Cenník programov služieb Program 40,
Študentský paušál a iTariff
platný od 1. 9. 2014

Táto príloha je súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete,
a obsahuje podmienky mesačných programov služieb Program 40, Študentský paušál a iTariff, ktoré bolo možné aktivovať do 31.7. 2014.

Program 40

Program 40

Voľné
minúty
mesačne*
40

VOĽNÉ SMS
SPRÁVY
MESAČNÉ**
40

Mesačný
poplatok
5,03

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY V RÁMCI
SR ZA MINÚTU (PO VYČERPANÍ
VOĽNÝCH MINÚT)
0,1210

ODCHÁDZAJÚCE SMS SPRÁVY
V RÁMCI SR (PO VYČERPANÍ
VOĽNÝCH SMS)
0,1008

* Voľné minúty sa vzťahujú na odchádzajúce hovory na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí SR.
** Voľné SMS správy sa vzťahujú na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov.
Pre Program 40 je aktivácia služby CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od 1. sekundy po sekundách. Podmienkou poskytnutia Programu 40 je
uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Program 40 nie je možné aktivovať na SIM karte, vo vzťahu ku ktorej sa
účastník zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb využívať počas dojednanej doby viazanosti niektorý z iných mesačných
programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ takto dojednaná doba viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte ešte neuplynula. Ponuka Programu 40 nie je kombinovateľná
s akýmikoľvek zľavami, výhodami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ako ani so zľavami poskytovanými na základe osobitných dohôd
o poskytovaní výhod. S Programom 40 nie je možné vo vzťahu k SIM karte využiť ani žiadnu akciovú ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spojenú s prevzatím
záväzku viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak. K Programu 40 je možné aktivovať štandardné doplnkové
služby s výnimkou služieb: Partner, Balíčky Viac, Ty a ja, Presun voľných minút, Smart roaming, Večerné volania, Víkendové SMS, Neobmedzený víkend, Virtuálna
privátna sieť, Neobmedzene s kolegami a Konferenčný hovor, ak nie je uvedené ďalej inak; aktivovaním Programu 40 budú všetky tieto doplnkové služby automaticky
deaktivované, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Aktivácia Programu 40 nie je od 1. 8. 2014 možná.

PROGRAM SLUŽIEB ŠTUDENTSKÝ PAUŠÁL
Program
Voľné
minúty
mesačne
Študentský paušál – pre
zákazníkov do 26 rokov
***

0

Voľné SMS
správy Mesačný
mesačne poplatok
0

0

ODCHÁDZAJÚCE
HOVORY V RÁMCI
SR ZA MINÚTU

ODCHÁDZAJÚCE
HOVORY V RÁMCI
SR ZA MINÚTU

ODCHÁDZAJÚCA SMS
SPRÁVA V RÁMCI SR

0,1300*

0,0600**

0,0600

Pre Študentský paušál je aktivácia CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od 1. sekundy po sekundách. Podmienkou poskytnutia Študentského
paušálu je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Študentský paušál nie je možné aktivovať na SIM karte, vo
vzťahu ku ktorej sa účastník zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb využívať počas dohodnutého obdobia viazanosti
niektorý z iných mesačných programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ takto dohodnuté obdobie viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte ešte neuplynulo. Ponuka
Študentský paušál nie je kombinovateľná s akýmikoľvek zľavami, výhodami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ako ani so zľavami
poskytovanými na základe osobitných dohôd o poskytovaní výhod. So Študentským paušálom nie je možné vo vzťahu k SIM karte využiť ani žiadnu akciovú ponuku
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spojenú s prevzatím záväzku viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak. V
období, počas ktorého je aktivovaný program služieb Študentský paušál, nie je možné aktivovať a využívať služby Presun voľných minút, Ty a ja, Balíčky Viac a Smart
roaming a v prípade, že ich má Účastník ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku aktivované alebo ich využíva, budú odo dňa aktivácie programu služieb Študentský paušál
automaticky deaktivované. K SIM karte, vo vzťahu ku ktorej bol aktivovaný program služieb Študentský paušál, nemôže byť aktivovaná dcérska SIM karta so službou
Partner a v prípade, ak už bola k SIM karte aktivovaná dcérska SIM karta so službou Partner, bude odo dňa aktivácie programu služieb Študentský paušál dcérska
SIM karta deaktivovaná. Aktivácia Programu služieb Študentský paušál nie je od 1. 8. 2014 možná.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 9. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2014.

Cenník programov služieb Program 40,
Študentský paušál a iTariff
platný od 1. 9. 2014

*		 Cena platí pre prvých 100 minút odchádzajúcich hovorov v rámci SR uskutočnených v jednom zúčtovacom období.
**	Cena platí pre minúty odchádzajúcich hovorov v rámci SR nasledujúce po prevolaní prvých 100 minút odchádzajúcich hovorov v rámci SR v jednom zúčtovacom
období.
***	Študentský paušál je určený iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí v čase podpisu Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ešte nedovŕšili vek
27 rokov.

