Cenník programov a služieb

poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti
Slovak Telekom, a. s.,
platný od 1. 9. 2011
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Získajte s Fixom dvojnásobný kredit
Fix 0 s telefónom za 1 €
Neobmedzený víkend
Večerné volania
Víkendové SMS
web'n'walk
Prístup na internet
Prístup na WAP cez vytáčané spojenie
Služba Medzi nami
Aktivácia
Iné poplatky
Podmienky zmeny programu Fix
na mesačný program služieb počas
doby viazanosti
Ďalšie podmienky
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Programy Easy
Neobmedzený víkend
Víkendové SMS
Easy Plus
Dobíjanie kreditu
Dobíjanie z paušálu
Služba kreditka
Prechod na mesačné programy služieb
a na programy Fix
Odkazová služba
Hovory do zahraničia
Easy Roaming
Dáta v roamingu
Štandardné služby
Doplnkové služby
Multimediálne správy MMS
web'n'walk
Mobilmail
Volacie tóny
Služba Kde je...
SMS služby na www.t-mobile.sk
Zábava s mobilom
Informačné služby
Iné poplatky
Dôležité informácie
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Program

Počet
Mesačný Zvýhodnený
Bonusový
balíčkov
poplatok
mesačný
balíček Podľa
Podľa
poplatok*
seba alebo
seba
nový mobilný
v rámci
telefón**
programu
Podľa seba 1
1
10,07
9,99
áno
Podľa seba 3
3
20,16
19,99
áno
Podľa seba 5
5
30,24
29,99
áno
Podľa seba 7
7
40,33
39,99
áno
* Zvýhodnený mesačný poplatok platí pri využití ponuky do 30. 9. 2011
a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov
a uplatňuje sa počas viazanosti.
** V
 prípade poskytnutia Bonusového balíčka Podľa seba bude zákazníkovi nad
rámec štandardného počtu balíčkov Podľa seba zahrnutých v rámci daného
programu Podľa seba poskytovaný jeden ďalší balíček Podľa seba podľa
výberu zákazníka (okrem Balíčka 0,06 celý deň, Balíčka volania cez deň
a Doplnkového balíčka 80 SMS), a to na celé obdobie viazanosti. Po uplynutí
tohto obdobia bude takto aktivovaný Bonusový balíček deaktivovaný. Nárok
na poskytnutie Bonusového balíčka Podľa seba nevzniká v prípade aktivácie
programu Podľa seba a súčasnej kúpy akciového mobilného telefónu.

Spoločné ustanovenia
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Každý program Podľa seba je zložený z balíčkov Podľa seba v počte určenom
podľa tabuľky, pričom konkrétnu kombináciu balíčkov Podľa seba si účastník
zvolí pri podpise Dodatku k Zmluve o pripojení. V rámci každého typu
programu Podľa seba je možné kombinovať balíčky Podľa seba v ľubovoľných
kombináciách. Vybraný program Podľa seba bude pozostávať zo súčtu voľných
jednotiek (z odchádzajúcich hovorov, odchádzajúcich SMS alebo objemu
prenesených dát), prípadne zvýhodnenej ceny odchádzajúcich hovorov, a to
podľa kombinácie balíčkov Podľa seba zvolenej účastníkom.

T-Centrá
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Balíčky Podľa seba
Balíček do všetkých sietí
(volania do všetkých národných sietí)
Balíček volaní večer a víkend (víkendové a večerné volania
do mobilnej siete Slovak Telekom a pevných sietí v SR)

1 500 minút

Balíček SMS (SMS do všetkých národných sietí)
Balíček web‘n‘walk 1 500
Balíček 0,06 celý deň*
Balíček volania cez deň** (volania do mobilnej siete ST
a pevných sietí v SR cez pracovné dni)

400 SMS
1 500 MB
0
1 000 minút
0

* Ponuka platí len pre programy Podľa seba 3, 5 a 7.
** Ponuka platí len pre program Podľa seba 7.
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.

volaní večer a víkend zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov
§Bnaalíček
štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
a všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele

alíček SMS zahŕňa SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do
§Bvšetkých
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.

alíček web‘n‘walk 1 500 zahŕňa voľný objem dát prenesených
§B(prijatých
a odoslaných) cez APN WAP a APN Internet. Aktivovaním Balíčka

web’n’walk 1 500 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 3, 5 a 7) predstavuje zvýhodnenú
§Bcenu
0,0605 € s DPH/min. za každý odchádzajúci hovor na štandardné

Počet voľných
jednotiek
v rámci balíčka
40 minút

Balíček zahraničie

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 Balíček do
všetkých sietí a zároveň aj Balíček volaní večer a víkend, čerpajú sa víkendové
a večerné volania do mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) alebo do
pevných sietí v SR najprv z voľných minút z Balíčka volaní večer a víkend.
Ponuka Balíčka volaní večer a víkend v rámci niektorého z programov Podľa
seba platí len pre programy Podľa seba, ktoré boli aktivované od 16. 2. 2011
(vrátane) alebo v ktorých využívaní sa pokračuje na základe Dodatku k Zmluve
o pripojení uzavretého od 16. 2. 2011 (vrátane). Pre programy Podľa seba, ktoré
boli aktivované do 15. 2. 2011 (vrátane) alebo v ktorých využívaní sa pokračuje
na základe Dodatku k Zmluve o pripojení uzavretého do 15. 2. 2011 (vrátane)
naďalej platí ponuka Balíčka do siete T-Mobile (víkendové a večerné volania do
mobilnej siete Slovak Telekom) za podmienok platných do 15. 2. 2011 (vrátane).
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Programy Podľa seba

Cenník Easy

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. Ponuka Balíčka 0,06 celý deň aktivovaného v rámci
niektorého z programov Podľa seba platí pre aktivácie programov Podľa seba
uskutočnené do 30. 9. 2011 s prevzatím záväzku viazanosti na 24 mesiacov.
Účastník má nárok na poskytovanie len jedného Balíčka 0,06 celý deň
tvoriaceho súčasť Účastníkom aktivovaného programu Podľa seba, pričom
ostatné balíčky Podľa seba ako súčasť programu Podľa seba si môže Účastník
zvoliť podľa štandardnej ponuky balíčkov Podľa seba tak, aby sa celkový počet
balíčkov Podľa seba (t. j. vrátane Balíčka 0,06 celý deň) rovnal štandardnému
počtu balíčkov Podľa seba v rámci daného programu Podľa seba. 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 sieti. Balíček 0,06 celý deň nie je možné počas obdobia
jeho poskytovania zmeniť na iný typ balíčka Podľa seba v rámci vybraného
programu Podľa seba. V prípade, ak je súčasťou programu Podľa seba
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, ak je súčasťou programu Podľa seba okrem
Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jeden Balíček volaní večer a víkend,
čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú volaniami do mobilnej siete Slovak
Telekom (sieť T-Mobile) 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 každého Balíčka do mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) alebo
do pevných sietí v SR a až následne po vyčerpaní všetkých voľných minút
sa takéto odchádzajúce hovory spoplatňujú zvýhodnenou cenou podľa

