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1. Všeobecné podmienky
1.1. Všetky ceny bez DPH sú podkladom pre vyhotovenie faktúry.
1.2. Štandardne zverejňované údaje v zozname účastníkov:
Každý údaj o účastníkovi verejnej telefónnej služby ST sa v zozname účastníkov v tlačenej aj v elektronickej forme uvádza
jedenkrát bezplatne, a to v abecednom poradí podľa priezviska alebo obchodného názvu. V tlačenej a v elektronickej forme
zoznamu účastníkov sú štandardne zverejňované údaje: meno, priezvisko, akad. titul, adresa a telefónne číslo účastníka
fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby a telefónne číslo právnickej osoby alebo obchodné meno,
miesto podnikania a telefónne číslo podnikateľa - fyzickej osoby. Text zverejnenia údajov v zozname navrhuje účastník. ST
je oprávnený účastníkom navrhnutý text upraviť tak, aby neodporoval právnym predpisom a aby vyhľadávanie účastníkov v
zozname účastníkov bolo čo najjednoduchšie.
1.3. Štandardne zverejňované údaje v informačnej službe na čísle 1180 a 1181:
Každý údaj o účastníkovi verejnej telefónnej služby ST sa v informačnej službe na čísle 1180 a 1181 uvádza jedenkrát
bezplatne, a to v abecednom poradí podľa priezviska alebo obchodného názvu. Údaje sú zverejňované štandardne: meno,
priezvisko, akad. titul, adresa a telefónne číslo účastníka fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby
a telefónne číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a telefónne číslo podnikateľa - fyzickej osoby.
Text zverejnenia údajov v zozname navrhuje účastník. ST je oprávnený účastníkom navrhnutý text upraviť tak, aby
neodporoval právnym predpisom a aby vyhľadávanie účastníkov v zozname účastníkov bolo čo najjednoduchšie.
1.4. Zmena v údajoch na základe písomného oznámenia - žiadosti alebo písomnej reklamácie účastníka bude vykonaná na
informačnej službe 1181 do päť pracovných dní. Aktualizácia na informačnej službe 1180 a v elektronickej forme zoznamu
na www.telefonny.zoznam.sk bude vykonaná vždy k 20. dňu nasledujúceho mesiaca. Pri tlačenom zozname účastníkov sa
zmena údajov účastníka vykoná v najbližšom vydaní zoznamu príslušného regiónu, ak oznámenie alebo žiadosť o zmenu
budú podané do uzávierky prípravných redakčných prác. Za vykonanie zmeny v štandardných údajoch účastníka sa cena
neuplatňuje.
1.5. Nezverejnenie účastníka v zozname účastníkov na jeho žiadosť sa nespoplatňuje. Údaje účastníka, ktorý požiadal
o nezverejnenie svojich údajov nie sú poskytované ani na informačnej službe ani na web stránke http://telefonny.zoznam.sk/.
1.6. Všetky ceny za doplnkové služby podľa tejto tarify, poskytnuté účastníkovi zo strany ST, sú účastníkovi vyúčtované
v pravidelnej faktúre za elektronické komunikačné služby (spolu s elektronickými komunikačnými službami ST). Vyúčtovanie
za služby ST, aktivované od 1.5.2011, je účastníkovi pravidelne poskytované v elektronickej forme (Elektronická faktúra
PDF), ak nie je výslovne dohodnuté inak. V prípade pravidelného poskytovania elektronickej faktúry nie je účastníkovi zo
strany ST zasielaná písomne vyhotovená faktúra. Všetky podmienky poskytovania vyúčtovania za doplnkové služby podľa
tejto tarify, vrátane poplatkov za odpis elektronickej faktúry v tlačenej forme, sa riadia tarifou platnou pre elektronickú
komunikačnú službu účastníka, s ktorou sú vyúčtovávané spoločne.
2.

