CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR,
KTORÝCH AKTIVÁCIA BOLA MOŽNÁ DO 14. 10. 2014
(VRÁTANE)
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 Biznis Star, ktoré bolo možné aktivovať do 14. 10. 2014.

PROGRAMY BIZNIS STAR
biznis star

Balík nekonečných volaní

Biznis Star*

Biznis Star**

Nekonečno
v špičke1

Nekonečno
NONSTOP1
Neobmedzene
Slovensko

Balík SMS/MMS

50

Počet voľných minút v rámci SR a do EÚ

50

Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ

–

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

Nekonečno
Nekonečno Nekonečno Slovensko
Slovensko1 Slovensko a do EÚ
a do EÚ
Neobmedzene
Neobmedzene
Neobmedzene
Slovensko Slovensko a do EÚ
Slovensko a do EÚ

voľných minút do
150 250
EÚ a prichádzajúcich
roamingových volaní
–
v EÚ

Neobmedzený

Neobmedzený

250

2

Neobmedzený

Internet v mobile – objem dát s max. rýchlosťou

200 MB

500 MB

2 000 MB

2 000 MB

10 000 MB**

Mesačný poplatok za program služieb
Cena za minútu po vyčerpaní voľných minút do všetkých
sietí v rámci SR
Cena za odoslanie SMS a MMS v rámci SR

14,99 €

29,99 €

49,99 €/44,99 €*

69,99 €

99,99 €

0,1200 €

0,0600 €

–

–

–

0,1000 €

–

–

–

–

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Biznis Star*** od 16. 1. 2013.
** Dátové prenosy prostredníctvom technológie LTE (4G Internet v mobile). Ponuka je platná v prípade aktivácie programu služieb Biznis Star***** od 1. 12. 2013.
V prípade aktivácie programu služieb Biznis Star***** do 30. 11. 2013 (vrátane) je v rámci programu služieb zahrnutý len balíček Internet v mobile –
s neobmedzeným počtom voľných dát, pričom je možné kedykoľvek požiadať o bezplatnú aktiváciu služby 4G Internet v mobile za podmienok definovaných
v tomto Cenníku pre program služby Biznis Star*****.
 ri využití jarnej akciovej ponuky programov služieb Biznis Star bude účastníkovi namiesto uvedeného Balíka nekonečných volaní poskytovaný Balík nekonečných
P
volaní z najbližšieho vyššieho programu služieb Biznis Star, a to v prípade využitia ponuky bez zakúpenia koncového zariadenia po celú dobu dojednanej viazanosti
a v prípade využitia ponuky so zakúpením akciového koncového zariadenia počas prvých 6 mesiacov doby viazanosti 24 mesiacov.
(2)
Pri využití jarnej akciovej ponuky programu služieb Biznis Star **** bude účastníkovi namiesto 250 minút prichádzajúcich hovorov v roamingu v EÚ poskytované
neobmedzené množstvo voľných minút prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ, a to v prípade využitia ponuky bez zakúpenia koncového zariadenia po celú
dobu dojednanej viazanosti a v prípade využitia ponuky so zakúpením akciového koncového zariadenia počas prvých 6 mesiacov doby viazanosti 24 mesiacov.
(1)

ZLOŽKY PROGRAMU SLUŽIEB BIZNIS STAR:
Nekonečno v špičke zahŕňa neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete Telekom a do všetkých
pevných sietí SR v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. počas pracovných dní, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Balík
Nekonečno v špičke je súčasťou programu služieb Biznis Star* a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star.
Nekonečno NONSTOP zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete Telekom a do všetkých pevných sietí v SR, ktoré
sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe. Balík Nekonečno NONSTOP je súčasťou programu služieb Biznis Star** a nie je možné
aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star, okrem prípadu, keď je súčasťou programu služieb Biznis Star* bez kúpy akciového koncového zariadenia
za zvýhodnenú cenu.
Nekonečno Slovensko zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí SR. Balík Nekonečno
Slovensko je súčasťou programu služieb Biznis Star*** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star, okrem prípadu, keď je súčasťou
programu služieb Biznis Star** bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu.
Nekonečno Slovensko a EÚ zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí SR a v krajinách EÚ.
Balík Nekonečno Slovensko a EÚ je súčasťou programov služieb Biznis Star**** a Biznis Star***** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami
Biznis Star, okrem prípadu, keď je súčasťou programu služieb Biznis Star*** bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu.
Balík SMS/MMS zahŕňa SMS správy a MMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla a nevzťahuje sa na SMS správy a MMS správy poslané na skrátené čísla
a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones,
PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS.

