvá (základná) časť je rovnaká ako mesačný poplatok za príslušný program ÁNO s viazanosťou. Druhá (doplnková) časť je účtovaná vo výške, v akej bol Účastník povinný platiť do času
uskutočnenia zmeny programu Služieb druhú (doplnkovú) časť mesačného poplatku k programu Happy podľa podmienok
platných pre programy Happy v čase uzavretia existujúceho Dodatku. Doplnková časť mesačného poplatku je účtovaná do
uplynutia doby viazanosti prebiehajúcej v čase zmeny programu Happy na program ÁNO.
** Zľavnená cena mesačného poplatku sa uplatňuje do uplynutia doby viazanosti prebiehajúcej v čase zmeny programu
Happy na program Áno; v prípade viazanosti so zariadením zakúpeným k programu Happy sa k základnej zložke pripočíta
doplnková časť mesačného poplatku. Po uplynutí dohodnutej doby viazanosti sa uplatní cena mesačného poplatku podľa
tabuľky pre programy ÁNO bez viazanosti, uvedená pre príslušný program Služby ÁNO.
Účastník, ktorý využíva niektorý z programov služieb Happy na základe existujúcej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej
platného Dodatku so záväzkom viazanosti (ďalej len „existujúci Dodatok“), môže počas doby viazanosti, ktorá ešte neuplynula,
požiadať o zmenu na program Služieb ÁNO za podmienky, že prejde na program Služieb ÁNO s rovnakým alebo vyšším mesačným poplatkom. Zmena na program ÁNO s nižším mesačným poplatkom nie je možná. Na účely posúdenia splnenia podmienky rovnakého alebo vyššieho mesačného poplatku je rozhodujúce porovnanie mesačného poplatku za program Služieb Happy,
ktorý je Účastníkovi účtovaný v súlade s podmienkami existujúceho Dodatku v čase podania žiadosti o zmenu programu Služieb
(zohľadňujú sa aj prípadné zľavy uplatňované z ceny mesačného poplatku) a mesačného poplatku platného pre programy ÁNO
s viazanosťou v čase podania žiadosti o zmenu programu Služieb. Ak si Účastník k programu Happy zakúpil akciové zariadenie
za zvýhodnenú cenu, posudzujú sa základné zložky mesačného poplatku.
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poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného 1. 10. 2019, a nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2019.