Balík služieb informačnej služby o zverejnení údajov účastníkov ST na čísle 1181 (ďalej len „Balík služieb
uverejnenia na 1181“)
2.1. Doplnková služba umožňujúca účastníkovi uverejniť:
1x číslo telefónnej prípojky pevnej verejnej telefónnej siete ST, 1x Smart - služba hlasovej komunikácie cez Internet, 1x
adresa www stránky a 1x adresa elektronickej pošty (e-mail adresy) v ľubovoľnom počte regiónov (= NDC) alebo
niekoľkokrát opakujúc sa v tom istom regióne, v časti byty alebo firmy s rôznym textovým označením na službe 1181.
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2.2. Účastník môže o Balík služieb uverejnenia na 1181 požiadať prostredníctvom prílohy k Zmluve o pripojení, Dodatku
a špecifikácie k Zmluve o pripojení a uverejnení dát na 1181, ktorá je dostupná na každom Obchodnom mieste ST, a.s.
2.3. Cena za Balík služieb uverejnenia na 1181 sa spoplatňuje periodicky raz za rok vždy k prvému dňu v mesiaci objednania
služby.
2.4. Cena za Balík služieb uverejnenia na 1181
Cena v € bez DPH DPH v € 20 % Cena s DPH Splatnosť
2.4.1 Cena Balíka služieb uverejnenia na 1181
26,52
5,30
31,82 € raz ročne
2.5. Priebežná aktualizácia údajov v balíku zo strany účastníka nebude spoplatňovaná.
2.6. Zmena v osobe užívateľa alebo adresáta je realizovaná zrušením a novým zriadením služby, t.j. novému užívateľovi,
adresátovi bude spoplatnená plná cena za Balík služieb uverejnenia na 1181. Pôvodnému účastníkovi/adresátovi poplatky
po zmene nebudú vrátené.
2.7. Predaj produktu Balík služieb informačnej služby o zverejnení údajov účastníkov ST na čísle 1181 je k 1.10.2009
pozastavený a nahradený a doplnený produktom Firemné profily na 1181 bližšie špecifikovaným v bode 3 tejto Tarify,
ktorého predaj je od 1.6.2011 tiež pozastavený a nahradený produktom Firemné profily na informačných službách bližšie
špecifikovaným v bode 4 tejto Tarify.
3. Firemné profily na informačnej službe 1181 (ďalej len „Firemné profily na 1181“)
3.1. Komplexný firemný profil na 1181
3.1.1 Doplnková služba umožňujúca účastníkovi uverejniť:
3x účastnícke číslo pevnej verejnej telefónnej siete, 2x mobilné číslo, 1x číslo VOIP (Smart, Skype, Icq - služby hlasovej
komunikácie cez internet), 2x kategóriu (predmet činnosti), 1x adresu www stránky a 1x adresu elektronickej pošty (e-mail
adresu) v ľubovoľnom počte regiónov (= NDC) alebo niekoľkokrát opakujúc sa v tom istom regióne v časti firmy s rôznym
textovým označením na službe 1181.
3.2. Propagačný firemný profil na 1181
3.2.1 Doplnková služba umožňujúca účastníkovi uverejniť:
1x ústne komunikovanú výhodu a 1x SMS výhodu.
Výhoda je text, ktorý si účastník sám sformuluje ako doplňujúcu správu poskytovanú volajúcemu užívateľovi na číslo 1181
v spojitosti s jeho požadovanou informáciou. Operátor výhodu sprostredkuje (poskytne) volajúcemu užívateľovi len
v prípade, ak si to volajúci užívateľ želá. Volajúci užívateľ má možnosť a právo sprostredkovanie výhody neprijať alebo
odmietnuť. V takom prípade mu ju operátor neposkytne. Maximálny počet znakov pre ústne komunikovanú výhodu a SMS
výhodu je 160 znakov. ST si vyhradzuje právo na textovú úpravu výhody, aby spĺňala náležitosti komunikačných štandardov
ST. Za obsahovú stránku správy, ako aj jej súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi
zodpovedá účastník. Účastník taktiež zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené tretím osobám v dôsledku obsahovej
stránky správy, ako aj za porušenie práv tretích osôb v súvislosti s obsahom správy.
3.2.2 Účastník môže o službu Firemných profilov na 1181 požiadať súčasne s uzatvorením zmluvy o pripojení, resp. následne po
uzatvorení zmluvy o pripojení Dodatkom k Zmluve o pripojení vo forme špecifikácie.