Aktivácia programov Služieb Biznis Star nie je od 15. 10. 2014 možná. Uvedené podmienky a ceny platia pre programy Biznis Star, ktoré boli aktivované do 14. 10. 2014 (vrátane).
Ostatné služby sú poskytované za podmienok podľa platného Cenníka.

CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR,
KTORÝCH AKTIVÁCIA BOLA MOŽNÁ DO 14. 10. 2014
(VRÁTANE)
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 Biznis Star, ktoré bolo možné aktivovať do 14. 10. 2014.

Internet v mobile zahŕňa neobmedzený objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom s tým, že po vyčerpaní
voľného objemu dát uvedeného vyššie v tabuľke bude v rámci jedného zúčtovacieho obdobia rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca
príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s. Aktivovaním dátovej služby Internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail,
Giga, Internet v mobile 500, Štart, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem
zdieľaného Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb
pre službu Roaming.
Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ 250 zahŕňajú mesačne 250 voľných prichádzajúcich minút volaní v roamingu v rámci Európskej únie, po ktorých vyčerpaní
bude účtovaná cena podľa aktuálnej roamingovej služby aktivovanej na SIM karte. Balík Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ 250 je súčasťou programu služieb
Biznis Star**** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním balíka Prichádzajúce
roamingové hovory v EÚ 250 v prípade, že účastník bude v zahraničí prijímať hovory ku koncu zúčtovacieho obdobia, môžu byť jeho prichádzajúce hovory u operátorov
v EÚ čerpané z balíka 250 minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie. Z balíka voľných minút v aktuálnom zúčtovacom období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka
z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.
Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ zahŕňajú voľné minúty prichádzajúcich volaní v roamingu v rámci Európskej únie. Balík Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ
je súčasťou programu služieb Biznis Star***** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star, okrem prípadu, keď je súčasťou programu
služieb Biznis Star**** bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu.
Doplnkové balíky k programom Biznis Star:
(mesačné poplatky v €)
4G Internet v mobile

Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

–

4,99/9,99

4,99/9,99

4,99/9,99

–

Internet v mobile 500

4,99

–

–

–

–

Neobmedzený internet v mobile

9,99

6,90

–

–

–

Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS

6,99

–

–

–

–

13,99

–

–

Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile

–

Pri aktivácii Doplnkových balíkov Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS a Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile k programom Biznis Star
v priebehu zúčtovacieho obdobia je za toto zúčtovacie obdobie účtovaná celá suma mesačného poplatku.
Doplnkový balíček 4G Internet v mobile umožňuje účastníkom využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom
technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 150 Mb/s a s max. prenosovou rýchlosťou do internetu 50 Mb/s. Doplnkovú službu 4G Internet v mobile je
účastník oprávnený aktivovať k programom Biznis Star**/***/**** (k programu Biznis Star***** je poskytovaná automaticky ako jeho súčasť), ktoré sú poskytované
prostredníctvom technológií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA , HSUPA alebo HSPA (nie Flash-OFDM). Tento balíček zahŕňa:
pre programy Biznis Star**/***/**** jednorazové zvýšenie objemu dát o 1 000 MB/mesiac navyšujúcich: a) voľný objem dát v prípade, ak účastník v rámci svojho
programu Biznis Star využíva Internet v mobile 500; b) objem dát pre prenosy plnou rýchlosťou, ak účastník v rámci svojho programu Binis Star využíva Neobmedzený
internet v mobile.
pre program Biznis Star***** neobmedzený objem dát, avšak po prenesení objemu 10 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude
rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kbit/s.
Podmienkou využitia tejto služby je najmä (i) využívanie služby Internet v mobile v rámci určených programov služby Biznis Star a (ii) SIM karta a mobilné zariadenie
podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Služba aktivovaná od 16. 2. 2014 je poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak, za
mesačný poplatok 9,99 €. Ak účastník aktuálne využíva niektorý z programov Biznis Star**/ ***/**** s platným Dodatkom k Zmluve s viazanosťou 24 mesiacov, má
nárok využívať doplnkový balíček za akciový mesačný poplatok 4,99 €. Akciový mesačný poplatok sa v prospech účastníka uplatní pri prvej aktivácii doplnkovej služby
počas celej zostávajúcej doby využívania príslušného programu služby s platnou dobou viazanosti. Účastník je oprávnený doplnkovú službu kedykoľvek bezplatne
deaktivovať. Ak si doplnkovú službu deaktivuje počas danej doby viazanosti, účastník nemá nárok na znovuobnovenie akciového mesačného poplatku 4,99 € počas
plynutia danej doby viazanosti. Ostatné podmienky poskytovania služby Internet v mobile nie sú aktiváciou a využívaním tejto doplnkovej služby dotknuté.

