Cenník programov služieb Podľa seba naj
platný od 1. 4. 2014
Príloha je neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

PROGRAMY PODĽA SEBA NAJ
Každý program Podľa seba Naj je zložený z balíčkov Podľa seba Naj v počte určenom podľa tabuľky, pričom konkrétnu kombináciu balíčkov Podľa seba Naj si
účastník zvolí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. V rámci každého typu programu Podľa seba Naj je možné kombinovať balíčky Podľa
seba Naj v ľubovoľných kombináciách, pričom viacnásobne je možné v rámci jedného programu Podľa seba Naj použiť len Balíček do všetkých sietí/Balíček 50
minút do všetkých sietí. Ostatné balíčky Podľa seba Naj je možné použiť len jedenkrát, a to buď ako štandardný, bonusový, alebo doplnkový balíček. Vybraný
program Podľa seba Naj pozostáva zo súčtu voľných jednotiek (z odchádzajúcich hovorov, odchádzajúcich SMS správ alebo objemu prenesených dát), prípadne
zvýhodnenej ceny odchádzajúcich hovorov, a to podľa kombinácie balíčkov Podľa seba Naj zvolenej účastníkom.

PROGRAMY PODĽA SEBA NAJ
s viazanosťou na 12 mesiacov
Program
Podľa seba Naj 1
Podľa seba Naj 3
Podľa seba Naj 5
Podľa seba Naj 7

POČET BALÍČKOV
1
3
5
7

MESAČNÝ POPLATOK
9,99 €
19,99 €
29,99 €
39,99 €

Poznámka: Ceny sú uvedené s DPH. Podmienkou poskytovania programov Podľa seba Naj je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 12 mesiacov. Účastník môže kedykoľvek požiadať o zmenu kombinácie balíčka Podľa seba Naj tvoriacej súčasť ním využívaného programu
Podľa seba Naj; takáto zmena bude spoplatnená administratívnym poplatkom v sume 0*/3,01 € s DPH a bude účinná od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho
po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o vykonanie zmeny. V prípade programov Podľa seba Naj poskytovaných na základe Dodatku
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov nie je poskytovaný Balíček 0,06 celý deň a nie je možné využiť žiadnu akciovú ponuku na
kúpu akciového mobilného telefónu. Ponuka platí do 31. 5. 2014.
* Zvýhodnená výška poplatku platí do 28. 2. 2014.

PROGRAMY PODĽA SEBA NAJ
s viazanosťou na 24 mesiacov
Program

Podľa seba Naj 1
Podľa seba Naj 3
Podľa seba Naj 5
Podľa seba Naj 7

POČET BALÍČKOV
1
3
5
7

MESAČNÝ POPLATOK
9,99 €
19,99 €
29,99 €
39,99 €

BONUSOVÝ BALÍČEK
PODĽA SEBA NAJ ALEBO
MOBILNÝ TELEFÓN
áno
áno
áno
áno
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BALÍČKY PODĽA SEBA NAJ
Balíček 50 minút do všetkých sietí***
(volania do všetkých národných sietí)
Balíček do všetkých sietí****
(volania do všetkých národných sietí)
Balíček neobmedzených volaní večer a víkend (víkendové a večerné volania
do mobilnej siete Telekom a pevných sietí SR)
Balíček SMS zadarmo (SMS do všetkých národných sietí)
Balíček Neobmedzený internet v mobile
Balíček 0,06 celý deň*
Balíček volania cez deň**
(volania do mobilnej siete Telekom a pevných sietí v SR cez pracovné dni)

POČET VOĽNÝCH JEDNOTIEK
V RÁMCI BALÍČKA
50 minút
40 minút
Neobmedzený
1 000 SMS
Neobmedzený objem dát (Po prenesení objemu 2 000 MB dát bude
rýchlosť dátových prenosov znížená maximálne na 64 kb/s.)
0
Neobmedzený

*	Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3, 5 a 7.
**	Ponuka platí len pre program Podľa seba Naj 7.
***	Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s viazanosťou na 24 mesiacov.
****	Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj s viazanosťou na 12 mesiacov.
alíček do všetkých sietí/Balíček 50 minút do všetkých sietí zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí SR;
§Bvoľné
minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania.
alíček neobmedzených volaní večer a víkend zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla mobilnej sieti Telekom a do všetkých
§Bpevných
sietí SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00
hod. Voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania. Ak je súčasťou programu Podľa seba Naj Balíček 50 minút do všetkých sietí
a zároveň aj Balíček neobmedzených volaní večer a víkend, čerpajú sa víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí SR najprv
z voľných minút z Balíčka neobmedzených volaní večer a víkend.

SMS zadarmo zahŕňa SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí SR a nevzťahuje sa na SMS správy poslané na skrátené čísla
§Ba alíček
čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones,
PC Messengera, SMS Directu a E-Mailu SMS. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Cena za SMS po vyčerpaní voľného objemu SMS správ v rámci
balíčka je 0,2000 €/SMS s DPH.