Cenník programov Fix

Programy Podľa seba
Balíčky Podľa seba ako doplnková služba
Program 40
Program Bez záväzkov
Neobmedzený víkend
Volajte každý večer neobmedzene!
Víkendové SMS
Paušál pre nepočujúcich
Programy iTariff
Programy Relax
Programy Viac
Programy Podnikateľ
Doplnkové balíky k programom Podnikateľ
Služba Partner
250 SMS Viac
Programy pre monitorovacie zariadenia
Hovory do zahraničia
Roaming
Dátové služby v roamingu
Travel and Surf
Štandardné služby
Doplnkové služby
Multimediálne správy MMS
web'n'walk
MobilMail
BlackBerry
Služba Videohovor
Volacie tóny
Služba Kde je...
SMS služby na www.t-mobile.sk
T-Mobile PC Messenger
T-Mobile mobilný internet 0 EUR
T-Mobile mobilný internet
Mobilný internet 10 000:
zľava pre nepočujúcich
Mobilný internet pre podnikateľov a firmy
Internet bez čakania
Magio internet Security
Rodičovská kontrola
Prístup na WAP cez vytáčané spojenie
T-Mobile HotSpot
Zabavte sa s mobilom
Informačné služby
Faktúry
Iné poplatky
Dôležité informácie
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sietí v krajinách EU, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a USA. Balíček zahraničie
nezahŕňa žiadne voľne minúty odchádzajúcich hovorov ani iné voľné jednotky.
Zvýhodnená cena volaní do zahraničia platí pre všetky volania s programom
Podľa seba s týmto balíčkom a vzťahuje sa aj na volania cez službu Intercall 33.
Účtuje sa každá začatá minúta hovoru. Účastník má nárok na poskytovanie
len jedného Balíčka zahraničie tvoriaceho súčasť Účastníkom aktivovaného
programu Podľa seba. V prípade, ak má zákazník aktivovanú službu Smart
roaming, je cena za odchádzajúci hovor zo Slovenska do Českej republiky
účtovaná 0,2743 € s DPH. Volania do ostatných krajín sa účtujú podľa
podmienok služby Hovory do zahraničia alebo služby T-Mobile Intercall 33.
Ponuka Balíčka zahraničie v rámci niektorého z programov Podľa seba platí len
pre programy Podľa seba, ktoré boli aktivované od 16. 2. 2011 alebo v ktorých
využívaní sa pokračuje na základe Dodatku k Zmluve o pripojení uzavretého od
16. 2. 2011.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Účastník môže kedykoľvek požiadať
o zmenu kombinácie balíčka Podľa seba (okrem Balíčka 0,06 celý deň, ktorý nie
je počas obdobia viazanosti možné meniť) tvoriacich súčasť ním využívaného
programu Podľa seba; 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 30. 9. 2011.
* Zvýhodnená výška poplatku platí do 31. 12. 2011.

Cena po vyčerpaní voľných jednotiek v rámci vybraného
programu Podľa seba
Program

Odchádzajúce hovory
v rámci SR/za minútu

Odoslanie
Prenos
SMS
dát/MB*
v rámci SR
Podľa seba 1
0,0605**/ 0,2017
0,1008
0,1008
Podľa seba 3
0,0605**/ 0,1614
0,1008
0,1008
Podľa seba 5
0,0605**/ 0,1210
0,1008
0,1008
Podľa seba 7
0,0605**/ 0,1008
0,1008
0,1008
* Cena platná iba pri programe Podľa seba, ktorého súčasťou je aspoň jeden
Balíček web‘n‘walk 1 500. Ak súčasťou programu Podľa seba nie je ani jeden
Balíček web‘n‘walk 1 500, prístup na internet prostredníctvom SIM karty, t. j.
prenos dát, sa spoplatňuje sumou 3,9570 €/MB s tarifikačným intervalom 1 kB.
** Z výhodnená cena platná v prípade aktivácie Balíčka 0,06 celý deň v rámci
vybraného programu Podľa seba, a to za podmienok špecifikovaných vyššie
v opise Balíčka 0,06 celý deň.

Balíčky Podľa seba je možné poskytnúť aj ako doplnkovú službu, ktorá je
kombinovateľná výlučne s programami Podľa seba. K programu Podľa seba je
možné aktivovať nad rámec štandardných balíčkov Podľa seba zahrnutých
v programe Podľa seba maximálne jeden ďalší balíček Podľa seba ako
doplnkovú službu, a to za cenu mesačného poplatku podľa tabuľky nižšie.
Balíčky Podľa seba ako doplnková služba
Doplnkový balíček do všetkých sietí
(volania do všetkých národných sietí)
Doplnkový balíček volaní večer víkend *** (víkendové a večerné
volania do mobilnej siete Slovak Telekom a pevných sietí v SR)
Doplnkový balíček SMS (SMS do všetkých národných sietí)
Doplnkový balíček web'n'walk 1 500
Doplnkový balíček 80 SMS
Doplnkový balíček volania cez deň**

Mesačný
poplatok
10,07
10,07
10,07
10,07
3,99/2,99*
14,99/7,99*

* Z výhodnený mesačný poplatok za doplnkový balík platí pri využití ponuky
do 30. 6. 2011 a pri súčasnej aktivácii vybraného programu Podľa seba
a podpise dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov
a uplatňuje sa počas viazanosti.
** P
 onuka platí len pre programy Podľa seba 3 a 5, ktoré boli aktivované od
16. 2. 2011 alebo v ktorých využívaní sa pokračuje na základe Dodatkov
k Zmluve o pripojení uzavretých od 16. 2. 2011.
*** Ponuka platí len pre programy Podľa seba, ktoré boli aktivované od
16. 2. 2011 alebo v ktorých využívaní sa pokračuje na základe Dodatkov
k Zmluve o pripojení uzavretých od 16. 2. 2011. Pre programy Podľa seba,
ktoré boli aktivované do 15. 2. 2011 (vrátane) alebo v ktorých využívaní sa
pokračuje na základe Dodatku k Zmluve o pripojení uzavretého do
15. 2. 2011 (vrátane) naďalej platí ponuka Doplnkového balíčka do siete
T-Mobile (víkendové a večerné volania do mobilnej siete Slovak Telekom)
za podmienok platných do 15. 2. 2011 (vrátane).
balíček 80 SMS zahŕňa 80 voľných SMS správ na účastnícke čísla
§Ddooplnkový
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. Tento doplnkový balíček nie je možné kombinovať
s Balíčkom SMS (400 SMS do všetkých sietí). Ponuka Doplnkového balíčka
80 SMS v rámci niektorého z programov Podľa seba platí len pre programy
Podľa seba, ktoré boli aktivované od 16. 2. 2011 alebo v ktorých využívaní sa
pokračuje na základe Dodatku k Zmluve o pripojení uzavretého od 16. 2. 2011.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Počet voľných jednotiek (odchádzajúce
hovory, odchádzajúce SMS alebo objem prenesených dát) v balíčkoch Podľa
seba ako doplnkovej službe je totožný ako pri štandardných balíčkoch Podľa
seba tvoriacich súčasť programov Podľa seba, pričom v prípade ich aktivácie
účastníkom sa voľné jednotky pripočítajú k voľným jednotkám v rámci zvoleného
programu služieb. K aktivácii balíčka Podľa seba ako doplnkovej služby dôjde
prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období
prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o aktiváciu. Ponuka platí do 30. 9. 2011.

Voľné Mesačný Odchádzajúce Odchádzajúce
SMS poplatok hovory v rámci
SMS správy
správy
SR za minútu
v rámci SR
mesačne**
(po vyčerpaní (po vyčerpaní
voľných minút) voľných SMS)