§

§

§

Aktivácia programov Služieb Biznis Star nie je od 15. 10. 2014 možná. Uvedené podmienky a ceny platia pre programy Biznis Star, ktoré boli aktivované do 14. 10. 2014 (vrátane).
Ostatné služby sú poskytované za podmienok podľa platného Cenníka.

CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR,
KTORÝCH AKTIVÁCIA BOLA MOŽNÁ DO 14. 10. 2014
(VRÁTANE)
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 Biznis Star, ktoré bolo možné aktivovať do 14. 10. 2014.

Internet v mobile 500 zahŕňa neobmedzený objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom s tým, že po
vyčerpaní voľného objemu dát uvedeného vyššie v tabuľke bude v rámci jedného zúčtovacieho obdobia pri programoch Biznis Star* a Biznis Star** rýchlosť dátových
prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 32 kb/s a pri programoch Biznis Star***, Biznis Star**** a Biznis
Star***** na 64 kb/s. Aktivovaním dátovej služby Internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Štart,
Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu,
ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
Neobmedzený internet v mobile zahŕňa mesačne neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Po prenesení 2 000
MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na
64 kb/s. Aktivovaním doplnkového balíka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile
100, Internet v mobile 500, Štart, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem
zdieľaného Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb
pre službu Roaming.
Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete Telekom a do všetkých
pevných sietí SR, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe, a zároveň zahŕňa neobmedzený počet SMS správ a MMS správ
odoslaných na štandardné účastnícke čísla do sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS/MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú
spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu
SMS. Doplnkový balík Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS je možné aktivovať iba s programom služieb Biznis Star*.
Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných
i pevných sietí SR a neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci
jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kb/s. Aktivovaním doplnkového
balíka Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet
v mobile 500, Štart, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného
Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu
Roaming. Balík Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile je možné aktivovať iba s programom služieb Biznis Star**. Aktivácia doplnkového balíka
Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile je možná v plnom rozsahu iba v prípade, že účastník nemá zároveň aktívnu službu Zdieľanie dát. V opačnom
prípade bude účastníkovi aktivovaná iba časť zahŕňajúca neobmedzené volania, pričom zvyšná časť zahŕňajúca neobmedzený objem prenesených dát bude účastníkovi
aktivovaná až v okamihu deaktivácie služby Zdieľanie dát (dovtedy bude pre dátové prenosy uplatňovaná služba Zdieľanie dát).
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre programy Biznis Star:
Program služieb Biznis Star
Jednorazové zvýšenie objemu dát o:
Jednorazový poplatok

