Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 1. 12. 2013

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 12. 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. 12. 2013, a to nasledovne:
V časti Cenník mesačných programov sa „Mobilný internet: ponuka tabletov od 1 €“ na str. 32 nahrádza nasledovným textom:

Mobilný internet: ponuka tabletov od 1 €
Ponuka platí do 31. 12. 2013, resp. pre prvých 1 500 zákazníkov Mobilného internetu. Pri využití ponuky sa počas celej doby viazanosti uplatňuje uvedený mesačný
poplatok za poskytovanie vybraného programu služby Mobilný internet. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden
účastník (jedno unikátne RČ, resp. IČO) môže túto ponuku využiť len 1x. Zmena zariadení v ponuke alebo ich parametrov vyhradená. Ďalšie podmienky poskytovania služby Mobilný internet pri využití tejto ponuky sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnej pre službu Mobilný internet a jej programov služby
Neobmedzený mobilný internet 2, resp. Neobmedzený mobilný internet 3. V prípade využitia tejto ponuky so zariadením – tabletom účastník nemá nárok na kúpu
žiadneho iného dátového zariadenia k službe Mobilný internet za zvýhodnenú cenu. V prípade tabletov z technických dôvodov nie je možné aktivovať službu Magio
internet Security. 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) aktivovaním služby Elektronická faktúra,
b) kúpou jedného z nasledujúcich zariadení:
Neobmedzený MI 2

Samsung Galaxy Tab 2 7.0
Google Nexus 7 (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Sony Xperia Tablet Z

Plná kúpna cena
tabletu
189,00
269,00
269,00
399,00
559,00

Mesačný poplatok
za službu Mobilný
internet
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99

Akontácia
za tablet
1,00
49,00
49,00
99,00
259,00

Plná kúpna cena
tabletu
189,00
269,00
269,00
399,00
559,00

Mesačný poplatok
za službu Mobilný
internet
25,99
25,99
25,99
25,99
25,99

Akontácia
za tablet
1,00
1,00
1,00
49,00
199,00

Neobmedzený MI 3

Samsung Galaxy Tab 2 7.0
Google Nexus 7 (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Sony Xperia Tablet Z

lná kúpna cena tabletu je účastníkom hradená v dvoch zložkách – v sume akontácie a následných 24 mesačných splátkach zostávajúcej kúpnej ceny tabletu.
§APkontácia
predstavuje časť plnej kúpnej ceny tabletu, ktorá je splatná v hotovosti pri uzavretí Kúpnej zmluvy, resp. v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy na diaľku
§prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie bude vyúčtovaná v najbližšej faktúre vystavenej za služby poskytované na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb uzavretého pri uzavretí Kúpnej zmluvy (ďalej len „faktúra za služby“).

esačná splátka zostávajúcej kúpnej ceny tabletu predstavuje 1/24 plnej kúpnej ceny tabletu zníženej o akontáciu. Jednotlivé mesačné splátky budú účastníkovi
§Mvyúčtované
vo faktúrach za služby. Posledná mesačná splátka kúpnej ceny bude predstavovať rozdiel medzi kúpnou cenou tabletu a už uhradenými splátkami kúpnej

ceny vrátane akontácie.
Zľava z mesačného poplatku za službu Mobilný internet vo výške splátky zostávajúcej kúpnej ceny tabletu: predstavuje zľavu z mesačného poplatku za vybraný
program služieb Mobilný internet vo výške splátky zostávajúcej kúpnej ceny tabletu a uplatňuje sa počas prvých 24 celých zúčtovacích období za predpokladu riadneho
uhrádzania mesačných poplatkov, ako aj splátok kúpnej ceny tabletu, a rovnako aj v prípade predčasného splatenia kúpnej ceny tabletu, ak účastník pokračuje vo
využívaní vybraného programu služieb Mobilný internet na základe uzavretého Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.

§

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 12. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 1. 12. 2013.