Program 40
40
40
5,03
0,1210
0,1008
* Voľné minúty sa vzťahujú na odchádzajúce hovory na štandardné účastnícke
čísla do všetkých sietí v SR.
** V
 oľné SMS správy sa vzťahujú na SMS správy poslané na štandardné
účastnícke čísla do všetkých sietí v SR. Dĺžka jednej SMS správy je najviac
160 znakov.
Poznámka: Všetky ceny sú uvedené v € s DPH.
Pre Program 40 je aktivácia CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR
sa účtujú od 1. sekundy po sekundách. Podmienkou poskytnutia Programu
40 je uzavretie Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov.
Program 40 nie je možné aktivovať na SIM karte, vo vzťahu ku ktorej sa účastník
zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve o pripojení využívať počas
dojednanej doby viazanosti niektorý z mesačných programov služieb alebo
službu Fix, pokiaľ takto dojednaná doba viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte
ešte neuplynula. Ponuka Programu 40 nie je kombinovateľná s akýmikoľvek
zľavami, výhodami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
ako ani so zľavami poskytovanými na základe osobitných dohôd o poskytovaní
výhod. S Programom 40 nie je možné vo vzťahu k SIM karte využiť ani žiadnu
akciovú ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spojenú s prevzatím záväzku
viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej
ponuke neurčí inak. K Programu 40 je možné aktivovať štandardné doplnkové
služby podľa aktuálne platného Cenníka programov a služieb poskytovaných
prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., s výnimkou
služieb: Partner, Medzi nami, Balíčky Viac, Ty a Ja, Presun voľných minút, Smart
roaming, Večerné volania, Víkendové SMS, Neobmedzený víkend, Virtuálna
privátna sieť, Neobmedzene s kolegami a Konferenčný hovor, ak nie je uvedené
ďalej inak; aktivovaním Programu 40 budú všetky tieto doplnkové služby
automaticky deaktivované, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Účastník,
ktorý využíva Program 40, nemá nárok na členstvo v programe T-Mobile
Club; v prípade, ak už je účastník s danou SIM kartou členom T-Mobile Clubu,
aktiváciou tohto programu sa jeho členstvo v T-Mobile Clube vo vzťahu k danej
SIM karte pozastavuje a počas celej doby využívania Programu 40 nemá nárok
na pripisovanie ďalších klubových bodov, ako ani na čerpanie klubových bodov
a ani iné výhody členstva v T-Mobile Clube. Pozastavením členstva sa však
plynutie doby platnosti klubových bodov pripísaných na klubové konto pred
aktiváciou Programu 40 neprerušuje a ich platnosť v prípade ich nevyčerpania
pred aktiváciou Programu 40 zanikne tak, ako keby k pozastaveniu členstva
v T-Mobile Clube nedošlo.

Program Bez záväzkov
Voľné minúty
do všetkých
sietí v SR

Mesačný Cena za minútu
Cena za SMS
paušál
do všetkých na účastnícke
€/mesiac
sietí v rámci čísla v rámci SR
Slovenska

Program
0
0
0,1210
0,0605
Bez záväzkov*
Poznámka: Pre program Bez záväzkov je aktivácia CLIP bezplatná. Ceny sú
uvedené v € s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od 1. sekundy
po sekundách. Cena za odoslané SMS na účastnícke čísla v rámci SR sa
vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských
operátorov. Cena za odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných
operátorov je 0,1513 €/SMS s DPH.

Spoločné ustanovenia

alíček zahraničie predstavuje zvýhodnenú cenu 0,12 €/min. za každý
§Bodchádzajúci
hovor na štandardné účastnícke čísla do mobilných a pevných

Balíčky Podľa seba ako doplnková služba

Voľné
minúty
mesačne*

* Program Bez záväzkov nie je možné aktivovať a súčasne využívať na SIM
karte, na ktorej sa účastník zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve
o pripojení využívať po dojednanú dobu viazanosti niektorý z mesačných
programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ doba viazanosti vo vzťahu k danej
SIM karte už neuplynula. Na ceny programu Bez záväzkov nie je možné
súčasne uplatniť a využiť akékoľvek zľavy, výhody alebo akciové ponuky
spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a program nie je možné kombinovať
a súčasne využívať s akýmikoľvek zľavami, výhodami alebo akciovými
ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s. S programom Bez záväzkov nie
je možné využiť ani žiadnu akciovú ponuku na kúpu akciového mobilného
telefónu alebo inú platnú akciovú ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
spojenú s prevzatím záväzku viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a.
s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak. K programu je možné aktivovať
štandardné doplnkové služby podľa aktuálne platného Cenníka programov
a služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., s výnimkou služby Partner, Medzi
nami, Balíčky Viac, Ty a Ja, Presun voľných minút, Smart roaming, Večerné
volania, Víkendové SMS, Neobmedzený víkend, Konferenčný hovor, Virtuálna
privátna sieť, Neobmedzene s kolegami a nie je možné jej prostredníctvom
realizovať dobíjanie iného telefónneho čísla z tohto mesačného programu;
aktivovaním programu Bez záväzkov budú tieto služby automaticky
deaktivované, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Účastník, ktorý
využíva program Bez záväzkov, nemá nárok na členstvo v programe T-Mobile
Club; v prípade, ak už je účastník členom T-Mobile Clubu, aktiváciou programu
Bez záväzkov sa jeho členstvo v T-Mobile Clube pozastavuje a po dobu
využívania programu Bez záväzkov nemá nárok na pripisovanie a čerpanie
klubových bodov a ani iné výhody členstva. Pozastavením členstva sa plynutie
doby platnosti klubových bodov neprerušuje a ich platnosť v prípade ich
nevyčerpania zanikne tak, ako keby k pozastaveniu členstva v T-Mobile klube
nedošlo.

Neobmedzený víkend
Neobmedzené volania a SMS počas celého víkendu v rámci siete T-Mobile
za 2,02 € s DPH za víkend!
Službu Neobmedzený víkend si aktivujete zaslaním bezplatnej SMS správy
s textom OK na skrátené číslo 12323.
Poplatok za službu za 1 víkend

2,02

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Poplatok za službu sa vzťahuje na
jeden víkend, počas ktorého je služba aktivovaná. Služba Neobmedzený
víkend sa uplatňuje iba počas víkendov na volania a SMS správy uskutočnené
a poslané z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho
telefónneho čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo v mobilnej sieti
Slovak Telekom (sieť T-Mobile). Služba sa nevzťahuje na volania a SMS správy
poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ako ani na SMS správy
poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu
a E-mailu SMS. Hovory a SMS správy presahujúce vymedzený časový rozsah
(víkend) sú spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb. Aktiváciu služby je
možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK alebo VIANOCE
na skrátené číslo 12323. Aktivácia služby bude zrealizovaná už v kalendárnom
týždni, počas ktorého účastník požiadal o aktiváciu. Deaktivácia služby je možná
zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom OK VYP alebo VIANOCE VYP.
Deaktivácia služby bude zrealizovaná až v kalendárnom týždni nasledujúcom
po zaslaní požiadavky na deaktiváciu. Služba bude automaticky deaktivovaná
pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia
poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej
automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania služieb vo vzťahu
k SIM karte po ukončení ich prerušenia.

Cenník Easy

Telekom (sieť T-Mobile) 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 Balíček do
všetkých sietí a zároveň aj Balíček volania cez deň, čerpajú sa volania cez deň
do mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) 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 7 (pri mesačných
programoch Podľa Seba 3 a 5 je možné využiť Doplnkový balíček volania
cez deň), ktorý bol aktivovaný od 16. 2. 2011 alebo v ktorého využívaní sa
pokračuje na základe Dodatku k Zmluve o pripojení uzavretého od 16. 2. 2011.
Účastník má nárok na poskytovanie len jedného Balíčka volania cez deň.

Program 40

Cenník programov Fix

alíček volania cez deň (len pre Podľa Seba 7) zahŕňa voľné minúty
§Bodchádzajúcich
hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Slovak

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. Pri prenose dát tarifikačný interval na prevádzku v rámci mobilnej
siete Slovak Telekom 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.
Ponuka platí do 30. 9. 2011.

Cenník mesačných programov

Balíčka 0,06 celý deň. V prípade, ak je súčasťou programu Podľa seba okrem
Balíčka 0,06 celý deň zároveň aspoň jeden Balíček do všetkých sietí a aspoň
jeden Balíček volaní večer a víkend, čerpajú sa odchádzajúce hovory, ktoré sú
volaniami do mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) 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 každého Balíček 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.

T-Centrá
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Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011 a uplatňuje
sa na volania v čase od 20.00 – 6.00 hod. uskutočnené zo štandardného
účastníckeho čísla na iné štandardné účastnícke číslo v mobilnej sieti Slovak
Telekom (sieť T-Mobile). Hovory presahujúce vymedzený časový rozsah sú
spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb. Služba sa poskytuje na
obdobie 7 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky
predĺži vždy o ďalších 7 dní. Poplatok za službu vo výške 2,00 € s DPH sa
vzťahuje na jedno 7-dňové obdobie poskytovania služby. Deaktivovanie služby
je možné zaslaním bezplatnej sms s textom VECER VYP na číslo 12323, pričom
služba bude deaktivovaná ku koncu prebiehajúceho 7-dňového obdobia. Služba
bude automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM
karte, ako aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej SIM karte
z akéhokoľvek dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade opätovného
poskytovania služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich prerušenia.

