Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 1. 1. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 1. 2012 k zmene a doplneniu v ponuke programov a služieb
uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 1. 2012,
a to nasledovne:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 27 dopĺňajú Dôležité informácie nasledujúcim textom:

Dôležité informácie

(spoločné ustanovenia pre Cenník mesačných programov)
Volania počas sviatkov sa účtujú ako volania cez víkendy. Neprevolané voľné
minúty sa automaticky neprenášajú do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia
(potrebná aktivácia služby Presun voľných minút). Zmena v službe nadobúda
účinnosť deň po poslednom uskutočnenom oceňovaní hovorov. Textové správy
SMS odoslané na neexistujúce účastnícke čísla, neúplné čísla alebo do sietí,
ktoré nepodporujú prijímanie SMS správ, budú spoplatnené ako odoslané SMS
správy podľa aktuálneho cenníka (aj v prípade, keď je účastník informovaný,
že SMS správa nemohla byť doručená).
Písanie SMS správ s diakritikou alebo T9 spôsobuje zmenu kódovania SMS
správy. V takomto prípade je počet znakov pre spoplatnenie 1 SMS správy
znížený na 70 znakov.
Prístup na internet
Služba Prístup na internet je aktivovaná každému zákazníkovi (fyzická
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) pri aktivácii nového alebo
predĺžení existujúceho hlasového mesačného programu, pokiaľ k dotknutému
mesačnému programu nemá aktivovanú akúkoľvek inú z dátových služieb
s predplateným mesačným objemom voľných dát (napr. službu
web‘n‘walk Surf, web‘n‘walk Surf&Mail, Internet v mobile 100,
Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile alebo tzv. zdieľanie
dát pri službe T-Mobile mobilný internet).
Ak zákazník požiada o deaktiváciu služby Prístup na internet, nebude mu
dodatočne automaticky aktivovaná žiadna dátová služba, ak nedôjde
k zmene zúčtovacieho obdobia alebo účastníckych údajov.
Služba Neobmedzený internet v mobile
Služba Neobmedzený internet v mobile je aktivovaná každému zákazníkovi
(fyzická osoba – nepodnikateľ) pri aktivácii nového alebo predĺžení
existujúceho hlasového mesačného programu, pokiaľ k dotknutému mesačnému
programu nemá aktivovanú akúkoľvek inú z dátových služieb s predplateným
objemom voľných dát (napr. službu web‘n‘walk Surf, web‘n‘walk Surf&Mail,
Internet v mobile 500 alebo tzv. zdieľanie dát pri službe T-Mobile mobilný
internet).
Službu Neobmedzený internet v mobile je možné deaktivovať odoslaním
bezplatnej SMS správy v tvare NEOB VYP na telefónne číslo 12323 alebo
na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.
Počas obdobia od aktivácie služby Neobmedzený internet v mobile do uplynutia
prvého celého zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po aktivácii služby je
táto služba poskytovaná za mesačný poplatok vo výške 0 € s DPH (ďalej len
„skúšobná doba“). O úspešnej aktivácii služby Neobmedzený internet v mobile,