3.2.3 Dodatok k zmluve o pripojení sa uzatvára v písomnej forme alebo prostredníctvom telefonickej objednávky. V prípade
telefonickej objednávky ST potvrdí prijatie objednávky a uzavretie dodatku k zmluve o pripojení formou akceptačného listu,
ktorý obsahuje základné podmienky poskytovania služby Firemné profily na 1181. Služba sa zriaďuje a zároveň spoplatňuje
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy, resp. prijatia telefonickej objednávky (platí pre objednávky
prijaté najneskôr do 25. dňa v mesiaci.)
3.2.4 Cena za službu firemných profilov na 1181 sa uplatňuje vopred od prvého kalendárneho dňa v mesiaci, v ktorom bola služba
zriadená. Cenu za službu účastník uhradí na základe faktúry vystavenej spoločnosťou ST.
3.3. Cena za službu Komplexný firemný profil na 1181
Cena v €
DPH v € Cena s DPH
Splatnosť
bez DPH /mesiac
20 % /mesiac
/mesiac
3.3.1 Cena za Komplexný firemný profil na 1181
3,00
0,60
3,60 €
vopred
Cena v € bez DPH
DPH v € 20 % Cena s DPH
Splatnosť
3.3.2 Zmena nad rámec bezplatných zmien
3,00
0,60
3,60 € jednorazovo
3.4. Cena za službu Propagačný firemný profil na 1181
Cena v €
DPH v € Cena s DPH
Splatnosť
bez DPH /mesiac 20 % /mesiac
/mesiac
3.4.1 Cena za Propagačný firemný profil na 1181
2,50
0,50
3,00 €
vopred
Cena v € bez DPH DPH v € 20 % Cena s DPH
Splatnosť
3.4.2 Zmena nad rámec bezplatných zmien
2,50
0,50
3,00 €
jednorazovo
3.5. Bezplatné zmeny v rámci firemného profilu: prvá zmena bez ohľadu na množstvo zmien v rámci Komplexného
a Propagačného profilu nebude spoplatňovaná. Každá ďalšia zmena po dobu jedného roka od prvej zmeny sa riadi cenou za
zmenu nad rámec bezplatných zmien podľa bodov 3.4.2 a 3.3.2. Po uplynutí doby jedného roka od prvej zmeny je možné
vykonať ďalšiu zmenu s ročnou periódou bezplatne.
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3.6. O zrušenie služby Firemné profily môže účastník požiadať z akéhokoľvek dôvodu alebo i bez udania dôvodu, a to v písomnej
forme výpovede doručenej druhej zmluvnej strane na adresu sídla druhej Zmluvnej strany. Výpovedná lehota je jeden
mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
3.7. Predaj produktu Firemné profily na informačnej službe 1181 je k 1.6.2011 pozastavený a nahradený a doplnený produktom
Firemné profily na informačných službách bližšie špecifikovaným v bode 4 tejto Tarify.
4. Firemné profily na informačných službách
4.1. Profil Kontakty
4.1.1 Doplnková služba umožňujúca účastníkovi uverejniť:
3x účastnícke číslo pevnej verejnej telefónnej siete, 2x mobilné číslo, 1x číslo VOIP (Smart, Skype, Icq - služby hlasovej
komunikácie cez internet), 2x kategóriu (predmet činnosti), 1x adresu www stránky a 1x adresu elektronickej pošty (e-mail
adresu) v ľubovoľnom počte regiónov (= NDC) alebo niekoľkokrát opakujúc sa v tom istom regióne v časti firmy s rôznym
textovým označením na informačnej službe na čísle 1181 a v on-line zozname www.telefonnyzoznam.sk
4.2. Profil Zľavový kupón
4.2.1 Doplnková služba umožňujúca účastníkovi uverejniť:
1x ústne komunikovanú výhodu, 1x SMS výhodu, 1x zľavový kupón
4.2.2 Výhoda je text, ktorý si účastník sám sformuluje ako doplňujúcu správu poskytovanú užívateľovi volajúcemu na číslo 1181
v spojitosti s jeho požadovanou informáciou zobrazenou na on-line zozname www.telefonnyzoznam.sk a www.12111.sk.