Neobmedzený internet v mobile zahŕňa neobmedzený voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej
§Bsietialíček
Telekom. Po prenesení objemu 2 000 MB dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do

konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kb/s. Aktivovaním Balíčka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované
predchádzajúce dátové služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, web’n’walk 100, Štart, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, zdieľanie dát
služby Mobilný internet alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak boli pôvodne na SIM karte aktivované.

alíček 0,06 celý deň (len pre Podľa seba Naj 3, 5 a 7) predstavuje zvýhodnenú cenu 0,0605 € s DPH/min. za každý odchádzajúci hovor na štandardné
§Búčastnícke
čísla do všetkých sietí v SR účtované po prvej sekunde hovoru. Balíček 0,06 celý deň nezahŕňa žiadne voľné minúty odchádzajúcich hovorov ani iné

voľné jednotky. Po uplynutí obdobia poskytovania Balíčka 0,06 celý deň, ktorou je obdobie viazanosti, dôjde k automatickej deaktivácii Balíčka 0,06 celý deň
a k jeho zmene na Balíček 50 minút do všetkých sietí. Balíček 0,06 celý deň nie je možné počas obdobia jeho poskytovania zmeniť na iný typ balíčka Podľa seba
Naj v rámci vybraného programu Podľa seba Naj. V prípade, že je súčasťou programu Podľa seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jeden Balíček
50 minút do všetkých sietí, čerpajú sa odchádzajúce hovory najprv z voľných minút z každého Balíčka 50 minút do všetkých sietí a až následne po vyčerpaní
všetkých voľných minút sa všetky odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň. V prípade, že je súčasťou programu Podľa
seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň Balíček neobmedzených volaní večer a víkend, čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú volaniami do mobilnej
siete Telekom alebo do pevných sietí SR počas víkendov a sviatkov a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod., najprv z voľných minút z Balíčka
neobmedzených volaní večer a víkend a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút sa takéto odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou
podľa Balíčka 0,06 celý deň. V prípade, že je súčasťou programu Podľa seba Naj okrem Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jeden Balíček 50 minút do všetkých
sietí a Balíček neobmedzených volaní večer a víkend, čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú volaniami do mobilnej siete Telekom alebo do pevných sietí v SR
počas víkendov a sviatkov a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod., najprv z voľných minút z Balíčka neobmedzených volaní večer a víkend,
následne z voľných minút z každého Balíčka 50 minút do všetkých sietí a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút sa takéto odchádzajúce hovory
spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň.
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volania cez deň (len pre Podľa seba Naj 7) zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla mobilnej sieti Telekom
§Ba alíček
všetkých pevných sietí SR počas pracovných dní od 7.00 hod. do 19.00 hod. Voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania.

Ak je súčasťou programu Podľa seba Naj Balíček 50 minút do všetkých sietí a zároveň aj Balíček volania cez deň, čerpajú sa volania cez deň do mobilnej siete
Telekom alebo do pevných sietí v SR najprv z voľných minút Balíčka volania cez deň. Balíček volania cez deň je možné využiť len pri mesačnom programe Podľa
seba Naj 7 (pri mesačných programoch Podľa seba Naj 3 a 5 je možné využiť Doplnkový balíček volania cez deň).

CENA PO VYČERPANÍ VOĽNÝCH JEDNOTIEK
V RÁMCI VYBRANÉHO PROGRAMU PODĽA SEBA NAJ
Program
Podľa seba Naj 1
Podľa seba Naj 3
Podľa seba Naj 5
Podľa seba Naj 7

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY
V RÁMCI SR/ZA MINÚTU
0,2017 €
0,0605 €*/0,1614 €
0,0605 €*/0,1210 €
0,0605 €*/0,1008 €

ODOSLANIE SMS
V RÁMCI SR
0,1008 €/0,2000 €**
0,1008 €/0,2000 €**
0,1008 €/0,2000 €**
0,1008 €/0,2000 €** €**

*	Zvýhodnená cena platná v prípade aktivácie Balíčka 0,06 celý deň v rámci vybraného programu Podľa seba Naj, a to za podmienok špecifikovaných vyššie
v opise Balíčka 0,06 celý deň.
** Cena sa účtuje v prípade aktivácie Balíčka SMS zadarmo po vyčerpaní voľných SMS.

BALÍČKY PODĽA SEBA NAJ AKO DOPLNKOVÁ SLUŽBA
Balíčky Podľa seba Naj je možné poskytnúť aj ako doplnkovú službu, ktorá je kombinovateľná výlučne s programami Podľa seba Naj.
K programu Podľa seba Naj je možné aktivovať nad rámec štandardných balíčkov Podľa seba Naj zahrnutých v programe Podľa seba Naj maximálne jeden ďalší
balíček Podľa seba Naj ako doplnkovú službu, a to za cenu mesačného poplatku podľa tabuľky nižšie.
BALÍČKY PODĽA SEBA NAJ AKO DOPLNKOVÁ SLUŽBA
MESAČNÝ POPLATOK
Doplnkový balíček 50 minút do všetkých sietí
(volania do všetkých národných sietí)
Doplnkový balíček neobmedzených volaní večer a víkend
(víkendové a večerné volania do mobilnej siete Telekom a pevných sietí v SR)
Doplnkový balíček SMS zadarmo
(SMS do všetkých národných sietí)
Doplnkový balíček Neobmedzený internet v mobile
Doplnkový balíček volania cez deň*
* Ponuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3 a 5.

