Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete, platná od 21. 11. 2016

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 21. 11. 2016 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. 11. 2016, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PONUKA MAGENTA 1“ sa na str. 10 dopĺňa text nasledovne:
Neobmedzené mobilné dáta k Magenta 1
Účastník využívajúci program služieb Happy, Bez záväzkov alebo Easy, s telefónnym číslom zaradeným do Skupiny Magenta
1 podľa Osobitných podmienok pre poskytovanie zliav Magenta 1, ktorej súčasťou sú aspoň dva programy Služieb na úrovni
M alebo vyššej, má v čase od 21. 11. 2016 do 31. 12. 2016 možnosť zadarmo využívať na mobilných hlasových službách zaradených v Skupine Magenta 1 ako Správca alebo ako členovia Skupiny, voľný objem dát prenášaných v mobilnej sieti Telekom
cez APN WAP a APN internet (vrátane technológie LTE). Voľný objem dát poskytovaných zadarmo je obmedzený tzv. Zásadou
korektného využívania služieb na objem 100 GB dát, pričom pri prekročení uvedeného objemu dát bude (i) Účastníkovi s programom služieb Happy a Bez záväzkov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia rýchlosť dátových prenosov (sťahovania
aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom znížená na maximálne 64 kb/s a (ii) Účastníkovi s programom služieb Easy bude
rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom znížená na maximálne 64 kb/s do 31.
12. 2016. Na poskytnutie voľného objemu dát zadarmo sa vyžaduje aktivácia tohto benefitu prostredníctvom web stránky
www.telekom.sk/magenta1-skupina. Voľný objem dát zadarmo bude poskytnutý (i) pri programoch služieb Happy alebo Bez
záväzkov po vyčerpaní voľného objemu dát vyplývajúceho z programu služieb alebo aktívnej dátovej služby a (ii) pri programe
služieb Easy s aktívnym dátovým balíčkom pred jeho vyčerpaním. Počas obdobia využívania benefitu voľného objemu dát
zadarmo nie je možné využívať služby jednorazového alebo automatického obnovovania dát ani inak meniť aktivované dátové služby. K ukončeniu poskytovania voľného objemu dát zadarmo dochádza (i) pri vyradení telefónneho čísla Účastníka zo
Skupiny Magneta 1 alebo (ii) pri porušení podmienky existencie aspoň dvoch Služieb na úrovni M alebo vyššej zaradených
v Skupine Magenta 1 Účastníka alebo (iii) po 31. 12. 2016. Po ukončení poskytovania benefitu voľného objemu dát zadarmo
bude Účastníkovi ďalšia dátová prevádzka spoplatnená podľa platného Cenníka vzťahujúceho sa na program služieb aktuálne
využívaného Účastníkom.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 11. 2016, a nadobúda účinnosť dňom 21. 11. 2016.