PRÍLOHA Č. 2 K TLAČENEJ VERZII PLATNÉHO CENNÍKA
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK
TELEKOM, A. S. – CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB
PROSTREDNÍCTVOM MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 10. 2019
Zmena programu služieb počas viazanosti podľa tohto bodu (ďalej „zmena programu Služieb počas viazanosti“ alebo „zmena
programu Služieb“) nemá vplyv na plynutie dojednanej doby viazanosti podľa existujúceho Dodatku (ďalej „prebiehajúca doba
viazanosti“) ani na platnosť a trvanie záväzku viazanosti na strane Účastníka a s tým súvisiacu dohodu o zmluvnej pokute v prípade jeho porušenia. Existujúci Dodatok sa v prípade využitia tejto ponuky na zmenu programu Služieb počas viazanosti mení
v rozsahu, v akom je dotknutý podmienkami platnými pre zmenu programu Služieb počas viazanosti v súlade s týmto bodom
Cenníka, ak nebude dojednané inak.
Poskytovanie programov služieb ÁNO, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, sa riadi podmienkami tohto Cenníka platnými pre poskytovanie programov Služieb ÁNO, pričom počas prebiehajúcej doby viazanosti sa uplatní zľavnená cena mesačného poplatku
podľa tabuľky platnej pre programy ÁNO s viazanosťou. Ak Účastník využíval program Happy bez akciového zariadenia, po
zmene programu Služieb sa až do uplynutia prebiehajúcej doby viazanosti uplatňuje zľavnený mesačný poplatok platný pre
príslušný program Služby ÁNO. Ak si Účastník na základe existujúceho Dodatku zakúpil k programu Happy akciové zariadenie,
po zmene programu Služieb sa až do uplynutia prebiehajúcej doby viazanosti uplatňuje mesačný poplatok, ktorý sa skladá
z dvoch zložiek, a to základnej a doplnkovej časti mesačného poplatku. Základná (prvá) časť poplatku je rovnaká ako mesačný
poplatok pre príslušný program Služby ÁNO s viazanosťou a druhá (doplnková) časť mesačného poplatku bude účtovaná vo
výške, v akej bol Účastník povinný platiť do času uskutočnenia zmeny programu Služieb druhú (doplnkovú) časť mesačného
poplatku k programu Happy podľa podmienok platných pre programy Happy v čase uzavretia existujúceho Dodatku (Prílohy A.
Cenníka programov Happy – Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku programov Happy platnej a účinnej v čase uzavretia
existujúceho Dodatku). Po uplynutí doby viazanosti sa uplatní štandardná cena mesačného poplatku platná podľa Cenníka pre
príslušný program Služby ÁNO bez viazanosti.
Doplnkové balíčky alebo iné doplnkové služby, ktoré Účastník využíva k programom Happy, ak tieto nie sú poskytované v zmysle platného Cenníka aj na programoch ÁNO, resp. príslušnom programe Služby ÁNO, budú zmenou programu Služieb automaticky deaktivované. Automaticky budú deaktivované aj doplnkové balíčky určené pre programy Happy, a to Neobmedzené
SMS/MMS, 100 minút extra, Volania najbližším, Neobmedzený internet v mobile, 200 minút navyše, Internet v mobile 1 000
MB. Štandardné doplnkové dátové balíčky, ako napr. jednorazové zvýšenie dát, zdieľanie dát z paušálu, balíčky služby Internet
v zahraničí Travel & Surf, StreamON nebudú deaktivované, ale budú ďalej poskytované, ak ich Účastník využíva k programu
Happy aj na programoch ÁNO za predpokladu, že je ich poskytovanie prípustné podľa podmienok pre programy ÁNO, a to
v súlade s týmito podmienkami pre poskytovanie k programom ÁNO (v prípade, ak sa Účastník existujúcim Dodatkom zaviazal
na využívanie doplnkového dátového balíka/služby, po zmene programu Služieb až do uplynutia doby viazanosti sa uplatní zľavnená cena mesačného poplatku platná pre príslušný dátový balíček s viazanosťou k programom ÁNO, resp. ak sa dátové balíčky
Účastníkovi poskytujú v zmysle podmienok existujúceho Dodatku so zvýhodnením, budú tieto dátové balíčky ďalej poskytované
so zvýhodnením aj na programoch ÁNO v súlade s pôvodne dojednanými podmienkami). Zmenou programu Služieb nie je
dotknuté trvanie poistenia Elektronického zariadenia v súlade s podmienkami platnými pre toto poistenie, ak bolo takéto poistenie dojednané v nadväznosti na existujúci Dodatok. K programom ÁNO je možné si aktivovať doplnkové služby v rozsahu a za
podmienok za akých sú ponúkané v zmysle platného Cenníka k programom ÁNO.
Uskutočnením zmeny programu Služieb počas viazanosti Účastník stráca definitívne nárok na ďalšie poskytovanie akýchkoľvek
zliav, výhod alebo iných benefitov, ktoré sú mu poskytované na základe alebo v dôsledku existujúceho Dodatku a akýchkoľvek
iných zliav alebo výhod, ktorých poskytovanie je spojené s využívaním programov Happy, pokiaľ nie je uvedené inak. Po zmene
programu Služieb nebudú na programoch ÁNO ďalej poskytované najmä akékoľvek akciové, bonusové a iné zľavy z mesačného poplatku za program Služby alebo z ceny doplnkových služieb a balíčkov, s výnimkou zliav poskytovaných Účastníkovi na
doplnkovej (druhej) časti mesačného poplatku k programu Happy v súlade s jeho existujúcim Dodatkom, ktoré budú aj naďalej
uplatňované na doplnkovej (druhej) časti mesačného poplatku za program ÁNO v súlade s pôvodne dojednanými podmienkami
(doplnková časť poplatku na ÁNO sa bude Účastníkovi účtovať v rovnakej sume ako doposiaľ doplnková časť poplatku na Happy
programe). Zmena programu Služieb nebude mať vplyv ani na poskytovanie Bonusu za odporúčanie a jeho pôvodne dojednané
podmienky a ani na iné výhody poskytované Účastníkovi na tých doplnkových dátových balíčkoch, ktoré zostávajú aj naďalej
poskytované po zmene a nedochádza k ich automatickej deaktivácii.
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O zmenu programu Služieb počas viazanosti je možné požiadať spôsobom podľa pokynov Podniku, pričom podmienkou na
vykonanie takejto zmeny je akceptácia žiadosti Účastníka Podnikom. Podaním žiadosti o zmenu programu Happy na program
Služieb ÁNO počas viazanosti Účastník akceptuje podmienky zmeny programu uvedené v tomto Cenníku. Podnik oznámi
Účastníkovi uskutočnenie zmeny programu Služieb vo vzťahu k SIM karte zaslaním krátkej textovej správy.
V prípade, ak bude zmena programu Služieb uskutočnená v priebehu mesiaca, budú Účastníkovi vyúčtované pomerné (alikvotne) sumy mesačných poplatkov (za pôvodný a nový program Služieb) a tomu zodpovedajúcim spôsobom prepočítané alikvotné
časti voľných jednotiek.
Spätná zmena programu Služieb ÁNO na program Služieb Happy ani zmena na akýkoľvek iný mesačný program Služieb nie
je možná.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti „MOBILNÝ INTERNET“ na strane 19 vypúšťa časť „MOBILNÝ INTERNET:
PONUKA TABLETOV A MOBILNÝCH TELEFÓNOV OD 1 €“ a nahrádza novým textom:

