Cenník služby Partner
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

SLUŽBA PARTNER
MESAČNÝ PROGRAM MATERSKEJ SIM
Program Naj 200, Študentský paušál, Program 40,
Program Bez záväzkov, Paušál pre nepočujúcich,
250 SMS Viac, Programy pre monitorovacie zariadenia
Podľa seba Naj 1, Podľa seba 1, 20+20 Viac
Ostatné mesačné programy

POČET DCÉRSKYCH SIM KARIET
0
1
max. 3

HOVORNÉ DO SIETE
mobilnej siete Telekom (v špičke)
mobilnej siete Telekom (mimo špičky)
mobilnej siete Telekom (cez víkend)
Do národných pevných sietí (nepretržite)
Do iných národných mobilných sietí (nepretržite)

0,2743 €
0,1170 €
0,0767 €
0,3146 €
0,3953 €

ODOSLANIE TEXTOVEJ SPRÁVY SMS
Na účastnícke čísla slovenských operátorov
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov

0,1008 €
0,1502 €

Poznámka: Ceny sú uvedené s DPH v €/min., resp. €/správa. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách. Špička v mobilnej sieti Telekom je
od 8.00 do 20.00 hod. v pracovných dňoch. Účastník, ktorý využíva mobilné služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., kratšie ako 3 mesiace, má nárok na
1 dcérsku SIM kartu, ak nie je pri mesačnom programe uvedené inak. Po uplynutí 3 mesiacov využívania mobilných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
má účastník možnosť aktivovať si ďalšie dcérske SIM karty. Pri zmene na mesačný program s nižším nárokom budú nadpočetné dcérske SIM karty deaktivované.
Vyúčtovanie služieb poskytovaných prostredníctvom materskej SIM karty a dcérskej SIM karty bude uskutočňované súhrnnou faktúrou. Ak na dcérskej SIM karte
nebude uskutočnený odchádzajúci hovor, odoslaná SMS správa alebo zrealizovaná žiadna dátová prevádzka v období viac ako 365 dní, k poslednému dňu práve
prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, k ukončeniu poskytovania služieb a deaktivácii príslušnej
dcérskej SIM karty.
SLUŽBA KONTROLA SPOTREBY PARTNER
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

0€
0,36 €

Ceny sú uvedené v €/SIM karta s DPH.
Služba umožňuje nastavenie limitov spoplatnenej prevádzky vo výške 11 €, 19 € a 39 € pre dcérske SIM karty. V prípade, že má účastník viacero dcérskych
SIM kariet, je možné pre každú dcérsku SIM kartu nastaviť osobitný limit. Po dosiahnutí zvoleného limitu sa na materskú SIM kartu odosiela SMS notifikácia
o prekročení limitu s informáciou o dátume a dcérskej SIM karte, ktorá tento limit prekročila. Limit je možné zmeniť na požiadanie bez poplatku. Informácie sú
aktualizované priebežne a majú len orientačný charakter (informácie nezahŕňajú roamingovú prevádzku). Maximálne oneskorenie aktualizácie informácie je
24 hodín. Po prekročení limitu môže účastník materskej SIM karty požiadať o zablokovanie odchádzajúcej prevádzky na dcérskej SIM karte prostredníctvom
Zákazníckej linky Telekom 0800 123 456. Odchádzajúca prevádzka je následne automaticky odblokovaná na začiatku nového zúčtovacieho obdobia.
O zablokovanie odchádzajúcej prevádzky partnerskej SIM karty nie je možné požiadať bez aktivovanej služby Kontrola spotreby.
Tento Cenník služby Partner 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 Partner vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom dohodnuté alebo v tomto Cenníku
uvedené inak.