Operátor výhodu sprostredkuje (poskytne) volajúcemu užívateľovi len v prípade, ak si to volajúci užívateľ želá. Volajúci
užívateľ má možnosť a právo sprostredkovanie výhody neprijať alebo odmietnuť. V takom prípade mu ju operátor
neposkytne. ST si vyhradzuje právo na textovú úpravu výhody, aby spĺňala náležitosti komunikačných štandardov ST. Za
obsahovú stránku správy, ako aj jej súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi zodpovedá
účastník. Účastník taktiež zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené tretím osobám v dôsledku obsahovej stránky správy,
ako aj za porušenie práv tretích osôb v súvislosti s obsahom správy.
4.2.3 Zľavový kupón je komunikácia zľavy účastníka na internetovej stránke www.12111.sk, www.telefonnyzoznam.sk
a informačnej službe 1181. ST má právo neuverejniť Zľavový kupón, ak informácia alebo údaj na ňom uvedený je
nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má kupón inú chybu, pre ktorú nemôže byť uverejnený, o čom bude užívateľa
telefonicky alebo e-mailom informovať. Za obsahovú stránku Zľavového kupónu, ako aj jeho súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a etickými princípmi zodpovedá účastník, ktorý sa zaväzuje akceptovať zákazníkom predložený kupón.
Účastník taktiež zodpovedá za kvalitu, rozsah, pravdivosť a dodanie plnenia práv Zákazníka vyplývajúcich z
používania Zľavového kupónu. Za akékoľvek škody spôsobené neuplatnením práv Zákazníka vyplývajúcich z
používania Zľavového kupónu zodpovedá účastník.
4.2.4 V prípade, že oprávnená osoba alebo príslušný orgán upozorní ST na protiprávnosť obsahu Výhody alebo Zľavového
kupónu, ST je oprávnená bezodkladne prestať poskytovať túto doplnkovú službu.
4.2.5 Účastník môže o službu Firemných profilov na informačných službách požiadať súčasne s uzatvorením Zmluvy o pripojení,
resp. následne po uzatvorení zmluvy o pripojení Dodatkom k Zmluve o pripojení vo forme špecifikácie.
4.2.6 Dodatok k Zmluve o pripojení sa uzatvára v písomnej forme alebo prostredníctvom telefonickej objednávky účastníka.
V prípade telefonickej objednávky ST potvrdí prijatie objednávky a uzavretie Dodatku k Zmluve o pripojení formou
akceptačného listu, ktorý obsahuje základné podmienky poskytovania služby Firemné profily na informačných službách.
Služba sa zriaďuje a zároveň spoplatňuje od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy, resp. prijatia
telefonickej objednávky (platí pre objednávky prijaté najneskôr do 25. dňa v mesiaci).
4.2.7 Cena za službu firemných profilov na informačných službách sa uplatňuje vopred od prvého kalendárneho dňa v mesiaci,
v ktorom bola služba zriadená. Cenu za službu účastník uhradí na základe faktúry vystavenej spoločnosťou ST.
