Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 27. 8. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 27. 8. 2014 k zmene v ponuke programov a služieb uvedených v Cenníku
pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platnom od 1. 8. 2014, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY HAPPY“ na str. 3 a 4, dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:

PROGRAMY HAPPY
PROGRAMY HAPPY
BEZ VIAZANOSTI
Happy XL
Happy XS
Happy S
Happy M
Happy L
Happy XL
volania
Happy XXL
Neobmedzené
– mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend

Happy XS
mini
Volania do siete Telekom
a pevných sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí
v SR
Voľné minúty do EÚ
a prichádzajúce roamingové
volania v EÚ
SMS/MMS do všetkých sietí
v SR
Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou (zahŕňa aj
4G)
Mesačný poplatok

Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
30

50

100

150

250
1 000

– Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

1 000

1 000

Neobmedzené
– aj
do EÚ zo SR

–

–

–

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

4 000 MB

500 MB

6 000 MB

5,99 €

9,99 €

16,99 €

23,99 €

29,99 €

39,99 €

29,99 €

54,99 €

Počas prvých troch celých zúčtovacích období nasledujúcich odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie
programu služieb Happy bez viazanosti, je pre prípad výpovede tejto Zmluvy dohodnutá trojmesačná výpovedná lehota, ktorá je rovnaká pre obe zmluvné strany
a ktorá začne plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa
tretieho zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Po uplynutí prvých 3 celých zúčtovacích období nasledujúcich po
uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je výpovedná lehota jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a uplynie
posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia. Účastník môže kedykoľvek po uplynutí troch celých zúčtovacích období nasledujúcich po uzavretí Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb požiadať o zmenu programu služieb Happy na akýkoľvek iný program Happy, pričom táto zmena bude účinná od prvého dňa
zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti Účastníka o vykonanie tejto zmeny. Zmena programu služieb Happy na
akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je 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. 8. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 27. 8. 2014.

Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
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PROGRAMY HAPPY S VIAZANOSŤOU
S MOBILNÝM TELEFÓNOM
Happy XL
Happy XS
Happy S
Happy M
Happy L
Happy XL
volania
Happy XXL
Neobmedzené
– mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend

Happy XS
mini
Volania do siete Telekom a pevných
sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí v SR

Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
30

50

SMS/MMS do všetkých sietí v SR

–

–

Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou (zahŕňa aj 4G)
Prvá (základná) časť mesačného
poplatku
Druhá (doplnková) časť mesačného
poplatku
Mesačný poplatok (súčet prvej
a druhej časti mesačného poplatku)
uplatňovaný počas doby viazanosti

–

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

4 000 MB

500 MB

6 000 MB

5,99 €

9,99 €

16,99 €

23,99 €

29,99 €

39,99 €

29,99 €

54,99 €

Voľné minúty do EÚ a prichádzajúce
roamingové volania v EÚ

100

150

250

1 000

– Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

1 000

1 000

Neobmedzené
– aj
do EÚ zo SR

podľa Prílohy podľa Prílohy podľa Prílohy podľa Prílohy podľa Prílohy podľa Prílohy podľa Prílohy podľa Prílohy A
A
A
A
A
A
A
A
5,99 € +
9,99 € +
16,99 € +
23,99 € +
29,99 € +
39,99 € +
29,99 € +
54,99 € +
suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa
suma podľa
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A

Podmienkou poskytovania programov služieb Happy s kúpou vybraných mobilných telefónov za zvýhodnenú cenu je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch
zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti.
Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný
program služieb nie je možná.
PROGRAMY HAPPY S VIAZANOSŤOU
BEZ MOBILNÉHO TELEFÓNU
Happy XL
Happy XS
Happy S
Happy M
Happy L
Happy XL
volania
Happy XXL
Neobmedzené
– mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend

Happy XS
mini
Volania do siete Telekom a pevných
sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí v SR

Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
30

50

SMS/MMS do všetkých sietí v SR

–

–

Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou (zahŕňa aj 4G)

–

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

4 000 MB

500 MB

6 000 MB

5,99 €/
4,99 €*

9,99 €/
8,99 €*

16,99 €/
14,99 €*

23,99 €/
19,99 €*

29,99 €/
25,99 €*

39,99 €/
33,99 €*

29,99 €/
25,99 €*

54,99 €/
46,99 €*

Voľné minúty do EÚ a prichádzajúce
roamingové volania v EÚ

Mesačný poplatok

100

150

250

1 000

– Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

1 000

1 000

Neobmedzené
– aj
do EÚ zo SR

* Zľavnená cena mesačného poplatku počas doby viazanosti pri 24-mesačnej viazanosti.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný
od 1. 8. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 27. 8. 2014.

Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
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Podmienkou poskytovania programov služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku za program služieb Happy je uzavretie Dodatku k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu. V prípade uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu sa neuplatňuje zľavnená cena mesačného poplatku za program služieb
Happy. Pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov zákazník získava možnosť aktivácie doplnkových
balíčkov k programom Happy so zľavou 30 % z mesačných poplatkov za tieto doplnkové balíčky. Zľavnená cena mesačných poplatkov sa uplatňuje počas celej
doby viazanosti a po jej uplynutí bude uplatňovaná štandardná nezľavnená cena mesačného poplatku. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný
program služieb nie je možná. Programy služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku môžu byť v zmluvnej dokumentácii alebo vo faktúrach označené aj
doplňujúcou informáciou vo formáte „SIM“, pričom ide o štandardné programy Služieb Happy na príslušnej úrovni podľa tohto Cenníka a táto doplňujúca informácia
je iba informatívneho charakteru z dôvodu označenia, že daný program služieb Happy je poskytovaný za zľavnený mesačný poplatok.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „Zložky programu služieb HAPPY“ na str. 5, sa nahrádza odstavec Internet v mobile nasledovne:
Internet v mobile zahŕňa pre programy Happy XS, Happy S, Happy M a Happy XL volania, Happy XL a Happy XXL neobmedzený objem dát prenesených (prijatých
a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom (vrátane technológie LTE) s tým, že po vyčerpaní voľného objemu dát uvedeného vyššie v tabuľke
bude v rámci jedného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s. Pri programe Happy XS mini sa prenesené dáta vždy spoplatňujú cenou 0,1000 €/MB s DPH
(s tarifikáciou po 1 kB) a 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. 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.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „Doplnkové balíčky k programom Happy“ na str. 6, dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:
Doplnkové balíčky k programom Happy
(mesačné poplatky v €)
Happy XS
mini
Neobmedzené SMS/MMS
6,99

Happy XS
6,99

Happy S
6,99

Happy M
–

Happy L
–

Happy XL
–

Happy XL
volania
6,99

Happy XXL
–

100 minút extra

6,99

6,99

6,99

6,99

6,99

–

–

–

Volania Najbližším

9,99

9,99

9,99

9,99

9,99

–

–

–

Doplnkový balíček Neobmedzené SMS/MMS zahŕňa neobmedzený počet SMS a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí 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 balíček 100 minút extra zahŕňa dodatočných 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR; voľné
minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania.
Doplnkový balíček Volania Najbližším zahŕňa 100 % zľavu z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla v ktorejkoľvek mobilnej sieti
v SR, ktoré navyše nie sú čerpané v rámci zložky Voľných minút do všetkých sietí v SR zahrnutých v mesačnom programe Happy ani v rámci iných zložiek programov
Happy. Zmena vybraných účastníckych čísel v rámci doplnkového balíčka Volania Najbližším je spoplatnená sumou 1 € za každú zmenu bez ohľadu na počet menených
vybraných účastníckych čísel. Aktiváciou doplnkového balíčka Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje (ak predtým bola aktívna) služba Ty a ja. V prípade
deaktivácie doplnkového balíčka Volania Najbližším je jeho deaktivácia realizovaná k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, pričom jeho opätovná aktivácia
nie je možná. V prípade realizácie zmeny v osobe Účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb dochádza k automatickej deaktivácii doplnkového balíčka Volania
Najbližším. V prípade zmeny zvoleného programu služieb Happy na program iný ako Happy Účastník stráca nárok na poskytovanie doplnkového balíčka Volania
Najbližším.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný
od 1. 8. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 27. 8. 2014.
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Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre programy Happy:
Program služieb Happy
Jednorazové zvýšenie objemu dát o:

Happy XS, Happy S, Happy M, Happy XL volania
500 MB

Happy L, Happy XL, Happy XXL
1 000 MB

5,99

5,99

Jednorazový poplatok

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.
K programom Happy je možné aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou služby Presun voľných minút. Pre programy Happy je aktivácia
CLIP spoplatnená sumou 4,99 €.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY HAPPY“ na str. 7, sa dopĺňa nasledovná ponuka:

ZdieĽanie dÁt z pauŠÁlu
Aktivačný poplatok za každú jednu doplnkovú SIM kartu

2,99

Mesačný poplatok za každú jednu doplnkovú SIM kartu

3,99/2,99*

* Zľavnená cena mesačného poplatku uplatňovaná počas doby viazanosti vo vzťahu k hlavnej SIM karte.
Zdieľanie dát z paušálu je doplnková služba k programom Happy XS a vyšším alebo k akýmkoľvek programom služieb Biznis Star, ktorá umožňuje zdieľanie
voľného objemu dát zahrnutého v príslušnom hlasovom programe služieb vo vzťahu k hlavnej SIM karte aj prostredníctvom ďalších dodatočných, maximálne
dvoch doplnkových SIM kariet poskytnutých účastníkovi. Podmienkou využívania služby Zdieľanie dát z paušálu je aktivácia aspoň jednej doplnkovej SIM karty,
prostredníctvom ktorej bude prebiehať zdieľanie dát. Po vyčerpaní voľného objemu dát prenášaných plnou rýchlosťou, či už prostredníctvom hlavnej SIM karty,
alebo ktorejkoľvek doplnkovej SIM karty, bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na všetkých (hlavnej i doplnkových) SIM kartách až do
konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s. V prípade jednorazového zvýšenia objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou bude tento
zvýšený objem dát čerpaný nielen hlavnou SIM kartou, ale aj aktívnymi doplnkovými SIM kartami služby Zdieľanie dát z paušálu. Ak účastník požiada o deaktiváciu
alebo zmenu programu služieb na taký program služieb, ku ktorému doplnková služba Zdieľanie dát z paušálu nie je poskytovaná, doplnková služba Zdieľanie dát
z paušálu bude deaktivovaná. Doplnkovú službu Zdieľanie dát z paušálu nie je možné využívať v prípade, ak účastník využíva iné typy zdieľania dát. Prostredníctvom
doplnkových SIM kariet nie je možné využívať iné (napr. hlasové) služby Podniku.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný
od 1. 8. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 27. 8. 2014.
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY BIZNIS STAR“ na str. 10 , dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre programy Biznis Star:
Program služieb Biznis Star
Jednorazové zvýšenie objemu dát o:

Biznis Star*, Biznis Star**
500 MB

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

5,99

5,99

Jednorazový poplatok

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.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, na strane 13 sa vypúšťa ponuka „MOBILNÝ INTERNET SO ZDIEĽANÍM DÁT K PAUŠÁLOM BIZNIS STAR ZA ZVÝHODNENÝ
MESAČNÝ POPLATOK“ a PONUKA TABLETOV/NOTEBOOKOV K PAUŠÁLOM BIZNIS STAR ZA ZVÝHODNENÚ KÚPNU CENU.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY MOBILNY INTERNET“ na str. 14 , dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:

MOBILNÝ INTERNET
Program služby

Maximálna prenosová rýchlosť z internetu
Maximálna prenosová rýchlosť do internetu
Voľný objem dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou (zahŕňa aj 4G)
*1, 3
Maximálna rýchlosť dátových prenosov po vyčerpaní voľného objemu dát
pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou *1
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou
rýchlosťou o 2 GB
Mesačný poplatok bez viazanosti