Biznis Star*, Biznis Star**
500 MB

Biznis Star***, Biznis Star****, Biznis Star*****
1 000 MB

5,99

5,99

Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou sa vzťahuje len na prebiehajúce zúčtovacie obdobie, pričom nevyčerpaný objem dát sa do
nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša. Jednorazové zvýšenie je možné aktivovať zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom 500MB ZAP alebo 1000MB
ZAP v závislosti od aktivovaného programu služieb.
Ponuku programov Biznis Star môže využiť každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (podnikatelia). Podmienkou poskytovania programov Biznis Star
je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov alebo na 12/24 mesiacov v prípade využitia ponuky bez kúpy akciového
koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu. V prípade programov služieb Biznis Star sa účtuje za novo aktivované SIM karty aktivačný poplatok 0,02 €. Z technických
dôvodov súvisiacich s poskytovaním prichádzajúcich roamingových hovorov rámci programu služieb Biznis Star v prípade, že účastník bude v zahraničí prijímať hovory
ku koncu zúčtovacieho obdobia, môžu byť jeho prichádzajúce hovory u európskych operátorov čerpané z balíka voľných minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie.
Z balíka voľných minút v aktuálnom zúčtovacom období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Pri aktivácii doplnkových
balíkov k programom Biznis Star v priebehu zúčtovacieho obdobia je za toto zúčtovacie obdobie účtovaná celá suma mesačného poplatku. Deaktivácia doplnkových
balíkov je realizovaná vždy od prvého dňa nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, pričom i v prípade prenesenia mobilného telefónneho čísla od spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., v priebehu zúčtovacieho obdobia je za toto zúčtovacie obdobie účtovaná celá suma mesačného poplatku za doplnkové balíky deaktivované v dôsledku
prenosu čísla k inému operátorovi.

Aktivácia programov Služieb Biznis Star nie je od 15. 10. 2014 možná. Uvedené podmienky a ceny platia pre programy Biznis Star, ktoré boli aktivované do 14. 10. 2014 (vrátane).
Ostatné služby sú poskytované za podmienok podľa platného Cenníka.

CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR,
KTORÝCH AKTIVÁCIA BOLA MOŽNÁ DO 14. 10. 2014
(VRÁTANE)
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 Biznis Star, ktoré bolo možné aktivovať do 14. 10. 2014.

Na volania v SR, ako i volania zo SR do krajín EÚ sa uplatňuje sekundová tarifikácia od prvej sekundy (1 + 1) a v prípade hovorov zo SR do ostatných krajín sveta sa
uplatňuje minútová tarifikácia (60 + 60), ak nie je uvedené v opise aktivovaných služieb inak. V prípade programov služieb Biznis Star zákazník nemôže využívať službu
Hovory do zahraničia InterCall 33 pre podnikateľov, len štandardné Hovory do zahraničia InterCall 33. Všetky ostatné služby, ktoré je možné s programami služieb Biznis
Star aktivovať, sú spoplatňované podľa cien platných pre programy služieb Podnikateľ zodpovedajúcej úrovne programu služieb: Biznis Star* ako Podnikateľ 90, Biznis
Star** ako Podnikateľ 150, Biznis Star*** ako Podnikateľ 300, Biznis Star**** ako Podnikateľ 600 a Biznis Star***** ako Podnikateľ 1 200. Pri označovaní programov
služieb Biznis Star môžu byť v ich názve namiesto hviezdičiek alternatívne použité aj číslovky zodpovedajúce počtu hviezdičiek príslušnej úrovne programu služieb (napr.
Biznis Star 1 pre Biznis Star*, Biznis Star 2 pre Biznis Star** atď.).
Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 15. 10. 2013 (vrátane) do 20. 12. 2013 (vrátane) vo vzťahu k programom Biznis Star podľa Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, jej Dodatku a kúpnej zmluvy bol predaný mobilný telefón na splátky, bude počas celej doby dojednanej viazanosti účtovaný mesačný
poplatok za program služieb Biznis Star, akontácia a splátky (24 splátok) kúpnej ceny mobilného telefónu vo výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Biznis Star od 15. 10.
2013 (vrátane) do 20. 12. 2013 (vrátane) a podľa jeho Prílohy B. Cenník programov Biznis Star – Cenník mobilných telefónov k programom Biznis Star platnej a účinnej
v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.

BIZNIS STAR DÁTOVÝ ROAMING
Biznis star DÁTOVÝ roaming
DÁTOVÉ PRENOSY NA BÁZE GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA V SIEŤACH ROAMINGOVÝCH PARTNEROV
BIZNIS STAR*, BIZNIS STAR**, BIZNIS STAR***

BIZNIS STAR****

BIZNIS STAR*****

Aktivačný poplatok

0

0

0

Mesačný poplatok

1,99

0,99

0

Paušálny mesačný
Objem prenesených
poplatok za prenesený
zvýhodnených dát (MB) objem zvýhodnených dát (1)

Spoplatnenie prenosov
nad objem zvýhodnených
dát (€/MB)