Víkendové SMS
Užívajte si nekonečné esemeskovanie počas celého víkendu
len za 1,01 € s DPH za víkend!
Službu víkendové SMS si aktivujete jednoducho. Zašlite SMS-ku s textom
VIKEND na číslo 12323 a posielajte cez víkend SMS správy do všetkých sietí
v neobmedzenom počte.
Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011. Služba
Víkendové SMS sa uplatňuje iba počas víkendov na SMS správy poslané
z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho
čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo do všetkých slovenských
národných sietí. Ponuka neplatí pre SMS správy poslané na skrátené čísla a čísla
služieb mobilnej zábavy, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS
brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS. Aktivácia služby
bude zrealizovaná už v kalendárnom týždni, počas ktorého účastník požiadal
o aktiváciu. Pre deaktiváciu služby je potrebné zaslať bezplatnú SMS s textom
VIKEND VYPNI na číslo 12323, pričom deaktivácia služby bude zrealizovaná
až v kalendárnom týždni nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu.
Služba bude automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu
k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej
SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade
opätovného poskytovania služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich
prerušenia.

Paušál pre
nepočujúcich

Voľné minúty
mesačne
20

Mesačný
poplatok
12,00

Odoslanie SMS
SMS
Na účastnícke čísla slovenských operátorov*
0,0605
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov
0,1513
*S
 poplatňovanie po odoslaní 500 voľných SMS správ v rámci Slovenska.
Volania do mobilnej siete
Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
a do národných pevných
sietí za minútu *

v špičke

Volania do iných národných
mobilných sietí za minútu*

v špičke

mimo špičky
a víkend

0,4033
*S
 poplatňovanie po prevolaní 20 voľných minút v rámci Slovenska.
Špička vo všetkých sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod.

0,0806

mimo špičky
a víkend
0,4033
0,2017
* Spoplatňovanie po prevolaní 20 voľných minút v rámci Slovenska.
Špička vo všetkých sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Dĺžka jednej SMS správy je maximálne
160 znakov. Voľné SMS správy sa uplatňujú len na účastnícke čísla slovenských
operátorov. Vo voľných SMS správach nie sú zahrnuté odchádzajúce SMS správy
zo sietí roamingových partnerov a prichádzajúce SMS správy zo služby SMS Info
a služieb zaradených v kategórii Iné služby (napríklad služby mobilnej zábavy).
Voľné minúty sa vzťahujú na volania do mobilnej siete Slovak Telekom (sieť
T-Mobile), do iných národných mobilných a pevných sietí. Program Paušál pre
nepočujúcich si môže aktivovať každá osoba, ktorá je podľa posudku príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú.

Programy iTariff
Program

Voľné
minúty
mesačne

Voľné
Voľné
Voľný
víkenSMS objem dát
dové správy do pre APN
minúty* mobilnej
WAP a
siete ST Internet

Bezplatný Mesačný
prístup na poplatok
Wi-Fi cez
T-Mobile
HotSpot

Odoslanie textovej SMS správy
Cena
Na účastnícke čísla slovenských operátorov
0,1008
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov
0,1502
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH. Dĺžka jednej SMS správy je
najviac 160 znakov.
Súčasťou programov iTariff je aj bezplatná aktivácia a poskytovanie
doplnkovej služby Presun voľných minút.
Poznámka: Spoločnosť Slovak Telekom si vyhradzuje právo neumožniť súčasné
využívanie programov iTariff s inými službami spoločnosti Slovak Telekom,
ako sú doplnkové/osobitné alebo iné zvýhodnené služby, a ani kombinovanie
a súčasné využívanie programov iTariff s akýmikoľvek inými zľavami alebo
akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom
si ďalej vyhradzuje právo neumožniť kombinovanie a súčasné využitie ponuky
na kúpu akciového iPhonu 3G zariadenia spojenej s prevzatím záväzku
viazanosti na akomkoľvek inom zvolenom programe služieb spoločnosti Slovak
Telekom s akýmikoľvek inými zľavami alebo akciovými ponukami spoločnosti
Slovak Telekom.

Program

20+20Viac*
55Viac
100Viac
200Viac
400Viac
1000Viac

Voľné Voľné SMS správy
Voľné
minúty
do mobilnej víkendové
mesačne
siete ST
minúty*
20 (20a)
55
100
200
400
1 000

20
20
20
20
20
20

Mesačný
poplatok

—
110
200
200
400
1 000

7,93
15,89
26,65
47,76
87,59
135,38

a – Platí pre volania do národných pevných sietí po prevolaní štandardných
20 voľných minút. Na tieto minúty sa neuplatňuje služba Presun voľných
minút.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Hovory do všetkých sietí
v SR sa účtujú od 1. sekundy po sekundách.
Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách.
Po vyčerpaní predplatených minút do mobilnej siete Slovak Telekom a do
národných pevných sietí
v špičke mimo špičky cez víkend
20+20Viac*
0,3580
0,1805
0,0403
55Viac
0,3176
0,1008
0,0403
100Viac
0,2380
0,1008
0,0403
0,1603
0,0806
0,0403
0 – 2 000b
200Viac
0,2380
0,1200
0,0605
nad 2 000b
0,0806
0,0403
0,0403
0 – 1 000b
400Viac
0,1603
0,0806
0,0806
1 000 – 2 000b
0,2380
0,1200
0,1200
nad 2 000b
0,0806
0,0403
0,0403
0 – 1 000b
1000Viac
0,1603
0,0806
0,0806
1 000 – 2 000b
0,2380
0,1200
0,1200
nad 2 000b
b – Počet minút prevolaných v mobilnej sieti spoločnosti
Slovak Telekom a v národných pevných sieťach.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Špička v mobilnej
sieti spoločnosti Slovak Telekom a iných národných pevných sieťach
je v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod.

Programy Relax
Program

Programy Viac

Voľné minúty
mesačne
60
100
200

Mesačný
poplatok
14,70
23,86
39,79

Zvýhodnený mesačný
poplatok*
11,90
19,87
35,81

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

Po vyčerpaní predplatených minút do iných národných mobilných sietí
v špičke
mimo špičky
cez víkend
20+20Viac*
0,3983
0,2006
0,2006
55Viac
0,3983
0,2006
0,2006
100Viac
0,3983
0,2006
0,2006
200Viac
0,3983
0,2006
0,2006
400Viac
0,3176
0,2006
0,2006
1000Viac
0,2380
0,2006
0,2006

Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách.

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Špička v iných národných
mobilných sieťach je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod.

iTariff 150
150
150
20
1 GB neobmedzený
35,29
iTariff 300
300
300
40
1 GB neobmedzený
63,53
iTariff 600
600
600
100
1 GB neobmedzený 106,90
*V
 oľné víkendové minúty možno čerpať v mobilnej sieti Slovak Telekom
(sieť T-Mobile) aj pred vyčerpaním voľných minút zahrnutých v mesačnom
programe, a to počas víkendov, štátnych sviatkov a iných sviatkov, ktoré sú
dňami pracovného pokoja. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania
na Odkazovú službu a dátové volania.

Relax 60
Relax 100
Relax 200

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Hovory do všetkých sietí
v SR sa účtujú po sekundách po prvej minúte hovoru, pričom hovory v dĺžke
3 sekundy a kratšie sa nespoplatňujú. Využívanie dátových služieb v roamingu
sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming. Voľné
minúty sa vzťahujú na volania do mobilnej a pevnej siete spoločnosti Slovak
Telekom, do iných národných mobilných a pevných sietí.
Podmienkou poskytovania programov iTariff je uzavretie Dodatku k Zmluve
o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasná kúpa iPhone 3G zariadenia.
K programom iTariff nie je možné aktivovať žiadne doplnkové dátové služby.
Zákazníkom, ktorí už majú aktivovanú niektorú z doplnkových dátových služieb
alebo tzv. zdieľanie dát služby T-Mobile mobilný internet, budú tieto služby
pri aktivácii akéhokoľvek programu iTariff k dotknutej SIM karte automaticky
deaktivované.