MOBILNÝ INTERNET: PONUKA TABLETOV A MOBILNÝCH TELEFÓNOV
Ponuka platí do 31. 10. 2019. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden účastník
(jedno unikátne RČ, resp. IČO) môže túto ponuku využiť len 1-krát. Zmena zariadení v ponuke alebo ich parametrov je vyhradená. Ďalšie podmienky poskytovania služby Mobilný internet pri využití tejto ponuky sa riadia podmienkami podľa časti tohto
Cenníka platnej pre službu Mobilný internet a programy služby Mobilný internet S, Mobilný internet M, resp. Mobilný internet L.
V prípade využitia tejto ponuky so zariadením – tabletom alebo mobilným telefónom – účastník nemá nárok na kúpu žiadneho
iného dátového zariadenia k službe Mobilný internet za zvýhodnenú cenu. V prípade tabletov a mobilných telefónov z technických dôvodov nie je možné aktivovať službu Magio internet Security. Podmienkou poskytovania programov služieb Mobilný
internet s kúpou nižšie uvedených zariadení za nižšie uvedené akciové kúpne ceny, je súčasne aktivácia programu Mobilný
internet s viazanosťou na 24 mesiacov alebo uzavretie Dodatku s prevzatím záväzku viazanosti na 24 mesiacov k existujúcej službe Mobilný internet. Kúpna cena zariadenia podľa ponuky nižšie je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok. Akontáciu
a splátky zariadenia Podnik účtuje Účastníkovi vo faktúre za Služby. Plná (nezľavnená) cena zariadenia podľa tabuľky nižšie je
uvedená v dokumente „Cenník neakciových zariadení“ dostupnom na stránke Podniku. Akciová kúpna cena sa môže v Zmluve
alebo Dodatku líšiť od akciovej kúpnej ceny uvedenej v tabuľke nižšie v závislosti od poskytnutia osobitnej zľavy Účastníkovi
Podnikom na cenu zariadenia podľa tabuľky nižšie. Takáto osobitná zľava bude v Zmluve alebo Dodatku zohľadnená v celkovej
zľave na kúpnu cenu zariadenia podľa tabuľky nižšie uvedenej v Zmluve alebo v Dodatku. Pri uplatnení osobitnej zľavy na kúpnu
cenu zariadenia podľa tabuľky nižšie sa výška akontácie a splátok určí z upravenej kúpnej ceny zariadenia a bude uvedená
v Zmluve alebo Dodatku. Kúpnu cenu zariadenia podľa tabuľky nižšie nižšiu ako 25 € je možné uhradiť len jednorazovo. Podnik
je v konkrétnom prípade oprávnený požadovať uhradenie aj vyššej akontácie za Zariadenie, ak rozdelenie kúpnej ceny na akontáciu a splátky vo výške podľa tohto Cenníka vyhodnotí za rizikové, alebo predaj na splátky z týchto dôvodov úplne odmietnuť;
Podnik pri vyhodnocovaní rizikovosti zohľadňuje skutočnosti uvedené na stránke Podniku v časti Právne informácie. Podmienky
predaja zariadení na splátky platia rovnako aj na ostatné zariadenia predávané k programom služby Mobilný internet, pri ktorých
sa kúpna cena uhrádza formou splátok. Ponuka zariadení za zvýhodnenú cenu k programom služby Mobilný internet:

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tlačenej verzie Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
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TYP MOBILNÉHO
ZARIADENIA

MOBILNÝ INTERNET S

Akontácia

19,00
19,00
29,00
79,00

Mesačná
splátka
6,00
6,00
4,00
4,00

99,00
149,00

Akontácia
Lenovo Tab4 8
Huawei MediaPad T3 10
Honor 8A
Lenovo Tab E10
Lenovo Tab3 10 Business
(dopredaj)
Huawei MediaPad M5 lite

MOBILNÝ INTERNET M

MOBILNÝ INTERNET L
Akontácia

1,00
1,00
1,00
39,00

Mesačná
splátka
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
9,00

Mesačná
splátka
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

19,00

1,00

1,00

1,00

6,00

99,00

5,00

49,00

1,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti „MOBILNÝ INTERNET“ na strane 19 časť „ZVÝHODNENÝ TABLET
K PROGRAMU MOBILNÝ INTERNET S“ vypúšťa a nahrádza novým textom:

ZVÝHODNENÝ TABLET K PROGRAMU MOBILNÝ INTERNET S
Účastníkovi využívajúcemu mesačný program služieb ÁNO M alebo vyšší, ktorý si aktivuje, alebo pokračujúcemu vo využívaní
programu Mobilný internet S s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, vzniká nárok na zvýhodnenú ponuku
tabletu. Kúpna cena zariadenia podľa ponuky nižšie je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok. Akontáciu a splátky
zariadenia Podnik účtuje Účastníkovi vo faktúre za Služby. Plná (nezľavnená) cena zariadenia podľa tabuľky nižšie je uvedená
v dokumente „Cenník neakciových zariadení“ dostupnom na stránke Podniku. Podnik je v konkrétnom prípade oprávnený
požadovať uhradenie aj vyššej akontácie za Zariadenie, ak rozdelenie kúpnej ceny na akontáciu a splátky vo výške podľa tohto
Cenníka vyhodnotí za rizikové, alebo predaj na splátky z týchto dôvodov úplne odmietnuť; Podnik pri vyhodnocovaní rizikovosti
zohľadňuje skutočnosti uvedené na stránke Podniku v časti Právne informácie. Zvýhodnená ponuka tabletu:
TYP
MOBILNÉHO ZARIADENIA
Lenovo Tab4 8
Lenovo Tab E10

MOBILNÝ INTERNET S
Akontácia
19,00
19,00

Mesačná splátka
4,00
4,00

Možnosť kúpy zariadenia podľa predchádzajúcej vety môže ten istý Účastník využiť iba 1x, bez ohľadu na počet uzatvorených
zmlúv s Podnikom. Túto akciovú ponuku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou
zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo
iné. Ponuka platí do 31. 10. 2019.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti MOBILNÝ INTERNET na str. 19 vypúšťa časť „MOBILNÝ INTERNET: PONUKA
NOTEBOOKOV OD 1 €“ a nahrádza novým textom:

MOBILNÝ INTERNET: PONUKA NOTEBOOKOV
Ponuka platí do 31. 10. 2019. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden účastník

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tlačenej verzie Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného 1. 10. 2019, a nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2019.

