Cenník programu biznis flexi
platný od 1. 7. 2013
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

program biznis flexi
program

Biznis Flexi

Cena za minútu do všetkých
mobilných a pevných sietí v SR
0,1000 €

Cena za minútu zo SR do mobilných
a pevných sietí do EÚ + *
0,1000 €

Cena za odoslanie SMS
do všetkých sietí v SR
0,1000 €

Program Biznis Flexi si môže aktivovať každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

§Ceny sú uvedené s DPH.
ovory na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a zo SR aj do všetkých sietí v EÚ + * sa účtujú po sekundách od prvej sekundy. Cena za odoslané SMS správy sa
§Hvzťahuje
na SMS správy poslané na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR. Dĺžka jednej SMS právy je najviac 160 znakov.
mesačná fakturovaná suma za všetky uskutočnené volania na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a zo SR aj do všetkých sietí v EÚ + * predstavuje sumu
§M55aximálna
€ s DPH. Na volania účastníka sa zároveň aplikuje tzv. zásada korektného využívania služby s mesačným objemom 3 000 minút. V prípade prekročenia stanoveného
limitu objemu prevádzky, budú účastníkovi hovory uskutočnené nad rámec 3 000 minút spoplatnené cenou 0,1000 € podľa podmienok uvedených v tejto prílohe.

odmienkou poskytnutia programu Biznis Flexi je uzavretie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, resp. Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb bez
§Pviazanosti
alebo s viazanosťou a povinnosť platiť mesačný poplatok za hovory na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a zo SR aj do všetkých sietí v EÚ + * v rámci

programu Biznis Flexi uskutočnené prostredníctvom predmetnej SIM karty, ktorý predstavuje sumu 9,99 € s DPH.
Program Biznis Flexi je kombinovateľný s nasledovnými službami: volania do zahraničia (okrem volaní do sietí EÚ + *, ktoré sú spoplatňované vyššie uvedenou
cenou), volania cez InterCall 33 (v tomto prípade sa cena volaní zo SR do sietí v EÚ + * uplatňuje podľa tarify InterCall 33), roamingové volania (Euro roaming),
Web roaming, Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile, Medzi nami, Neobmedzene s kolegami** (ceny platné pre program
Podnikateľ 90), Mobilný internet, Smart roaming, CLIP, CLIR, Kontrola spotreby, Multimediálne správy MMS, Volacie tóny, Služba Videohovor, Služba Kde je,
MobilMail, prístup na WAP cez vytáčané spojenie, Norton Internet Security, Zabavte sa s mobilom, Informačné služby a zároveň sa na tento program vzťahujú
ustanovenia pod názvom Faktúry, Iné poplatky a Dôležité informácie, a to podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete (ďalej len „Cenník“) platného pre mesačné programy.
V prípade uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov má účastník nárok na poskytnutie 1 z nasledovných benefitov:

§

§

Viazanosť
Ponuka zvýhodnených cien mobilných telefónov a iných koncových
zariadení platná pre program služieb Podľa Seba 1
Zľava 100 % z ceny za volania do všetkých sietí v SR a zo SR aj do všetkých
sietí v EÚ + * a zároveň 100 % zľava na mesačný poplatok za tieto volania***
Zľava 50 % z ceny mesačného poplatku za službu Smart roaming
Zľava 100 % z ceny mesačného poplatku za službu
Neobmedzene s kolegami alebo Medzi nami

12 mesiacov
–

24 mesiacov
áno

–

áno (počas prvých dvoch
zúčtovacích období)
áno (počas celej doby viazanosti)
áno (počas celej doby viazanosti)

áno (počas celej doby viazanosti)
áno (počas celej doby viazanosti)

* B
 elgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.
** Aktivácia služby Neobmedzene s kolegami je podmienená podpisom Zmluvy o poskytovaní výhod.
*** Pri dodržiavaní vyššie uvedenej zásady korektného využívania služby.
odmienkou poskytnutia niektorého z vyššie uvedených benefitov je súčasná aktivácia programu Biznis Flexi, v prípade služby Smart roaming,
§PNeobmedzene
s kolegami a Medzi nami spolu s príslušnou službou, a uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12/24 mesiacov,

§

pričom príslušná zľava sa uplatňuje počas viazanosti alebo počas dohodnutého obdobia.
V prípade, ak je Zmluva o poskytovaní verejných služieb, resp. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb dojednaný s viazanosťou, účastník môže zmeniť
program Biznis Flexi na akýkoľvek iný program uvedený v platnom Cenníku, okrem programov Bez záväzkov, Program 40, 20+20 Viac, Podľa seba 1, služby Easy,
programov FIX a služby Partner.

Tento Cenník programu Biznis Flexi nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise a odo dňa jeho účinnosti sa ruší platnosť a účinnosť doteraz platného
Cenníka programu Biznis Flexi vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené inak.

