PRÍLOHA Č. 4 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. –
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 29. 4. 2020
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 4 dochádza s platnosťou od 29. 4. 2020 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. 4. 2020, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti JEDNORAZOVÉ ZVÝŠENIE DÁT, sa na str. 12 mení ponuka Denných balíkov dát
nasledovne:

DENNÉ BALÍKY DÁT
Jednorazový poplatok za zvýšenie objemu dát k programom ÁNO, Happy na 24 hodín:
Zvýšenie objemu dát o:
1 000 MB
neobmedzene

1,50 €
2,00 €*/3,00 €

* Zvýhodnená cena balíka dát s neobmedzeným objemom dát v Magenta 1, získaná z dôvodu členstva v Skupine a splnení
podmienok uvedených v Osobitných podmienkach Magenta 1; zvýhodnená cena sa uplatňuje len počas členstva v príslušnej
Skupine a po splnení podmienok. Získanie a využívanie skupinových výhod pri využívaní programu Služieb ÁNO sa riadi
podmienkami uvedenými v Osobitných podmienkach pre poskytovanie zliav Magenta 1 spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.
Denné zvýšenie objemu dát je možné aktivovať pre programy služieb ÁNO, Happy zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323
s textom „DATA DEN 1GB“ (pre zvýšenie objemu dát o 1 GB) alebo DATA DEN NEOB (pre neobmedzený objem dát), alebo
prostredníctvom Telekom aplikácie a webovej stránky m.telekom.sk/datanavyse. Platnosť denných dátových balíkov končí uplynutím 24 hodín od ich aktivácie alebo ich vyčerpaním (v prípade zvýšenia objemu dát o 1 GB) podľa toho, čo nastane skôr.
Navýšené dáta je možné čerpať na území SR, EÚ a zóny 1 a je možné ich čerpať aj prostredníctvom doplnkovej SIM karty so
Zdieľaním dát z paušálu. Dáta z denných balíkov sa čerpajú prioritne, pred dátami, ktoré sú súčasťou príslušného programu
Služby a pred dátami dokúpenými s mesačnou platnosťou k príslušnému programu Služby. V prípade aktívneho denného balíka
dát s neobmedzeným objemom dát nie je možné aktivovať denný balík dát s objemom 1 GB alebo ďalší neobmedzený denný
balík dát. V prípade aktívneho denného balíka dát s objemom 1 GB je možné aktivovať ďalší denný balík dát s objemom 1 GB
(objem dát sa v tomto prípade spočíta) alebo denný balík s neobmedzeným objemom dát, pričom platnosť balíka bude vždy 24
hodín od poslednej aktivácie.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti JEDNORAZOVÉ ZVÝŠENIE DÁT, sa na str. 12 mení ponuka Mesačné balíky dát
nasledovne:

MESAČNÉ BALÍKY DÁT
Jednorazový poplatok za zvýšenie objemu dát k programom Služieb ÁNO, Happy:
JEDNORAZOVÉ ZVÝŠENIE OBJEMU DÁT O:
1 GB

3,00 €

Jednorazové zvýšenie objemu dát sa vzťahuje na prebiehajúce zúčtovacie obdobie a nespotrebované dáta Účastníkom
v príslušnom zúčtovacom období sa automaticky prenášajú do najbližšieho nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Navýšené
dáta je možné čerpať na území SR, EÚ a zóny 1 a je možné ich čerpať aj prostredníctvom doplnkovej SIM karty so Zdieľaním
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dát z paušálu. Jednorazové zvýšenie je možné aktivovať zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom DATA1GBZAP alebo
prostredníctvom Telekom aplikácie a web stránky www.m.telekom.sk/datanavyse/
Automatické navyšovanie objemu dát k programom ÁNO, Happy :
AUTOMATICKÉ ZVÝŠENIE OBJEMU DÁT O:
3,00 € za každé jedno automatické obnovenie