Tarifné pásmo

Zóna 1
Zóna 2

Celkový objem
zvýhodnených
dát (MB)
1 000
0

0,1 až 100
100 až 250
250 až 500
500 až 1 000

9,99
19,99
39,99
79,99

0,1946

_

_

1,0138

Zóna 3

0

–

–

2,0378

Zóna 4

0

–

–

20,3776

(1)
Paušálny mesačný poplatok je účtovaný len za zúčtovacie obdobie, v ktorom účastník realizoval dátový prenos v niektorej krajine zóny 1.
Službu Biznis Star dátový roaming je možné aktivovať len v prípade podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba). Tarifikačný interval je 10 kB.
Mesačný poplatok je účtovaný vždy v plnej výške za každé, aj začaté zúčtovacie obdobie. Deaktivácia služby je v prípade, že nie je dojednaný záväzok viazanosti,
bezplatná, pričom k deaktivácii dôjde k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia, v ktorom účastník požiadal o deaktiváciu. Služba Biznis Star dátový roaming zahŕňa
dátové prenosy cez APN WAP, APN internet a APN internet plus a nevzťahuje sa na dátové prenosy cez APN blackberry.net. Službu Biznis Star dátový roaming je možné
aktivovať k hlasovým a dátovým mesačným programom služieb s výnimkou programu služieb Bez záväzkov. V prípade aktivácie služby Biznis Star dátový roaming
s programami služieb Podnikateľ je účtovaný mesačný poplatok podľa úrovne programu služieb: Podnikateľ 90 ako Biznis Star*, Podnikateľ 150 ako Biznis Star**,
Podnikateľ 300 ako Biznis Star***, Podnikateľ 600 ako Biznis Star**** a Podnikateľ 1 200 ako Biznis Star*****. V prípade ostatných programov služieb je účtovaný
mesačný poplatok 1,99 €.

Paušálne mesačné poplatky za prenesený objem zvýhodnených dát pri službe Biznis Star dátový roaming sa nezapočítavajú do mesačného limitu roamingovej dátovej
prevádzky, o ktorého prekročení je zákazník informovaný prostredníctvom služby Kontrola dát.

Aktivácia programov Služieb Biznis Star nie je od 15. 10. 2014 možná. Uvedené podmienky a ceny platia pre programy Biznis Star, ktoré boli aktivované do 14. 10. 2014 (vrátane).
Ostatné služby sú poskytované za podmienok podľa platného Cenníka.

CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR,
KTORÝCH AKTIVÁCIA BOLA MOŽNÁ DO 14. 10. 2014
(VRÁTANE)
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 Biznis Star, ktoré bolo možné aktivovať do 14. 10. 2014.

Biznis Star hlasový roaming
Biznis Star hlasový roaming
Biznis Star*
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

Biznis Star**

Biznis Star***

0

0

2,99
1,99

2,99
1,99

0
1,99

Biznis Star****

Biznis Star*****

0

0
0

0,99
0

Odchádzajúce hovory do SR

Prichádzajúce hovory

Poplatok za odch. hovor + cena/min.

€/min.

SMS

Zóna 1 (EÚ, USA)

0,30

+

0,09

0,09

0,09

Zóna 2 (Čína, Rusko, Švajčiarsko...)

