PRÍLOHA Č. 1 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 19. 10. 2017

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 19. 10. 2017 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. 10. 2017, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – sa ponuka „PROGRAMY HAPPY“ na str. 9 dopĺňa nasledovne:
DRUHÉ ZARIADENIE ZA ZVÝHODNENÚ CENU
Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy s kúpou akciového mobilného
telefónu Huawei P10 lite alebo Sony PlayStation 4, s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základný Dodatok“), vzniká
nárok na kúpu ďalšieho zariadenia za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH (ďalej len „Zariadenie“), a to výlučne v kombinácii
(i) Huawei P10 lite s Huawei Y6 2017 alebo s Huawei MediaPad T3 8 alebo s Huawei FIT (ii) Sony PlayStation 4 s Lenovo Moto C.
Túto ponuku môže Účastník využiť najneskôr pri podpise Základného Dodatku, inak nárok Účastníka zaniká. V prípade využitia
práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia, resp. od prevzatia Zariadenia, podľa
zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného
Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Túto ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou
zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 31. 10. 2017.
DRUHÝ PAUŠÁL ZA POLOVICU
Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s programom Služieb Happy s viazanosťou aspoň
na 24 mesiacov (ďalej len „Základný Dodatok“), získa kupón (ďalej len „Kupón“), ku ktorému bude následne prostredníctvom
SMS správy doručený jedinečný jednorazový kód, na základe ktorého si Účastník môže počas platnosti a účinnosti Základného
Dodatku (i) aktivovať novú SIM kartu s niektorým z programov Služieb Happy, s výnimkou programu Happy XL data a Happy
Profi, (ii) aktivovať program Služieb Happy vo vzťahu k telefónnemu číslu, ktoré bolo úspešne prenesené k Podniku od iného
podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby, alebo (iii) prejsť z využívania predplatenej služby Easy na využívanie
niektorého z mesačných programov Služieb Happy, s výnimkou programu Happy XL data a Happy Profi, so súčasným uzavretím
Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na program Služieb Happy bez kúpy akciového koncového zariadenia, s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Doplnkový Dodatok“), so zľavou z mesačného poplatku programu Služieb Happy
poskytovaného na základe Doplnkového Dodatku, a to vo výške 50 % na obdobie viazanosti Doplnkového Dodatku (spolu
ďalej len „Zľava“). Kupón je nepredajný a neprenosný a môže byť využitý iba Účastníkom, ktorý uzatvoril Základný Dodatok. Na
základe jedného Kupónu môže Účastník využiť ponuku len jedenkrát a platnosť zaslaného jedinečného jednorazového kódu
na základe Kupónu je 60 dní od jeho doručenia, resp. do momentu využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného
Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nárok
na poskytovanie Zľavy zanikne v prípade: (i) zmeny v osobe Účastníka, (ii) zmeny programu Služieb Happy aktivovaného na
základe Základného Dodatku na program Služieb Happy XL Data alebo Happy Profi, (iii) uplynutia dohodnutej doby viazanosti
a (iv) zániku Základného Dodatku z dôvodu využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho
uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 10. 2017, a nadobúda účinnosť dňom 19. 10. 2017.

PRÍLOHA Č. 1 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 19. 10. 2017

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Po zániku nároku na poskytovanie
Zľavy bude Podnik naďalej poskytovať program Služieb Happy poskytovaný na základe Doplnkového Dodatku podľa Cenníka
platného v momente zániku nároku na poskytovanie Zľavy. V prípade prerušenia poskytovania programu Služieb Happy
poskytovaného na základe Doplnkového Dodatku sa poskytovanie Zľavy preruší až do obnovenia poskytovania programu
Služieb Happy poskytovaného na základe Doplnkového Dodatku Podnikom. Počas zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho
v deň aktivácie niektorého z programov Služieb Happy so Zľavou poskytne Podnik Účastníkovi alikvotnú časť Zľavy zodpovedajúcu počtu dní zostávajúcich odo dňa aktivácie do skončenia príslušného zúčtovacieho obdobia. V súvislosti s aktiváciou
niektorého z programov Služieb Happy so Zľavou nemá Účastník nárok na vydanie ďalšieho Kupónu. Zľavu nie je možné počas
jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných
pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 31. 10. 2017.
V Cenníku, časť B – sa ponuka „HLASOVÉ PAUŠÁLY“ na str. 7 z dôvodu ukončenia poskytovania služby vypúšťa odstavec
SLUŽBA IMMMR.
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