ako aj o trvaní skúšobnej doby bude zákazník informovaný SMS správou.
V prípade, že zákazník počas skúšobnej doby prenesie menej než 10 MB dát,
pričom do úvahy sa berie celková suma prijatých aj odoslaných dát, služba
Neobmedzený internet v mobile bude uplynutím posledného dňa skúšobnej
doby deaktivovaná, pričom o nadchádzajúcej deaktivácii služby Neobmedzený
internet v mobile, ako aj o možnostiach jej ďalšieho poskytovania bude zákazník
informovaný SMS správami.
V prípade, že zákazník počas skúšobnej doby prenesie viac než 10 MB dát,
pričom do úvahy sa berie celková suma prijatých aj odoslaných dát, služba
Neobmedzený internet v mobile bude deaktivovaná po uplynutí skúšobnej doby
a bude aktivovaná služba Internet v mobile 500, pričom po skúšobnej dobe bude
služba Internet v mobile 500 spoplatňovaná štandardným mesačným poplatkom
vo výške 5,99 € s DPH. O jej nadchádzajúcom spoplatnení, ako aj o možnostiach
jej bezplatnej deaktivácie alebo zmeny bude zákazník pred uplynutím skúšobnej
doby informovaný SMS správami.
Ďalšie podmienky poskytovania služby Internet v mobile 500 sa riadia
podmienkami poskytovania tejto služby v zmysle aktuálne platného Cenníka.
V prípade, že je vo vzťahu k SIM karte okrem programu služieb aktivovaná
aj ďalšia služba a ceny za konkrétny typ spoplatňovanej jednotky (napr.
hovor, SMS správa, MMS správa, dáta atď.) podľa Cenníka programu služieb
a cenníka pre túto ďalšiu službu sú vo vzájomnom rozpore, platí vo vzťahu
k tejto spoplatňovanej jednotke cenník pre túto ďalšiu službu, ak nie je výslovne
uvedené inak. Mesačné poplatky sú pravidelne sa opakujúce poplatky,
fakturované vo faktúre za aktuálne zúčtovacie obdobie.
Zúčtovacie obdobie je obdobie:
- od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
- o d 8. dňa bežného kalendárneho mesiaca do 7. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca,
- o d 15. dňa bežného kalendárneho mesiaca do 14. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca,
- o d 22. dňa bežného kalendárneho mesiaca do 21. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca, a to v závislosti od určenia spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Informácia o konkrétnom zúčtovacom období je uvedená v Zmluve
o poskytovaní verejných služieb a na faktúre.
Ceny môžu byť uhradené bankovým prevodom (vrátane inkasa),
prostredníctvom pošty alebo v hotovosti v určených Telekom Centrách.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 1. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
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V časti Cenník mesačných programov sa na strane 3 dopĺňajú Programy Podľa seba Naj nasledujúcim textom:

Programy Podľa seba Naj – 24-mesačná viazanosť

Programy Podľa seba Naj – 12-mesačná viazanosť

Program

Program

Podľa seba
Naj 1

Počet balíčkov
Podľa seba
v rámci
programu
1

Mesačný
poplatok

Bez mobilu

S mobilom

Počet balíčkov Podľa seba
v rámci programu

Mesačný
poplatok

Podľa seba Naj 1

1

9,99

9,99

Bonusový Bonusový balíček**
balíček*

Podľa seba Naj 3

3

19,99

Bonusový Bonusový balíček*
balíček* a 50 €
alebo 25 €

Podľa seba Naj 5

5

29,99

Podľa seba Naj 7

7

39,99

Podľa seba
Naj 3

3

19,99

Podľa seba
Naj 5

5

Bonusový Bonusový balíček*
29,99 balíček*
a 100 €
alebo 50 €

Podľa seba
Naj 7

7

Bonusový Bonusový balíček*
39,99 balíček*
a 200 €
alebo 100 €

* V
 prípade poskytnutia Bonusového balíčka Podľa seba Naj bude zákazníkovi
nad rámec štandardného počtu balíčkov Podľa seba Naj zahrnutých v rámci
daného programu Podľa seba Naj poskytovaný jeden ďalší balíček Podľa
seba Naj podľa výberu zákazníka (okrem Balíčka 0,06 celý deň a Balíčka
volania cez deň), a to na celé obdobie viazanosti. Po uplynutí tohto obdobia
bude takto aktivovaný Bonusový balíček deaktivovaný.
** Bonusový balíček je pri Podľa seba Naj 1 s kúpou akciového mobilného
telefónu poskytovaný na 12 mesiacov.
Pre prípad výplaty hotovosti bude Účastníkovi pri podpise Dodatku k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov vydaný kupón
oprávňujúci Účastníka požiadať o vyplatenie sumy zodpovedajúcej jeho
hodnote (25, 50, 100 alebo 200 €) v hotovosti alebo bankovým prevodom na
základe predloženia kupónu v období uvedenom na kupóne (najskôr od 1. 2.
2012, nie však skôr než po uhradení dvoch mesačných faktúr vyúčtovaných po
aktivácii programu Podľa seba Naj) vo vybraných Telekom Centrách uvedených
na kupóne, avšak iba za predpokladu, že do okamihu uplatnenia kupónu bude
Účastník neprerušene využívať Dodatkom aktivovaný program Služieb Podľa
seba Naj a bude mať uhradené všetky splatné pohľadávky Podniku (žiadne
faktúry po lehote splatnosti).
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. Ostatné balíčky Podľa Seba Naj je možné použiť len jedenkrát,
a to buď ako štandardný, bonusový alebo doplnkový balíček. Vybraný program
Podľa seba Naj bude pozostávať 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.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € 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. 1. 2012.
Balíčky Podľa seba Naj
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 v 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)
* P
 onuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3, 5 a 7.
** Ponuka platí len pre program Podľa seba Naj 7.