Po vyčerpaní predplatených minút do všetkých sietí v rámci Slovenska
Relax 60
Relax 100
Relax 200

* Zvýhodnený mesačný poplatok je poskytovaný bez kúpy akciového koncového
zariadenia.

0,2340
0,2340
0,2340

Odoslanie textovej správy SMS
Na účastnícke čísla slovenských operátorov**
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov

0,1008
0,1502

* Voľné víkendové minúty možno čerpať v mobilnej sieti spoločnosti Slovak
Telekom (sieť T-Mobile) pri volaniach nad rámec voľných minút zahrnutých
v mesačnom programe. Voľné víkendové minúty sa neuplatňujú na volania na
Odkazovú službu a dátové volania.
** Spoplatňovanie po odoslaní 20 voľných SMS správ v rámci SR.

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH.
Odoslanie textovej správy SMS
Na účastnícke čísla slovenských operátorov
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH. Dĺžka jednej SMS správy je
najviac 160 znakov. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od 1. sekundy po
sekundách. Voľné minúty sa vzťahujú na volania do mobilnej a pevnej siete
Slovak Telekom, do iných národných mobilných a pevných sietí.

T-Centrá

Pridajte si k svojmu programu skvelé neobmedzené večerné hovory,
veď teraz je to také jednoduché! Stačí poslať bezplatnú SMS-ku s textom
VECER na číslo 12323.

Voľné SMS
správy mesačne
500

Cena za minútu po
Cena za
vyčerpaní predpla1 MB
tených minút do
nad voľný
všetkých iných sietí objem dát
v rámci Slovenska
v špičke mimo
v špičke
mimo
špičky
špičky
iTariff 150
0,2975 0,0332
0,2975
0,1644
1,1920
iTariff 300
0,2309 0,0332
0,2309
0,1644
1,1920
iTariff 600
0,2309 0,0332
0,2309
0,1644
1,1920
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR
sa účtujú po sekundách po prvej minúte hovoru, pričom hovory v dĺžke
3 sekundy a kratšie sa nespoplatňujú. Špička vo všetkých národných sieťach
je v pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod. Tarifikačný interval dátových prenosov
pri programoch iTariff v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom (sieť
T-Mobile) 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.

Spoločné ustanovenia

Program

Cena za minútu po
vyčerpaní predplatených minút do
mobilnej siete ST

0,1008
0,1502

Cenník Easy

Prinášame neobmedzené večerné volania v sieti T-Mobile pre všetkých
zákazníkov s paušálom. Aktivujte si túto ponuku a jej výhody môžete
využívať každý večer, a to len za 2,00 € na 7 dní.

Program

Cenník programov Fix

Paušál pre nepočujúcich

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH. Dĺžka jednej SMS správy je
najviac 160 znakov. Voľné minúty sa vzťahujú na volania do mobilnej a pevnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, do iných národných mobilných a pevných sietí.
Cenník mesačných programov

Volajte každý večer neobmedzene!
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Doplnkové balíky k programom Podnikateľ

Programy Podnikateľ

Biznis De Luxe

Štandardný
mesačný
poplatok

Mesačný poplatok za program Podnikateľ v rámci akcie
Podnikateľ 90
19,99 €

Podnikateľ 150
31,99 €

Podnikateľ 300
54,99 €

Podnikateľ 600
99,99 €

Podnikateľ 1 200
139,99 €

Mesačné poplatky balíkov služieb v rámci akcie
Balíky nekonečných volaní v sieti T-Com a T-Mobile a do všetkých pevných sietí v SR
Nekonečno NON STOP
3 000 minút
20,16
9,99
Nekonečno v špičke
3 000 minút
15,12
0/6,99*
Nekonečno mimo špičky
3 000 minút
7,04
0/1,99*
Dátové služby – internet v mobile
Neobmedzený web'n'walk neobmedzene**
10,99
0/5,99*
11,90
9,99
BlackBerry Internet E-mail neobmedzene***
SMS
90 SMS
SMS 3,99
3,99
Minúty navyše
Extra 100 minút
100 minút
12,99
–
Roaming
Podnikateľ roaming ****
3,99
–

0/6,99*
0/1,99*
0

0/1,99*
0
0

0
0
0

0
0
0

0/5,99*
7,99

0/5,99*
5,99

0
0

0
0

150 SMS
3,99

300 SMS
0

600 SMS
0

1 200 SMS
0

0/6,99*

0/4,99*

0

0

0

0

0

0

*

P
 onuka Balíkov Nekonečných volaní a Neobmedzeného web’n’walk zadarmo na 3 mesiace a zvýhodnený mesačný poplatok do konca viazanosti platia pri súčasnej
aktivácii vybraného programu Podnikateľ a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov a uplatňuje sa počas viazanosti.
** Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia
znížená na 64 kb/s.
*** Služba BlackBerry Internet E-mail zahŕňa neobmedzený voľný objem dát pri synchronizácii e-mailových účtov cez APN BlackBerry a 1 000 MB pre prístup na internet
cez APN Internet a WAP.
**** Využitie služby Podnikateľ roaming je podmienené súčasnou aktiváciou vybraného programu Podnikateľ a podpisom Dodatku k Zmluve o pripojení.

Nepotrebujete nový telefón? Máme pre vás navyše 66 % voľných minút do všetkých sietí v SR a k tomu skvelý balík Nekonečno NONSTOP zadarmo pre volania
do sietí T-Mobile a T-Com už pred prevolaním voľných minút v programe.

Programy

Voľné minúty
do všetkých sietí
v SR, EÚ a USA*
Bez
akciového
telefónu**

Mesačný
poplatok

Cena za minútu
po vyčerpaní
voľných minút do
všetkých sietí
v rámci SR

Podnikateľ 90
90
150
20,16
0,2118
Podnikateľ 150
150
250
32,26
0,1816
Podnikateľ 300
300
500
59,48
0,1310
Podnikateľ 600
600
1 000
100,84
0,1008
Podnikateľ 1200
1 200
2 000
141,17
0,1008
* V
 oľné minúty zahŕňajú hovory do mobilných aj pevných sietí v SR, EÚ, Nórsku,
Lichtenštajnsku, na Islande a v USA. Podmienky pre hovory do zahraničia sa
vzťahujú aj na službu InterCall.
** V
 yšší objem voľných minút platí pri aktivácii programu Podnikateľ bez
kúpy akciového koncového zariadenia a pri podpísaní Dodatku k Zmluve
o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov. Zvýhodnený počet minút sa
uplatňuje len počas viazanosti.
Podnikateľ máte volania do zahraničia do všetkých mobilných
§ Sajprogramami
pevných sietí v EÚ a USA zahrnuté do voľných minút.
národné volania v dĺžke 3 sekundy a kratšie sa nespoplatňujú.
§ ŽAiadne
§  ktivácia služby CLIP a volania do odkazovej schránky sú bezplatné.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Podmienky a ceny platia pre nové
aktivácie programov Podnikateľ, rovnako pri predĺžení Zmluvy o pripojení
a uzavretí Dodatku k Zmluve o pripojení s programami Podnikateľ, pri
pokračovaní vo využívaní niektorého z programov Podnikateľ a podaní žiadosti
o zmenu Zmluvy o pripojení, ako aj pre existujúcich účastníkov využívajúcich
programy Podnikateľ, ktoré boli aktivované po 1. 9. 2009, alebo ktorí pokračujú
vo využívaní programu Podnikateľ na základe Dodatku k Zmluve o pripojení
uzavretého po 1. 9. 2009, alebo na základe žiadosti o zmenu Zmluvy o pripojení
podanej po 1. 9. 2009. Vo všetkých uvedených prípadoch sa programy
Podnikateľ považujú za programy Podnikateľ aktivované od 2. 9. 2009 alebo
tzv. nové programy Podnikateľ. Programy Podnikateľ si môže aktivovať každá
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Hovory do všetkých
sietí v SR sa účtujú po sekundách po prvej minúte hovoru. Pri hovoroch do
zahraničia sa účtuje každá začatá minúta. Hovory do zahraničia po prevolaní
voľných minút sa spoplatňujú podľa cenníka hovorov do zahraničia. Čerpanie
voľných minút na volanie do zahraničia je aktivované automaticky.Účastníkom,
ktorí si programy Podnikateľ aktivovali do 1. 9. 2009 (vrátane) alebo požiadali
o aktiváciu programu Podnikateľ do 1. 9. 2009 (vrátane), pokiaľ si príslušný
program Podnikateľ nezmenili na tzv. nový program Podnikateľ na základe
úkonu účastníka uskutočneného po 1. 9. 2009, sú spolu programy Podnikateľ
poskytované a spoplatnené podľa Cenníka programov a služieb vydaného
spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava,
platného a účinného pre programy Podnikateľ do 1. 9. 2009. Účastníkom,
ktorým sa v zmysle zmluvných podmienok dojednaných do 1. 9. 2009 (vrátane)
má podľa Zmluvy o pripojení, resp. Dodatku k zmluve zmeniť pôvodný program
služieb na program Podnikateľ, bude daný program Podnikateľ aktivovaný
a poskytovaný za cenu a podmienok podľa Cenníka programov a služieb
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platného pre tzv. nové programy Podnikateľ.
Odoslanie textovej správy SMS
Na účastnícke čísla slovenských operátorov
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov

0,1008
0,1502

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH. Dĺžka jednej SMS správy je
najviac 160 znakov.

Podnikateľ 90

Podnikateľ 150

1. Balíky nekonečných volaní v sieti T-Com a T-Mobile a do všetkých pevných sietí v SR
Nekonečno NON STOP
3 000 minút
20,16
Nekonečno v špičke
3 000 minút
15,12
Nekonečno mimo špičky
3 000 minút
7,04
2. Minúty navyše
Extra 100 minút
100 minút
–
3. SMS
Viac SMS
50 SMS
3,95
90 SMS
SMS 3,99
4,02
4. Roaming
Smart roaming
500 minút*
11,90
Podnikateľ roaming****
–
5. Dátové služby
web'n'walk 100
100 MB
0
web'n'walk 1500
1 500 MB
10,07
Neobmedzený web‘n‘walk
neobmedzene**
10,99
neobmedzene***
11,90
Black Berry Internet E-mail
6. Volania v rámci firmy zadarmo
Medzi nami
2 000 minút
3,95
Neobmedzene s kolegami
3 000 minút
3,95

Podnikateľ 300

Podnikateľ 600

Podnikateľ 1200

20,16
15,12
7,04

20,16
15,12
7,04

20,16
15,12
7,04

20,16
15,12
7,04

12,99

12,99

12,99

12,99

2,00
150 SMS
4,02

1,01
300 SMS
0

0
600 SMS
0

0
1 200 SMS
0

11,90
3,99

8,05
3,99

0
3,99

0
3,99

0
7,04
7,99
10,07

0
4,02
5,99
8,05

0
0
0
0

0
0
0
0

2,00
2,00

1,01
1,01

0
0

0
0

*
**

 richádzajúce hovory v zahraničí v zónach 1 a 2.
P
Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, bude rýchlosť dátových prenosov
do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.
*** Služba BlackBerry Internet E-mail zahŕňa neobmedzený voľný objem dát pri synchronizácii e-mailových účtov cez APN BlackBerry a 1 000 MB
na prístup na internet cez APN Internet a WAP.
**** Využitie služby Podnikateľ roaming je podmienené súčasnou aktiváciou vybraného programu Podnikateľ a podpisom Dodatku k Zmluve o pripojení.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH a platia pre programy Podnikateľ aktivované od 2. 9. 2009. Využitie výhody v rámci služieb jednotlivých doplnkových balíkov
je podmienené ich bezplatnou aktiváciou. Balíky Viac SMS, Smart roaming, web‘n‘walk 1 500, Neobmedzený web'n'walk, BlackBerry Internet E-mail a Medzi nami
predstavujú inak štandardné doplnkové služby, ktorých poskytovanie a spoplatnenie sa inak riadi aktuálnym cenníkom pre tieto doplnkové služby. Aktivácia služby
Neobmedzene s kolegami je podmienená podpisom Zmluvy o poskytovaní výhod. Balík Extra 100 minút a Podnikateľ roaming nie je možné aktivovať k programom
Podnikateľ 90. Nie je možné navzájom kombinovať 2 rôzne balíčky Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a do všetkých pevných sietí v SR, ani niektorý z balíčkov
Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a do všetkých pevných sietí v SR s balíkom z minút navyše, ani balíky SMS navzájom, ani dve rôzne dátové služby navzájom z
balíka Dátové služby a ani služby Medzi nami a Neobmedzene s kolegami z balíka Volania v rámci firmy zadarmo.
alík Nekonečno NONSTOP zahŕňa 3 000 minút mesačne v mobilnej sieti
§BSlovak
Telekom (sieť T-Mobile) a v pevných sieťach v SR počas celého dňa cez

pracovné dni, víkendy aj sviatky, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných
minút zahrnutých v mesačnom programe.
Balík Nekonečno v špičke zahŕňa 3 000 minút mesačne v mobilnej sieti
Slovak Telekom (sieť T-Mobile) a v pevných sieťach v SR v čase od 8.00 hod.
do 18.00 hod. počas pracovných dní, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných
minút zahrnutých v mesačnom programe.
Balík Nekonečno mimo špičky zahŕňa 3 000 minút mesačne v mobilnej
sieti spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile) a v pevných sieťach v SR
v pracovných dňoch od 18.00 hod. do 8.00 hod., cez víkendy a sviatky, ktoré
čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe.
Balík SMS 3,99 zahŕňa mesačne voľný objem SMS do všetkých sietí v SR.
Balík Extra 100 minút zahŕňa 100 minút mesačne do všetkých sietí v SR, EÚ,
Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a v USA, ktoré sa čerpajú po prevolaní
voľných minút zahrnutých v mesačnom programe.
Balík web'n'walk 100 zahŕňa mesačne voľný objem dát prenesených (prijatých
a odoslaných) cez APN WAP a APN Internet. Aktivovaním Balíčka web’n’walk
100 budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga,
web’n’walk 1 500, Email, Social networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop,
BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, zdieľaný T-Mobile mobilný internet alebo
iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak boli pôvodne
na SIM karte aktivované. Po vyčerpaní voľného objemu dát sa účtuje cena 0,1008
€/za MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Využívanie dátových služieb
v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
Balík Neobmedzený web'n'walk zahŕňa mesačne neobmedzený objem
dát prenesených (stiahnutých a odoslaných) cez APN WAP a APN Internet.
Aktivovaním Balíčka Neobmedzený web’n’walk budú automaticky
deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, web’n’walk 1 500,

§
§
§
§
§

§

Email, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry,
BlackBerry Internet E-mail, zdieľaný T-Mobile mobilný internet alebo iné
doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ak boli pôvodne
na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi
samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
Podnikateľ roaming: Prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú spoplatňované
minútovou tarifikáciou. Prvá minúta volania je spoplatnená podľa tarify Euro
roaming platnej pre príslušnú krajinu. Po prvej minúte sú volania v ramci zóny
50+ spoplatnené 0,13 €/min. s DPH. Deaktivácia služby Podnikateľ roaming
je bezplatná, pričom k deaktivácii dôjde k poslednému dňu zúčtovacieho
obdobia, v ktorom účastník požiadal o deaktiváciu. Odchádzajúce hovory zo
zóny 50+ do ostatných zón sú účtované s príplatkom 3,8135 €/min. s DPH.
Odchádzajúce SMS zo zóny 50+ do ostatných zón sú účtované s príplatkom
0,2258 €/min. s DPH. Odchádzajúce hovory v zóne 50+ krajín a v zóne Ostatné
európske krajiny + USA na národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby,
hlasovanie) sú spoplatnené cenou 1,9916 €/min. s DPH. Odchádzajúce
hovory v zóne Ostatné svetové krajiny + Rusko, lode, lietadlá, satelitné siete na
národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby, hlasovanie) sú spoplatnené
cenou 3,9434 €/min. s DPH. Zóna 50+ krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko,
Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko,
Gibraltár, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxemburg,
Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Madeira, Azorské ostrovy, Rumunsko,
Slovinsko, Španielsko, Kanárske ostrovy, Švédsko, Veľká Británia, Island,
Lichtenštajnsko, Nórsko, Desirade, Francúzska Guyana, Guadelope, MarieGalante, Martinique, Saintes, St. Martin, St. Barthelemy, Reunion, Faerské
ostrovy, Jersey, Ostrov Man, Guernsey, Macedónsko, Čierna Hora, San Maríno,
Burkina Faso, Nikaragua, Etiópia, Uruguay, Ghana, Kostarika, Dominikánska
republika, Libanon, Tanzánia, Hongkong, Brazília, Mexiko, Izrael, Južná Afrika.