1 GB

Automatické navyšovanie objemu dát sa uplatňuje neobmedzene počas prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia, vždy po prečerpaní aktuálneho (posledného automaticky navýšeného) objemu dát, pričom zakúpený a nevyčerpaný objem dát sa prenáša do
nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Navýšené dáta je možné čerpať na území SR, EÚ a zóny 1 a je možné ich čerpať aj prostredníctvom doplnkovej SIM karty so Zdieľaním dát z paušálu. Automatické dokupovanie je možné aktivovať prostredníctvom
Telekom aplikácie a web stránky www.m.telekom.sk/datanavyse/. Automatické dokupovanie objemu dát je možné kedykoľvek
deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom AUTODATA VYP. Podnik môže zrušiť aktivované automatické
dokupovanie dát; v takom prípade informuje dotknutých Účastníkov najmenej deň pred zrušením.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti DÁTA NAVYŠE PRE BLÍZKYCH 1 000 MB, sa na str. 13 nahrádza tabuľka s informáciou o cene za DÁTA NAVYŠE PRE BLÍZKYCH 1 000 MB nasledovne (ostatný text k DÁTA NAVYŠE PRE BLÍZKYCH 1 000
MB zostáva bez zmeny):
DÁTA NAVYŠE PRE BLÍZKYCH 1 000 MB
1 000 MB

3,00 €*

* Cena platí pre jednorazové zakúpenie alebo za každé jedno automatické obnovenie.
Programy služieb povolené pre využívanie
pridelených dát z balíka

ÁNO S, ÁNO M, ÁNO L, ÁNO XL, ÁNO XXL, Bez záväzkov,
Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M, Happy L,
Happy XL volania, Happy XL, Happy XL data, Happy XXL,
Happy Profi, Easy Pecka, Easy Team, Easy Fix

V Cenníku, časť B – Ostatné ponuky, v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY – PROGRAM BEZ ZÁVÄZKOV, sa na str. 3 pôvodný text
nahrádza novým nasledovne:

PROGRAM BEZ ZÁVÄZKOV

Program Bez záväzkov*

VOĽNÉ MINÚTY
DO VŠETKÝCH
SIETÍ V SR

MESAČNÝ
POPLATOK

CENA ZA MINÚTU
DO VŠETKÝCH
SIETÍ V SR

CENA ZA JEDNU SMS
NA ÚČASTNÍCKE
ČÍSLA V SR

0

0

0,1200

0,0600

Pre program Bez záväzkov je aktivácia CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od prvej sekundy po sekundách (1 + 1). Volania do zahraničia sú spoplatnené podľa Cenníka pre službu Hovory do zahraničia. Cena za odoslané SMS na
účastnícke čísla v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských operátorov. Cena
za odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov v rámci EÚ a zóny 1 je 0,0700 €/SMS a mimo EÚ a zóny 1 je
0,1500 €/SMS. Cena MMS správy z mobilného telefónu zasielaná na mobilný telefón alebo e-mail z mobilnej siete Telekom je
spoplatnená sumou 0,0600 €/MMS.
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Program Bez záväzkov obsahuje dátovú službu Prístup na internet, ktorá umožňuje preniesť (prijať a odoslať) dáta v rámci
jedného zúčtovacieho obdobia cez APN internet v mobilnej sieti Telekom na území SR, v EÚ a zóne 1 (podmienkou je aktívna
služba Web roaming), vrátane technológie LTE. Prenesené dáta v rámci služby Prístup na internet sú spoplatnené sumou 0,10
€/MB s tarifikačným intervalom 1 kB. Prenesené dáta pri službe Prístup na internet a programe Bez záväzkov bude možné
preniesť do výšky 5 €, následne dôjde k pozastaveniu prístupu na Internet. Prístup na Internet je možné do konca daného
zúčtovacieho obdobia obnoviť prostredníctvom webovej stránky m.telekom.sk/datanavyse, na ktorú bude Účastník automaticky
a bezplatne presmerovaný. K programu Bez záväzkov je možné zakúpiť Jednorazové navýšenie objemu dát a Mesačné balíky
za cenu a podmienok uvedených v tomto Cenníku. Uvedená vlastnosť pri programe Bez záväzkov (pozastavenie služby Prístup
na internet pri dosiahnutí prenesených dát v sume 5 €) platí len pre Účastníkov fyzické osoby nepodnikateľov. Účastník fyzická
osoba nepodnikateľ môže požiadať o aktivovanie zrušenia pozastavenia prístupu na Internet pri dosiahnutí prenesených dát
v sume 5 €.
V prípade Účastníka právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa nedochádza k automatickému pozastaveniu prístupu na
internet pri dosiahnutí prenesených dát v sume 5 €. Účastník právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ môže o aktivovanie pozastavenia prístupu na Internet pri dosiahnutí spotreby dát v sume 5 €, a to prostredníctvom predajných miest Telekomu
alebo kontaktnej linky 0800123500.
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