4.3. Cena za službu Kontakty na informačných službách (čísle 1181 a on-line zozname na www.telefonnyzoznam.sk)
Cena v €
DPH v € Cena s DPH
Splatnosť
bez DPH /mesiac
20 % /mesiac
/mesiac
4.3.1 Cena za službu Kontakty
4,00
0,80
4,80 €
vopred
Cena v € bez DPH DPH v € 20 % Cena s DPH
Splatnosť
4.3.2 Zmena nad rámec bezplatných zmien
4,00
0,80
4,80 €
jednorazovo
4.4. Cena za službu Zľavový kupón na informačných službách (čísle 1181, na www.telefonnyzoznam.sk a www.12111.sk)
Cena v €
DPH v € Cena s DPH
Splatnosť
bez DPH /mesiac
20 % /mesiac
/mesiac
4.4.1 Cena za Zľavový kupón
8,00
1,60
9,60 €
vopred
Cena v € bez DPH DPH v € 20 % Cena s DPH
Splatnosť
4.4.2 Zmena nad rámec bezplatných zmien
8,00
1,60
9,60 €
jednorazovo
4.5. Cena za súčasné používanie služieb Kontakty a Zľavový kupón
Cena v €
DPH v € Cena s DPH
Splatnosť
bez DPH /mesiac
20 % /mesiac
/mesiac
4.5.1 Cena za Kontakty + Zľavový kupón
10,00
2,00
12,00 €
vopred
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4.6. Bezplatné zmeny v rámci firemného profilu: prvá zmena bez ohľadu na množstvo zmien v rámci profilu Kontakty nebude
spoplatňovaná. Každá ďalšia zmena po dobu jedného roka od prvej zmeny sa riadi cenou za zmenu nad rámec bezplatných
zmien podľa bodu 4.3.2. Po uplynutí doby jedného roka od prvej zmeny je možné vykonať ďalšiu zmenu s ročnou periódou
bezplatne. Prvá zmena v rámci profilu Zľavový kupón nebude spoplatňovaná. Každá ďalšia zmena po dobu jedného mesiaca
od prvej zmeny sa riadi cenou za zmenu nad rámec bezplatných zmien podľa bodu 4.4.2. Po uplynutí doby jedného mesiaca
od prvej zmeny je možné vykonať ďalšiu zmenu s mesačnou periódou bezplatne.
4.7. O zrušenie služby Firemné profily môže účastník požiadať z akéhokoľvek dôvodu alebo i bez udania dôvodu, a to v písomnej
forme výpovede doručenej ST na adresu sídla ST. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5. Služby súvisiace s tlačeným zoznamom účastníkov ST
5.1. Výtlačok zoznamu sa účastníkovi verejnej telefónnej služby ST poskytuje na žiadosť bezplatne. Forma a časový
harmonogram distribúcie zoznamu účastníkov pre jednotlivé regióny je dostupný na stránke www.t-com.sk.
5.2. Telefónny zoznam je dostupný aj na internetovej stránke www.telefonny.zoznam.sk
6. Zverejnenie údajov o účastníkovi služby ISDN v zozname účastníkov a na informačnej službe
6.1. Účastník služby ISDN má právo na bezplatné zverejnenie všetkých čísiel, ktoré sú zahrnuté v štandardnej a komfortnej
skupine doplnkových služieb pre prístup ISDN-BRA v tlačenom aj elektronickom zozname účastníkov a na informačnej
službe.
6.2. Pri prístupe ISDN-PRA, ktorý je ukončený PBX, budú bezplatne zverejnené všetky čísla predvoľby alebo čísla na operátorku.
6.3. Ak účastník požiada o nezverejnenie údajov v zozname účastníkov, pre prístup ISDN-PRA alebo BRA sa nespoplatňuje
nezverejnenie pre celý prístup.
6.4. Účastník prístupu ISDN-BRA a ISDN-PRA má nárok na bezplatný výtlačok jedného tlačeného zoznamu účastníkov len na
pilotné číslo.
7. Zverejnenie údajov o účastníkovi faxovej služby
7.1. Pre zverejnenie čísla vedľajšieho telekomunikačného zariadenia faxovej služby platia podmienky a ceny podľa tejto tarify.
8. Zverejnenie údajov o účastníkovi služby Skrátené číslo
8.1. Účastník verejnej telefónnej služby, ktorý využíva doplnkovú službu Skrátené číslo sa uvádza v tlačenom a elektronickom
zozname účastníkov regiónu príslušného k adrese alebo sídlu/miestu podnikania účastníka bezplatne jedenkrát v
abecednom poradí podľa priezviska alebo obchodného názvu s jeho adresou alebo sídlom a skráteným číslom.
8.2. Účastník doplnkovej služby Skrátené číslo z číselnej množiny 16 XXX, 18 1XX, 18 2XX sa tiež bezplatne uvádza jedenkrát v
tlačenom zozname účastníkov regiónu príslušného adrese alebo sídlu/miestu podnikania účastníka.
V Bratislave, dňa 27.4.2011
Slovak Telekom, a.s.
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