Cenník Easy

Voľné
jednotky
mesačne

§

Cenník programov Fix

Balíky

Voľné jednotky
mesačne

T-Centrá

Biznis De Luxe

Mesačný poplatok za balík

Spoločné ustanovenia

Balíky

Cenník mesačných programov

Aktuálna akciová ponuka

Hovorné na dcérske SIM karty do siete
T-Mobile* (v špičke)
T-Mobile* (mimo špičky)
T-Mobile* (cez víkend)
Do národných pevných sietí (nepretržite)
Do iných národných mobilných sietí (nepretržite)

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

* Mobilná sieť spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Hovory do všetkých sietí v SR sa
účtujú po sekundách. Špička v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom (sieť
T-Mobile) je od 8.00 do 20.00 hod. v pracovných dňoch.
Odoslanie textovej správy SMS
Na účastnícke čísla slovenských operátorov
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov

0,1008
0,1502

Mini alarm
Mesačný poplatok
Volania do sprístupnených sietí v rámci Slovenska
Do siete T-Mobile** na jedno vybrané číslo
Do siete T-Mobile** a do ostatných sietí

6,66

0*
0,3953

* M
 obilná sieť spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
Pre volania na vybrané číslo z mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
sa uplatňuje Zásada korektného využívania služieb. Pri prevolaní viac ako
1 000 minút za jedno zúčtovacie obdobie sa bude prevádzka spoplatňovať ako
volanie do ostatných sietí.
** Mobilná sieť spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile)

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH.

SMS správy v rámci Slovenska
Do siete T-Mobile** na jedno vybrané číslo
Do siete T-Mobile** a do ostatných sietí

Účastník, ktorý využíva mobilné služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., kratšie ako
3 mesiace, má nárok na 1 dcérsku SIM kartu.
Po uplynutí 3 mesiacov využívania mobilných služieb spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., má možnosť aktivovať si ďalšie dcérske SIM karty (počet dcérskych SIM
kariet závisí od mesačného programu).

Pri programe Mini alarm sa účtuje aktivačný poplatok 10,01 € s DPH.
Pri novej aktivácii alebo predĺžení Zmluvy o pripojení pri programe Mini alarm
sa účastníkovi štandardne poskytuje 64 kB SIM karta bezplatne. Poplatok za
aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o pripojení nevracia.

Služba Kontrola spotreby Partner
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

0
0,36

Poznámka: 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 účastník má viacero dcérskych SIM
kariet, je možné pre každú partnerskú SIM kartu nastaviť osobitný limit. Po dosiahnutí
uvedených limitov 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 informácie je 24 hodín. Po prekročení limitu môže majiteľ
materskej SIM karty požiadať o zablokovanie odchádzajúcej prevádzky na linke
Služby zákazníkom 12345. Odchádzajúca prevádzka je automaticky odblokovaná
na začiatku nového fakturačného obdobia. O zablokovanie partnerskej SIM karty nie
je možné požiadať bez aktivovanej služby Kontrola spotreby. Službu Partner nie je
možné kombinovať so službou Medzi nami a Podľa seba.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ceny volaní a SMS správ predstavujú
cenu za 1 min. volania, resp. 1 SMS správu. Účtuje sa každých začatých 30
sekúnd volania. Zo zaplateného mesačného poplatku sa uhrádzajú ceny za
uskutočnené volania a odoslané SMS správy na účastnícke čísla v SR. Zmena
vybraného čísla z mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) sa spoplatňuje
sumou 3,98 € s DPH. Všetky ostatné volania a služby sú spoplatňované podľa
aktuálneho Cenníka programov a služieb platného pre program 100Viac.
Pri programe Mini alarm nie je možná aktivácia Balíčkov Viac.
Monitoring
Mesačný poplatok

4,74

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Volania do sprístupnených sietí a vytáčané dátové spojenia v
rámci Slovenska
Do siete T-Mobile**
Do ostatných národných sietí
Zľava na volania na tri vybrané čísla*

0,3953
0,5929
60 %

* M
 inimálne jedno z vybraných čísiel pre volania so zľavou musí byť účastnícke
číslo z mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile).
** Mobilná sieť spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile)

250 SMS Viac
Program
250 SMS Viac

0
0,1946

Voľné SMS správy
250

Hovorné do mobilnej siete ST a do národných pevných sietí
v špičke
mimo špičky
250 SMS Viac
0,3176
0,1200

Mesačný poplatok
11,52

cez víkend
0,0806

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH.
Odoslanie textovej správy SMS
Na účastnícke čísla v sieti T-Mobile**
do iných národných sietí
Na účastnícke čísla do iných národných sietí

0,0605
0,1008

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH.
Hovorné do iných národných mobilných sietí
v špičke
250 SMS Viac
0,3983

mimo špičky
0,2006

cez víkend
0,2006

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Špička vo všetkých sieťach je v pracovné
dni od 7.00 do 19.00 hod.
Odoslanie textovej správy SMS
Na účastnícke čísla slovenských operátorov*
Na účastnícke čísla zahraničných operátorov
* Spoplatňovanie po odoslaní 250 voľných SMS správ v rámci Slovenska.

0,0464
0,1502

Dátové prenosy
V sieti T-Mobile Slovensko
V krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku,
Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, v Chorvátsku a USA*
V ostatných krajinách*

0,7805/MB
0,1170/10 kB
0,1170/10 kB

*U
 vedené ceny platia pri používaní prístupového bodu M2M., tarifikačný interval
je 10 kB. Pri používaní iného prístupového bodu platia štandardné podmienky
pre dátový roaming.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

Hovory do zahraničia
T-Mobile Intercal 33
Číslo
tarifného
pásma
1
2
3
4
5
6
7

T-Mobile
Intercall 33
0,2340
0,3146
0,7936
1,5902
0,3781
0,4992
4,9805

T-Mobile Intercall 33 pre
podnikateľov
Zóna T-Mobile
Zóna T-Mobile
pevné siete*
mobilné siete*
0,1200
–
0,1200
–
0,1200
0,3176
–
–
–
0,3176
–
0,3176
–
–