Počet voľných
jednotiek
v rámci balíčka
40 minút
3 000 minút
1 000 SMS
Neobmedzený objem
dát. (Po prenesení
objemu 2 000 MB dát
bude rýchlosť dátových
prenosov znížená
na 64 kb/s.)
0
1 000 minút

alíček do všetkých sietí zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na
§Bštandardné
účastnícke čísla do všetkých sietí v SR; voľné minúty sa nevzťahujú
na volania na Odkazovú službu a na 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. 1. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
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volaní večer a víkend zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov
§Bnaalíček
štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých

pevných sietí v 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
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 v SR najprv z voľných minút z Balíčka neobmedzených
volaní večer a víkend.

alíček SMS zadarmo zahŕňa SMS správy poslané na štandardné účastnícke
§Bčísla
do všetkých sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS správy poslané na
skrátené čísla a 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
§Bdátalíček
prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN Internet

v mobilnej sieti 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 na 64
kb/s. Aktivovaním Balíčka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky
deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga,
web’n’walk 100, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry,
BlackBerry Internet E-mail, zdieľanie dát služby T-Mobile 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
§Bzvýhodnenú
cenu 0,0605 € s DPH/min. za každý odchádzajúci hovor na

štandardné účastnícke 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 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 do všetkých sietí, čerpajú sa odchádzajúce
hovory najprv z voľných minút z každého Balíčka 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
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 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 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 do všetkých sietí a až následne po
vyčerpaní všetkých voľných minút sa takéto odchádzajúce hovory spoplatňujú
zvýhodnenou cenou podľa Balíčka 0,06 celý deň.
alíček volania cez deň (len pre Podľa Seba Naj 7) zahŕňa voľné minúty
§Bodchádzajúcich
hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti

Telekom a všetkých pevných sietí v 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 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 z 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).

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. 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. Ponuka platí do 31. 1. 2012.
* Zvýhodnená výška poplatku platí do 31. 1. 2012.
Účastníkom, ktorí si do 18. 10. 2011 (vrátane) aktivovali alebo požiadali
o aktiváciu programu Podľa Seba, sú programy Podľa Seba (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 18. 10. 2011.

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

Odoslanie SMS
v rámci SR

0,2017
0,0605*/0,1614
0,0605*/0,1210
0,0605*/0,1008

0,1008/0,2000**
0,1008/0,2000**
0,1008/0,2000**
0,1008/0,2000**
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* Z výhodnená 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.

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. Ponuka
platí do 31. 1. 2012. Účastníkom, ktorým sa v zmysle zmluvných podmienok
dojednaných do 18. 10. 2011 (vrátane) vo vzťahu k programom Podľa seba má
podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, resp. Dodatku k zmluve zmeniť
poskytovaný balíček Podľa seba na iný balíček Podľa seba, bude predmetný
balíček Podľa seba zmenený a poskytovaný za cenu a podmienok podľa
Cenníka programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platného a účinného pre programy Podľa
seba do 18. 10. 2011.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. 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 3,9570 €/MB
s tarifikačným intervalom 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 za službu
Roaming. Ponuka platí do 31. 1. 2012.