1,00

+

0,49

0,49

0,39

Zóna 3

1,00

+

1,49

1,49

0,39

Zóna 4

1,00

+

2,99

1,99

0,59

Kompletný zoznam krajín v zónach je uvedený v Cenníku pri službe Biznis Star volania do zahraničia 1 a 2. Službu Biznis Star hlasový roaming je možne aktivovať len
v prípade podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) a uplatňuje sa pri nej mesačný poplatok účtovaný vždy v plnej výške za každé, aj začaté
zúčtovacie obdobie. Uplatňuje sa sekundová tarifikácia po prvej minúte (60 + 1) pre prichádzajúce i odchádzajúce hovory. Deaktivácia služby je v prípade, že nie je
dojednaný záväzok viazanosti, bezplatná, pričom k deaktivácii dôjde okamžite. Akciová cena mesačného poplatku sa vzťahuje na nových i existujúcich zákazníkov
tejto služby. Pri odchádzajúcich hovoroch pozostáva cena za hovor z poplatku za odchádzajúci hovor a z poplatku závisiaceho od dĺžky hovoru (popl. za odch. hovor
+ cena/min.). Poplatok za odchádzajúci hovor zákazník zaplatí až v prípade úspešného spojenia s volaným účastníkom. Pri odchádzajúcich roamingových hovoroch
smerujúcich do sietí mimo SR sa poplatok za odchádzajúci hovor účtuje aj po každej ďalšej začatej minúte hovoru. Pri odchádzajúcich hovoroch z jednej zóny do
druhej platí cena pre vyššiu zónu. Odchádzajúce SMS správy zo zóny 1 do ostatných zón sú spoplatnené cenou 0,39 €/SMS. Odchádzajúce MMS správy v roamingu
sú spoplatnené jednotnou sadzbou 0,3953 €/MMS. Roamingové volania na špeciálne národné čísla (audiotext, hlasovania) sú spoplatnené ako pri Euro roamingu.
V prípade aktivácie služby Biznis Star hlasový roaming s programami služieb Podnikateľ je účtovaný mesačný poplatok podľa úrovne programu služieb: Podnikateľ 90
ako Biznis Star*, Podnikateľ 150 ako Biznis Star**, Podnikateľ 300 ako Biznis Star***, Podnikateľ 600 ako Biznis Star**** a Podnikateľ 1 200 ako Biznis Star*****.
V prípade ostatných programov služieb je účtovaný mesačný poplatok 3,99 €. Službu Biznis Star hlasový roaming nie je možné kombinovať s inými roamingovými
službami. Ostatné ceny volaní a SMS/MMS správ sú spoplatnené podľa Cenníka služby Euro roaming.

Biznis Star volania do zahraničia 1 a 2
Biznis Star volania do zahraničia 1 a 2
Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star**** Biznis Star*****

Mesačný poplatok

1,99

1,99

0,99

0

0

Cena hovorov v zóne 1 (€/min.)

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Mesačný poplatok

4,99

4,99

3,99

1,99

0

Cena hovorov v zóne 1 a 2 (€/min.)

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Biznis Star volania do zahraničia 1

Biznis Star volania do zahraničia 2

Aktivácia programov Služieb Biznis Star nie je od 15. 10. 2014 možná. Uvedené podmienky a ceny platia pre programy Biznis Star, ktoré boli aktivované do 14. 10. 2014 (vrátane).
Ostatné služby sú poskytované za podmienok podľa platného Cenníka.

CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR,
KTORÝCH AKTIVÁCIA BOLA MOŽNÁ DO 14. 10. 2014
(VRÁTANE)
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 Biznis Star, ktoré bolo možné aktivovať do 14. 10. 2014.

Službu Biznis Star volania do zahraničia 1 a 2 je možné aktivovať len v prípade podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) a len k hlasovým
mesačným programom služieb Biznis Star, pričom sa uplatňuje sekundová tarifikácia od prvej sekundy (1 + 1). Volania do ostatných krajín sú spoplatnené podľa
štandardného Cenníka hovorov do zahraničia.
Pre služby Biznis Star dátový roaming, Biznis Star hlasový roaming a Biznis Star volania do zahraničia 1 a 2 platí nasledujúce rozdelenie zón:
Zóna 1: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Désirade, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Gibraltár, Grécko, Guadeloupe,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Madeira a Azorské ostrovy, Maďarsko, Malta, Marie Galante, Martinik, Nemecko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Španielsko a Kanárske ostrovy, Švédsko, Taliansko, USA, Veľká Británia
Zóna 2: Čína, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, Turecko
Zóna 3: Albánsko, Andorra, Austrália, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Hongkong, India, Isle of Man, Izrael, Japonsko,
Jersey, Juhoafrická republika, Kanada, Katar, Macedónsko, Malajzia, Maroko, Mexiko, Moldavsko, San Maríno, Saudská Arábia, Singapur, Srbsko, Srí Lanka, Thajsko,
Spojené arabské emiráty, Ukrajina
Zóna 4: Zoznam všetkých krajín nájdete na www.telekom.sk + satelitné siete, námorné lode, lietadlá

Aktivácia programov Služieb Biznis Star nie je od 15. 10. 2014 možná. Uvedené podmienky a ceny platia pre programy Biznis Star, ktoré boli aktivované do 14. 10. 2014 (vrátane).
Ostatné služby sú poskytované za podmienok podľa platného Cenníka.