Dátové služby k Študentskému paušálu
Program
Aktivačný
poplatok

Mesačný
poplatok

VOĽNÝ OBJEM DÁT PRE APN SPOPLATŇOVANIE NAD VOĽNÝ
WAP A INTERNET (V MB)
OBJEM DÁT (za 1 MB)

Internet v mobile 500

0

0**/5,99

500

0,1008

Neobmedzený internet v mobile

0

1,99**/9,99

Neobmedzene*

–

Uvedené ceny platia len pri súčasnej aktivácii programu služieb Študentský paušál. Ďalšie podmienky poskytovania služieb Internet v mobile 500 a Neobmedzený
internet v mobile sú upravené v časti tohto Cenníka upravujúcej poskytovanie služby Internet v mobile.
*	Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti Telekom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho
obdobia znížená maximálne na 64 kb/s.
**	Služba Internet v mobile 500 bude poskytovaná so zľavou vo výške 100 % z ceny jej mesačného poplatku odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb na poskytovanie programu služieb Študentský paušál s viazanosťou 24 mesiacov („Dodatok“) až do uplynutia zúčtovacieho obdobia
prebiehajúceho v momente uplynutia 12 mesiacov odo dňa účinnosti Dodatku („Zvýhodnené obdobie“) a odo dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného
obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v Dodatku za mesačný paušálny poplatok vo výške 5,99 €.
***	Služba Neobmedzený internet v mobile bude poskytovaná za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok vo výške 1,99 € odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie programu služieb Študentský paušál s viazanosťou 24 mesiacov („Dodatok“) až do uplynutia zúčtovacieho
obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku („Zvýhodnené obdobie“) za zvýhodnený mesačný paušálny
poplatok vo výške 1,99 € a odo dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v Dodatku za mesačný
paušálny poplatok vo výške 9,99 €.

Programy iTariff

iTariff 150

Voľné minúty
mesačne
150

Voľné víkendové
minúty*
150

VOĽNÉ SMS SPRÁVY
DO MOBINEJ SIETE
TELEKOM
20

VOĽNÝ OBJEM
DÁT PRE APN WAP
A INTERNET
1 GB

Mesačný
poplatok
35,29

iTariff 300

300

300

40

1 GB

63,53

iTariff 600

600

600

100

1 GB

106,90

* Voľné víkendové minúty možno čerpať v mobilnej sieti Telekom aj pred vyčerpaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe, a to počas víkendov, štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania na Odkazovú službu a dátové volania.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 9. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2014.

Cenník programov služieb Program 40,
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platný od 1. 9. 2014

Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách po prvej minúte hovoru (60 + 1), pričom hovory v dĺžke 3 sekundy a kratšie sa nespoplatňujú. Využívanie
dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming. Voľné minúty sa vzťahujú na volania do mobilných a pevných
sietí v SR. Podmienkou poskytovania programov iTariff je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasná
kúpa iPhone zariadenia. K programom iTariff nie je možné aktivovať žiadne doplnkové dátové služby. Zákazníkom, ktorí už majú aktivovanú niektorú z doplnkových
dátových služieb alebo tzv. zdieľanie dát služby Mobilný internet, budú tieto služby pri aktivácii akéhokoľvek programu iTariff k dotknutej SIM karte automaticky
deaktivované.

iTariff 150

Cena za minútu po vyčerpaní
Cena za minútu po vyčerpaní
predplatených minút do mobilnej siete predplatených minút do všetkých iných
Cena za 1 MB
Telekom
sietí v rámci Slovenska
nad voľný objem dát
mimo
mimo
v špičke
špičky
v špičke
špičky
0,2975
0,0332
0,2975
0,1644
1,1920

iTariff 300

0,2309

0,0332

0,2309

0,1644

1,1920

iTariff 600

0,2309

0,0332

0,2309

0,1644

1,1920

Špička vo všetkých národných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod. Tarifikačný interval dátových prenosov pri programoch iTariff v rámci mobilnej siete
Telekom je 1 kB pre všetky APN a všetky služby a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným
Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.

Odoslanie textovej SMS správy
Cena
Na účastnícke čísla slovenských operátorov

0,1008

Na účastnícke čísla zahraničných operátorov

0,1502

Súčasťou programov iTariff je aj bezplatná aktivácia a poskytovanie doplnkovej služby Presun voľných minút. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., si vyhradzuje právo
neumožniť súčasné využívanie programov iTariff s inými službami spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ako sú doplnkové/osobitné alebo iné zvýhodnené služby, ani
kombinovanie a súčasné využívanie programov iTariff s akýmikoľvek inými zľavami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Spoločnosť Slovak
Telekom, a. s., si ďalej vyhradzuje právo neumožniť kombinovanie a súčasné využitie ponuky na kúpu akciového iPhone zariadenia spojenej s prevzatím záväzku
viazanosti na akomkoľvek inom zvolenom programe služieb spoločnosť Slovak Telekom, a. s., s akýmikoľvek inými zľavami alebo akciovými ponukami spoločnosti
Slovak Telekom, a. s.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 9. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2014.