Získajte s Fixom dvojnásobný kredit

Balíčky Podľa seba Naj ako doplnková služba

Aktivujte si alebo predĺžte program Fix a získajte 50 % kreditu navyše a k tomu
skvelý telefón už od 1 €. A navyše, stále máte svoj kredit pod kontrolou ako pri
predplatenej karte.

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
Doplnkový balíček 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*

Mesačný
poplatok
10,07
10,07
10,07
9,99/5,99**
14,99/7,99**

* P
 onuka platí len pre programy Podľa seba Naj 3 a 5.
** Z výhodnený mesačný poplatok za doplnkový balík platí pri využití ponuky
do 31. 1. 2012 a pri súčasnej aktivácii vybraného programu Podľa seba Naj
a podpise dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou
na 24 mesiacov a uplatňuje sa počas viazanosti.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. 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

V časti Cenník programov Fix sa na strane 28 dopĺňa Získajte s Fixom
dvojnásobný kredit nasledujúcim textom:

Vyberte si zo širokej ponuky nový telefón a zároveň získate
50 % extra kreditu navyše zadarmo:
Program
Minimálne mesačné zmluvné dobitie
Extra kredit mesačne
Extra kredit za 2 roky

Fix 9
9,00
–
–

Fix 12
12,00
6,00
144,00

Fix 16
16,00
8,00
192,00

Ak nepotrebujete nový mobil, dobijeme vás 50 % alebo až 100 % extra kreditom:
Program
Minimálne mesačné zmluvné dobitie
Extra kredit mesačne
Extra kredit za 2 roky

Fix 9
9,00
4,50
108,00

Fix 12
12,00
12,00
288,00

Fix 16
16,00
16,00
384,00

S Fixom máte všetky výhody a bez faktúr!
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 1. 2012 pri aktivácii
príslušného programu Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Extra kredit je bonusový kredit, ktorý nie
je súčasťou minimálneho mesačného zmluvného dobitia. Pri kúpe akciového
mobilného telefónu bude zákazník dostávať počas celej doby viazanosti extra
kredit vo výške 6 € mesačne pri programe Fix 12 a 8 € mesačne pri programe
Fix 16. Ak zákazník nevyužije ponuku na kúpu akciového mobilného telefónu,
bude dostávať počas celej doby viazanosti extra kredit vo výške 4,50 € mesačne
pri programe Fix 9, vo výške 12 € mesačne pri programe Fix 12 a 16 € mesačne
pri programe Fix 16. Ponuka nie je kombinovateľná s inými 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. 1. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.
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Pri programoch Fix s viazanosťou na 12 mesiacov získate počas celej doby
viazanosti mesačne extra kredit 2,25 € s programom Fix 9,6 € mesačne
s programom Fix 12 a až 8 € s programom Fix 16.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 1. 2012 pri
aktivácii príslušného programu Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov. Extra kredit je bonusový kredit,
ktorý nie je súčasťou minimálneho mesačného zmluvného dobitia.
S programom Fix s viazanosťou na 12 mesiacov bude zákazník dostávať počas
celej doby viazanosti extra kredit vo výške 2,25 € mesačne pri programe Fix 9,
vo výške 6 € mesačne pri programe Fix 12 a 8 € mesačne pri programe Fix 16.
Ponuka nie je kombinovateľná s inými akciovými ponukami Podniku.
V časti Cenník Easy sa na strane 31 dopĺňajú Programy Easy nasledujúcim
textom:

Rodičovské služby
Služba Sponzor
Táto služba umožní, aby sa vám vaše dieťa vždy dovolalo, aj v prípade, že
nemá dostatok kreditu. V prípade, že kredit dieťaťa klesne pod 0,20 € a bude
volať na vaše telefónne číslo, jeho volania sa vám budú odpočítavať z vašich
voľných minút a po ich prevolaní budú spoplatňované podľa vášho mesačného
programu. Aktivácia služby je zadarmo a musíte si ju aktivovať vy ako rodič,
ktorý povolí, ktoré detské čísla (iba SIM karty z Disney kolekcie) môžu volať na
váš účet.
Službu si môžete aktivovať priamo pri kúpe SIM karty s Disney kolekciou,
v každom Telekom Centre alebo na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.
Služba Kontrola zapnutého telefónu
Táto služba vám poskytne informáciu prostredníctvom SMS, či je telefón
vášho dieťaťa zapnutý alebo vypnutý. Môžete tak napríklad skontrolovať, či
dieťa dodržuje pravidlá školského poriadku, ak má počas vyučovania mobilný
telefón vypnutý. V prípade, že je mobilný telefón dieťaťa vypnutý, po jeho
zapnutí do 8 hodín od zaslania vašej požiadavky vám bude doručená SMS
správa o tom, že dieťa si telefón opätovne zaplo.
Ak chcete zistiť, či má vaše dieťa v škole zapnutý mobilný telefón, pošlite SMS
správu s textom ZAP na telefónne číslo 12322.
Službu si jednoducho aktivujete pri kúpe SIM karty, v Telekom Centrách alebo
telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.
Prijaté SMS z čísla 12322 sú bezplatné.

Pevný zoznam čísel
Pomocou funkcie Pevný zoznam čísel môžete na Disney SIM karte nastaviť
povolené telefónne čísla, na ktoré môže vaše dieťa volať.
Volania na iné telefónne čísla nebudú možné (s výnimkou tiesňových volaní,
ktoré službou Pevný zoznam nebudú ovplyvnené). Aktivácia pevného zoznamu
môže znemožniť odosielanie SMS správ vrátane čísel zadaných v pevnom
zozname (v závislosti od softvéru mobilného telefónu). Aktivácia pevného
zoznamu neobmedzuje prichádzajúce hovory ani prichádzajúce SMS. Na
aktiváciu služby Pevný zoznam čísel a vytvorenie (upravovanie) pevného
zoznamu je potrebné poznať PIN2 kód k Disney SIM karte.
Aktiváciu služby je možné vykonať podľa inštrukcií uvedených v manuáli
priloženom k mobilnému telefónu (napríklad v menu Nastavenie/
Zabezpečenie). Do pevného zoznamu je možné zadefinovať maximálne
10 telefónnych čísel.
O poskytnutie PUK2 kódu môže zákazník požiadať osobne, písomne, faxom,
e-mailom alebo telefonicky. Poskytnutie PIN2 a PUK2 kódu je spoplatnené
v súlade s aktuálnym Cenníkom služieb.
Informácia o kredite dieťaťa na jeho SIM karte
V prípade, že kredit vášho dieťaťa na jeho SIM karte klesne pod 0,50 €,
automaticky vám pošleme SMS správu. Následne môžete svojmu dieťaťu
jednoducho dobiť kredit priamo zo svojho paušálu alebo iným spôsobom,
ktorý si vyberiete. Ak máte jedno dieťa (aktivované jedno detské telefónne
číslo) s Disney kartou a potrebujete mu dobiť kredit, pošlite SMS správu
s textom DOBI na číslo 12322.
Ak chcete dobiť kredit na Disney karte ešte pred jeho vyčerpaním (poklesom
pod 0,50 €) alebo máte viac detí s aktivovanými detskými telefónnymi
číslami, pošlite SMS správu s textom DOBI 09XYXXXXXX na 12322, pričom
zadefinované telefónne číslo 09XYXXXXXX je telefónne číslo Disney karty,
ktorej chcete navýšiť kredit o sumu 12 €. Následne platbu za dobitý kredit
uhradíte spolu s mesačnou faktúrou.
Službu si jednoducho aktivujete pri kúpe SIM karty, v Telekom Centrách alebo
telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.
Informačné SMS správy o kredite vám budú chodiť z telefónneho čísla 12322.
Poznámka: Služba Sponzor je dostupná iba pre Disney kolekciu, zvyšné
rodičovské služby sú dostupné aj pre Easy a Fix.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 1. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