Neobmedzený
mobilný internet 1
150 Mb/s

Neobmedzený
mobilný internet 2
150 Mb/s

Neobmedzený
mobilný internet 3
150 Mb/s

50 Mb/s

50 Mb/s

50 Mb/s

2 GB

5 GB

10 GB

64 kb/s

64 kb/s

64 kb/s

6,99

6,99

6,99

16,13

23,18

31,25

Mesačný poplatok s 12-mesačnou viazanosťou *2

16,13

23,18

31,25

Mesačný poplatok s 24-mesačnou viazanosťou

12,99

17,99

25,99

*1: Voľný objem dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre jednotlivé programy služby a zníženie rýchlosti dátových prenosov po jeho vyčerpaní sa uplatňujú
len v mobilnej sieti Telekom, a nie v prípade využívania dátových služieb v roamingu. Po vyčerpaní voľného objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou
bude rýchlosť dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom znížená maximálne na 64 kb/s. Pri prekročení voľného objemu dát pre dátové prenosy maximálnou
rýchlosťou v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia je zasielaná notifikačná správa (SMS správa alebo e mail), a to pri prečerpaní 100 % z voľného objemu dát
pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou. Informácie o spotrebe sú aktualizované priebežne a majú len informatívny charakter.
*2: Platí pri aktivácii príslušného programu služby Mobilný internet a podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov.
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*3: Voľný objem dát môže účastník využívať aj prostredníctvom technológie LTE. Technológiu LTE nie je možné využívať k službe Mobilného internetu prostredníctvom
technológie Flash-OFDM. Podmienkou využitia tejto technológie je, že účastník využíva SIM kartu podporujúcu využitie služby prostredníctvom technológie LTE
a súčasne využíva dátové zariadenie podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Účastník ju môže využívať len v geografickej oblasti, ktorá
je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci technológie LTE je orientačne znázornená na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie
a na Predajných miestach.
Aktivačný poplatok pri službe Mobilný internet je 9,99 €.
Rýchlosť internetového pripojenia závisí od využívanej technológie. Voľný objem dát pri programoch služby Mobilný internet je možné čerpať technológiami GPRS,
EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, Flash-OFDM alebo technológiou LTE. Programy služby Mobilný internet poskytované prostredníctvom verejnej telefónnej
siete (technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE) je možné aktivovať iba na samostatnej dátovej SIM karte v rámci služby Mobilný internet.
Tarifikačný interval pri programoch Mobilný internet 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 a je spoplatnené v zmysle tohto Cenníka.
Využívanie služby Mobilný internet je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb stanovených spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., v záujme
dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti služby Mobilný internet pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v umožnení využívania peer-to-peer sietí každý deň len
v čase od 0.00 do 5.00 hod.
V Cenníku, časť B – Ostatné ponuky, časť „DOPLNKOVÉ SLUŽBY K HLASOVÝM PAUŠÁLOM“, sa na str. 9 mení ponuka nasledovne:

Internet v mobile
Internet
v mobile 100

Internet
v mobile 500

Neobmedzený
internet
v mobile

0b

0b

0c

Mesačný poplatok

3,99

5,99

9,99

Voľný objem dát pre APN WAP a internet (v MB)

100

500

Neobmedzened

0,1008

0,1008

Aktivačný poplatoka

Spoplatňovanie nad voľný objem dát (€/MB)
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou o 500 MB
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „MOBILNÝ INTERNET: PONUKA TABLETOV OD 1 €“ na str. 15, dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:
Neobmedzený mobilný internet 3
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite
Google Nexus 7 (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (dopredaj)
Huawei MediaPad 10 Link +
Samsung Galaxy Tab 4 10.1
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 (dopredaj)
Sony Xperia Tablet Z (dopredaj)

Plná kúpna cena
tabletu
189,00
269,00
269,00
269,00
359,00
379,00
559,00

MESAČNÝ POPLATOK
ZA SLUŽBU MOBILNÝ
INTERNET
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99

Akontácia
za tablet
1,00
1,00
1,00
1,00
39,00
29,00
199,00

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „MOBILNÝ INTERNET: PONUKA NOTEBOOKOV OD 1 €“ na str. 16, dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:
Neobmedzený mobilný internet 3

Acer Aspire E1
Lenovo ThinkPad Edge E531
Acer Aspire V5 471

Plná kúpna cena
notebooku
319
429
469

Mesačný poplatok
za službu Mobilný
internet
29,99
29,99
29,99

Akontácia
za notebook
1
99
149
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