10,07 €
10,07 €
10,07 €
9,99 €
4.99 €
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VOLANIA NAJBLIŽŠÍM
AKTIVAČNÝ POPLATOK
0€
1,00 €
2,99 €

Zmena v nastavení služby
Mesačný poplatok

V rámci doplnkovej služby Volania Najbližším je poskytovaná zľava 100 % z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla
v mobilnej sieti Telekom. Mesačný poplatok za službu Volania Najbližším 2,99 € bude účastníkom účtovaný po uplynutí obdobia bezplatného poskytovania služby:
Program
Podľa seba Naj 3
Podľa seba Naj 5
Podľa seba Naj 7

CENA ZA VOLANIA,
SMS A MMS NA TRI ČÍSLA

0

OBDOBIE BEZPLATNÉHO POSKYTOVANIA
SLUŽBY VOLANIA NAJBLIŽŠÍM
3 mesiace
6 mesiacov
24 mesiacov

Poznámka: Ceny sú uvedené s DPH. Ponuka platí do 31. 5. 2014.
Podmienkou poskytovania programov Podľa seba Naj je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Účastník
môže kedykoľvek požiadať o zmenu kombinácie balíčka Podľa seba Naj (okrem Balíčka 0,06 celý deň, ktorý nie je počas obdobia viazanosti možné meniť)
tvoriacich súčasť ním využívaného programu Podľa seba Naj; takáto zmena bude spoplatnená administratívnym poplatkom v sume 0*/3,01 € s DPH a bude
účinná od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o vykonanie zmeny.
* Zvýhodnená výška poplatku platí do 28. 2. 2014.
Odchádzajúce hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách od prvej sekundy hovoru. Cena za odoslané SMS v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy
poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských operátorov. Cena za odoslané SMS do zahraničia je 0,1513 €/SMS s DPH a vzťahuje sa na SMS správy
poslané na účastnícke čísla zahraničných operátorov. Ak súčasťou programu Podľa seba Naj nie je Balíček Neobmedzený internet v mobile, prístup na internet
v rámci mobilnej siete Telekom prostredníctvom SIM karty, t. j. prenos dát, sa spoplatňuje sumou 0,49 €/MB s tarifikačným intervalom 1 kB pre všetky APN
a všetky služby a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Po prenesení 50 MB dát v mobilnej sieti Telekom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude
rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kb/s.
Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb za službu Roaming, ktorý je uvedený v Cenníku.
Počet voľných jednotiek (odchádzajúce hovory, odchádzajúce SMS alebo objem prenesených dát) v balíčkoch Podľa seba Naj ako doplnkovej službe je totožný
ako pri štandardných balíčkoch Podľa seba Naj tvoriacich súčasť programov Podľa seba Naj, pričom v prípade ich aktivácie účastníkom sa voľné jednotky
pripočítajú k voľným jednotkám v rámci zvoleného programu služieb. K aktivácii balíčka Podľa seba Naj ako doplnkovej služby dôjde prvým dňom zúčtovacieho
obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o jeho aktiváciu.
Podmienkou aktivácie služby Volania Najbližším je súčasná aktivácia programu Podľa seba Naj 3 a vyššieho na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Aktiváciou služby Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje (ak predtým bola aktívna) služba Ty a ja.
V prípade deaktivácie služby Volania Najbližším nie je možná jej opätovná aktivácia. V prípade zmeny zvoleného programu služieb Podľa seba Naj na iný program
služieb Účastník stráca nárok na poskytovanie služby Volania Najbližším, okrem prípadu zmeny na program služieb Podľa seba Naj 3 a vyššie, keď Účastníkovi
bude služba Volania Najbližším poskytovaná i naďalej, avšak Účastník stráca nárok na obdobie bezplatného poskytovania (zľavu z mesačného poplatku) služby
Volania Najbližším.
Účastníkom, ktorí si do 13. 2. 2012 (vrátane) aktivovali alebo požiadali o aktiváciu programu Podľa seba Naj, sú programy Podľa seba Naj (a tiež
štandardné, bonusové i doplnkové balíčky) poskytované a spoplatnené podľa podmienok uvedených v Cenníku programov a služieb poskytovaných
prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platnom a účinnom pre programy Podľa seba do 13. 2. 2012.
Tento Cenník programov služieb Podľa seba Naj nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise k tomuto Cenníku a odo dňa jeho účinnosti sa
ruší platnosť a záväznosť predchádzajúceho Cenníka programov a služieb Podľa seba Naj vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom
dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené inak.