PRÍLOHA Č. 2 K TLAČENEJ VERZII PLATNÉHO CENNÍKA
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK
TELEKOM, A. S. – CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB
PROSTREDNÍCTVOM MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 10. 2019
(jedno unikátne RČ, resp. IČO) môže túto ponuku využiť len 1-krát. Zmena zariadení v ponuke alebo ich parametrov je vyhradená. Ďalšie podmienky poskytovania služby Mobilný internet pri využití tejto ponuky sa riadia podmienkami podľa časti tohto
Cenníka platnej pre službu Mobilný internet a programov služby Mobilný internet S, Mobilný internet M, resp. Mobilný internet
L. Uvedená ponuka platí pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je poskytovanie
jedného z uvedených programov služby Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov, súčasne s:
a) objednaním kuriérskej služby na doručenie vybraného notebooku za jednorazový poplatok 4,99 € s DPH,
b) kúpou jedného z nasledujúcich dátových zariadení pre Mobilný internet: Alcatel Link Zone MW40V, Huawei E3372H alebo
Alcatel ONETOUCH 4G+ L850 za akciovú cenu 9 € alebo
c) kúpou dátového zariadenia pre Mobilný internet Huawei E3372H za akciovú cenu 1 €* a zároveň
d) kúpou jedného z uvedených notebookov; kúpna cena zariadenia podľa ponuky nižšie je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok. Akontáciu a splátky zariadenia Podnik účtuje Účastníkovi vo faktúre za Služby. Plná (nezľavnená) cena zariadenia
podľa tabuľky nižšie je uvedená v dokumente „Cenník neakciových zariadení“ dostupnom na stránke Podniku. Podnik je v konkrétnom prípade oprávnený požadovať uhradenie aj vyššej akontácie za Zariadenie, ak rozdelenie kúpnej ceny na akontáciu
a splátky vo výške podľa tohto Cenníka vyhodnotí za rizikové, alebo predaj na splátky z týchto dôvodov úplne odmietnuť; Podnik
pri vyhodnocovaní rizikovosti zohľadňuje skutočnosti uvedené na stránke Podniku v časti Právne informácie.
Ponuka notebookov:
TYP MOBILNÉHO
ZARIADENIA
Lenovo IdeaPad
S130-14IGM
Lenovo IdeaPad
S145-14AST
Acer Aspire 1
(A114-32)
Lenovo IdeaPad
320-15IKBN

MOBILNÝ INTERNET S
Akontácia
Mesačná splátka

MOBILNÝ INTERNET M
Akontácia
Mesačná splátka

MOBILNÝ INTERNET L
Akontácia
Mesačná splátka

89,00

6,00

39,00

2,00

9,00

1,00

119,00

6,00

79,00

2,00

29,00

1,00

149,00

6,00

109,00

2,00

59,00

1,00

299,00

6,00

179,00

4,00

129,00

1,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
* V prípade ponuky dátových zariadení za akciovú cenu 1 € ide o predaj vrátených zariadení, ktoré mohli byť vyskúšané, a vzťahuje sa na ne 12-mesačná záruka v zmysle § 620, ods. 2 Občianskeho zákonníka.
V Cenníku, časť B – Neakciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 3 v časti „PROGRAM ÁNO L PRE
NEPOČUJÚCICH ALEBO NEVIDIACICH“ text súvisiaci s tabuľkou vypúšťa a nahrádza sa nasledovným textom:
Program ÁNO L pre nepočujúcich alebo nevidiacich si môže aktivovať jedenkrát každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo alebo zrakovo postihnutú. Podmienkou poskytovania
programu služieb ÁNO L pre nepočujúcich alebo nevidiacich je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo
akciovou ponukou, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Všetky ostatné parametre programu služieb ÁNO L pre nepočujúcich
alebo nevidiacich, najmä v ňom zahrnuté služby alebo doplnkové balíčky, ktoré je možné aktivovať, sú spoplatňované podľa
cien a podmienok platných pre program služieb ÁNO L s viazanosťou. Po uplynutí celej doby viazanosti bude účastníkovi
poskytovaný program služieb podľa podmienok a za ceny programu služieb ÁNO L bez viazanosti.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tlačenej verzie Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného 1. 10. 2019, a nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2019.

