PRÍLOHA Č. 3 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. –
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 6. 2020
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 1. 6. 2020 k zmene
v ponuke programov a služieb uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., platnom od 1. 6. 2020.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti HLASOVÉ PAUŠALY sa bezprostredne za text HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 3
dopĺňa nasledovný text:
Podnik od 1. 6. 2020 ukončuje predaj programov Služby ÁNO, to znamená, že od uvedeného dátumu nie je možná aktivácia
(uzavretie zmluvy o poskytovaní) programov Služby ÁNO, a to ani v súvislosti s prenosom čísla od iného poskytovateľa
elektronických komunikačných služieb, možné dohodnutie doby viazanosti pri programe Služby ÁNO, možný prechod do
programu Služby ÁNO z programu Služby Happy a nie sú možné ani iné úkony, ktorých súčasťou by bola aktivácia programu
Služby ÁNO. Podmienky využívania programu Služby ÁNO vrátane doplnkových služieb k programom Služby ÁNO upravené
v platnom Cenníku sa uplatňujú na programy Služby ÁNO aktivované do 31. 5. 2020 (vrátane).
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 1. 6. 2020 k zmene
v ponuke programov a služieb uvedených v Prílohe č. 2 k Cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platnej od 1. 6. 2020.
V Prílohe č. 3, v časti ZDIEĽANIE DÁT Z PAUŠALU, sa na strane 15 nahrádza ponuka nasledovne:
ZDIEĽANIE DÁT Z PAUŠÁLU

Mesačný poplatok za každú jednu doplnkovú SIM kartu
Aktivačný poplatok za každú jednu doplnkovú SIM kartu

T ZÁKLAD 11, T ZÁKLAD 14,
T ZÁKLAD 17, T DÁTA 17,
T IDEÁL 20, T IDEÁL 21, T DÁTA 21,
T IDEÁL 23, T IDEÁL 25, T DÁTA 25,
T IDEÁL 27, T IDEÁL 32, T IDEÁL 37
1,99 €/0,99 €*

T DÁTA HD,
T NEKONEČNO SD,
T NEKONEČNO HD,
T NEKONEČNO MAX
5,00 €
0€

* Zľavnená cena mesačného poplatku uplatňovaná počas doby viazanosti vo vzťahu k hlavnej SIM karte.
Zdieľanie dát z paušálu je doplnková služba k programom Služieb T paušál, ktorá umožňuje zdieľanie objemu dát zahrnutého
v príslušnom hlasovom programe Služieb T paušál vo vzťahu k hlavnej SIM karte aj prostredníctvom, v prípade programu Služby
T Dáta HD, T Nekonečno SD, T Nekonečno HD a T Nekonečno MAX, ďalšej dodatočnej, maximálne jednej doplnkovej SIM
karty, a v prípade ostatných programov Služieb ďalších dodatočných, maximálne dvoch doplnkových SIM kariet poskytnutých
Účastníkovi. Podmienkou využívania služby Zdieľanie dát z paušálu je aktivácia doplnkovej SIM karty, prostredníctvom ktorej
bude prebiehať zdieľanie dát. Po vyčerpaní objemu dát zahrnutého v príslušnom hlasovom programe služieb T paušál, či už
prostredníctvom hlavnej SIM karty, alebo ktorejkoľvek doplnkovej SIM karty, má účastník na všetkých (hlavnej i doplnkových)
SIM kartách možnosť zvýšenia objemu dát za poplatok podľa Cenníka. V prípade jednorazového zvýšenia objemu dát bude
tento zvýšený objem dát čerpaný nielen hlavnou SIM kartou, ale aj aktívnou doplnkovou SIM kartou služby Zdieľanie dát
z paušálu. Ak Účastník požiada o deaktiváciu alebo zmenu programu služieb na taký program služieb, ku ktorému doplnková
služba Zdieľanie dát z paušálu nie je poskytovaná, doplnková služba Zdieľanie dát z paušálu bude deaktivovaná. Ak Účastník
požiada o zmenu programu Služieb, pri ktorom bude mať aktivované dve doplnkové SIM karty, na program Služieb T paušál,
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pri ktorom je možné mať aktivovanú len jednu doplnkovú SIM kartu, podmienkou prijatia žiadosti Účastníka Podnikom
a vykonania požadovanej zmeny je aj deaktivácia jednej z aktivovaných doplnkových SIM kariet, a to ešte pred samotným
vykonaním požadovanej zmeny. Doplnkovú službu Zdieľanie dát z paušálu je možné využívať aj v prípade doplnkových
balíčkov, pri ktorých je to výslovne uvedené. Doplnkovú službu Zdieľanie dát z paušálu nie je možné využívať v prípade, ak
účastník využíva iné typy zdieľania dát. V prípade, že je k hlasovej SIM karte zakúpený denný neobmedzený balíček dát alebo
denný balíček dát 1 GB, tieto dáta nie je možné využívať prostredníctvom doplnkovej SIM karty. Prostredníctvom doplnkových
SIM kariet nie je možné využívať iné (napr. hlasové a roamingové) služby Podniku.
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