* Zvýhodnené volania do T-Mobile krajín automaticky platia pre fyzické osoby
– podnikateľov a právnické osoby. Krajiny, ktoré patria do zóny T-Mobile, sú
zvýraznené.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Účtuje sa každá začatá minúta
hovoru. Pri volaní cez InterCall 33 zadajte pred medzinárodné číslo miesto
znaku + alebo 00 predčíslie 33. Príklad: miesto 004202 xxxx xxxx zadajte
334202 xxxx xxxx. V prípade, ak má zákazník aktivovanú službu Smart
roaming, je cena za odchádzajúci hovor zo Slovenska do Českej republiky
účtovaná 0,2743 € s DPH.
Ceny v pásmach 5 a 6 platia iba pre volania do mobilných sietí.
Pre volania do krajín, ktoré sa nenachádzajú v pásmach 5 a 6, platia jednotné
ceny pre volania do pevných aj mobilných sietí.
Pásmo 1: Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko
Pásmo 2:	Andorra, Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Monako,
Nórsko, Nový Zéland, Portugalsko, San Maríno, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Vatikán, Veľká
Británia
Pásmo 3:	Albánsko, Alžírsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Faerské ostrovy,
Gibraltár, Gruzínsko, Hongkong, Chorvátsko, Island, Izrael,
Japonsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Líbya, Litva, Lotyšsko,
Macedónsko, Malajzia, Malta, Maroko, Moldavsko, Panenské ostrovy
americké, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Turecko
Pásmo 4:	Afganistan, Angola, Antarktída, Anguilla, Antigua a Barbuda,
Argentína, Arménsko, Aruba, Ascension, Bahamy, Bahrajn,
Bangladéš, Barbados, Barma, Belize, Benin, Bermudy, Bután, Bolívia,
Botswana, Brazília, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cookove ostrovy,
Čad, Čile, Čína, Diego Garcia, Dominika, Dominikánska republika,
Džibuti, Egypt, Ekvádor, Etiópia, Eritrea, Falklandy, Fidži, Filipíny,
Francúzska Guyana, Francúzske Antily a Martinik, Gabon, Gambia,
Ghana, Grenada, Grónsko, Guam, Guatemala, Guinea, GuineaBissau, Guyana, Guadeloupe, Haiti, Holandské Antily, Honduras,
India, Indonézia, Irak, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kajmanské
ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kazachstan, Katar, Keňa,
Kirgizsko, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kostarika, Kuba, Kuvajt,
Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Macao, Madagaskar, Malawi, Mali,
Maldivy, Mariany severné, Mauretánia, Maurícius, Mayotte, Mexiko,
Mikronézia, Mongolsko, Montserrat, Mozambik, Namíbia, Nepál,
Nauru, Niger, Nigéria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledónia,
Omán, Pakistan, Palau, Palestína, Panama, Panenské ostrovy
britské, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny,
Polynézia Francúzska, Reunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Sao
Tome, Salvádor, Samoa západná, Saudská Arábia, Senegal, Severná
Kórea, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené
arabské emiráty, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam,
Svazijsko, Sv. Helena, Sv. Krištof, Sv. Lucia, Sv. Peter a Michal, Sv.
Tomáš a Princove ostrovy, Sv. Vincent a Grenadíny, Sýria, Šalamúnove

Hovory do zahraničia
Číslo
tar. pásma

1
2
3
4
5
6
Satelitné
siete

Tarifné
pásmo

Česká
republika
Európa
Vybrané
krajiny I
Vybrané
krajiny II
Zvyšok sveta
Mobilné siete
Aero, Emsat,
Inmarsat A, B,
B HSD, M, M4,
Mini-M,Thuraya

Vo veľkom
200, 300
/iTariff
300, 600/
200, 400,
1000Viac/
Relax 200/
Podnikateľ
90, 150,
300, 600,
1200
všetky
obdobia
0,4790

Vo veľkom 100, 150/
iTariff 150/
Relax 60, 100/
20+20, 55, 100Viac,
250 SMS Viac, Podľa seba,
Program 40, Bez záväzkov
alebo služba Partner

0,5586

mimo
špičky
0,4790

cez
víkend
0,4790

0,7967
1,1546

0,8773
1,2353

0,7967
1,1546

0,7967
1,1546

2,3496

2,5109

2,3496

2,3496

3,5446
0,9570
5,6572

3,7058
1,0346
5,6572

3,5446
0,9570
5,6572

3,5446
0,9570
5,6572

v špičke

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH za minútu hovoru. Účtuje sa každá
začatá minúta hovoru. Špička: 8.00 hod. – 18.00 hod., špička pre program
Vo veľkom, iTariff: 7.00 hod. – 19.00 hod., špička pre službu Partner: 8.00 hod.
– 20.00 hod., špička pre mesačný program 250 SMS Viac: 7.00 hod. – 19.00
hod. V prípade, ak má zákazník aktivovanú službu Smart roaming, je cena
za odchádzajúci hovor zo Slovenska do Českej republiky účtovaná 0,2743 €
s DPH.

Spoločné ustanovenia

Programy pre monitorovacie zariadenia

Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách.

ostrovy, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Taiwan, Togo, Tokelau,
Tonga, Trinidad a Tobago, Turkménsko, Turky, Tuvalu, Uganda,
Uruguaj, Uzbekistan, Vanuatu, Veľkonočný ostrov, Venezuela,
Vianočný ostrov, Vietnam, Východný Timor, Wallis a Futuna, Zair,
Zambia, Zanzibar, Zimbabwe
Pásmo 5: Mobilné siete – Česko
Pásmo 6:	Mobilné siete – Andorra, Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko,
Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia
Pásmo 7:	Satelitné siete – Aero, Emsat, Inmarsat A, B, B HSD, M, M4, Mini-M,
MCP, Thuraya

Cenník Easy

1
max. 3

Z mesačného poplatku sa uhrádzajú ceny za uskutočnené volania na
účastnícke čísla, odoslané SMS správy a dátové prenosy v rámci Slovenska.
Účtuje sa každých začatých 30 sekúnd hovoru alebo vytáčaného dátového
spojenia. Tarifikačný interval pre dátovú prevádzku s programom služieb
Monitoring je v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť T-Mobile) 1 KB pre všetky
APN a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Všetky ostatné volania
a služby sú spoplatňované podľa aktuálneho Cenníka programov a služieb
platného pre program 100Viac.

Ceny v pásme 6 platia iba pre volania do mobilných sietí. Pre volania do krajín,
ktoré sa nenachádzajú v pásme 6, platia jednotné ceny pre volania do pevných
aj mobilných sietí.
Pásmo 1: Česko
Pásmo 2:	Európa
Albánsko, Andorra, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovinsko, Srbsko,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia
Pásmo 3:	Vybrané krajiny I
Austrália, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Litva,
Lotyšsko, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Nový Zéland, Rusko,
Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA
Pásmo 4:	Vybrané krajiny II
Alžírsko, Americká Samoa, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda,
Argentína, Arménsko, Aruba, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn,
Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bután, Bolívia,
Botswana, Brazília, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Čad, Čile, Čína,
Dem. rep. Kongo, Dominika, Dominikánska rep., Džibuti, Egypt,
Ekvádor, Faerské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francúzska Guyana, Gabon,
Gambia, Ghana, Gibraltár, Grenada, Gruzínsko, Guadeloupe,
Guam, Guatemala, Guinea, Haiti, Holandské Antily, Honduras,
India, Indonézia, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Juhoafrická rep.,
Kajmanské ostrovy, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keňa,

Cenník programov Fix

Váš mesačný program
Počet dcérskych SIM kariet
20+20Viac
Ostatné mesačné programy Vo veľkom, iTariff,
Relax, Viac, Podnikateľ (okrem 250 SMS Viac)

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH a platí do všetkých sietí v rámci
Slovenska. Dĺžka jednej SMS správy je maximálne 160 znakov. Voľné SMS
správy sa uplatňujú len na účastnícke čísla slovenských operátorov. Vo voľných
SMS správach nie sú zahrnuté odchádzajúce SMS správy zo sietí roamingových
partnerov a prichádzajúce SMS správy zo služby SMS Info a služieb zaradených
v kategórii Iné služby.

Cenník mesačných programov

Služba Partner

T-Centrá

10|11

12|13

Zóny
Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4

Odchádzajúce hovory
0,4033
1,0084
1,5126
2,9244

Prichádzajúce
hovory
0*
0,8068
0,8068
2,0168

Odchádzajúce
SMS
MMS
0,3025 0,3953
0,3025 0,3953
0,3025 0,3953
0,3025 0,3953

* Prvých 30 minút prichádzajúcich hovorov v zóne 1 je bezplatných.
Po vyčerpaní bezplatných minút sa účtuje 0,4033 € s DPH za minútu
prichádzajúceho hovoru. Pri odchádzajúcich hovoroch z jednej zóny do druhej
platí cena pre vyššiu zónu. Pre odchádzajúce hovory do SR platí cena pre
danú zónu.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min., prípadne €/správa s DPH. Dĺžka jednej
SMS správy je najviac 160 znakov. Prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú
spoplatňované minútovou tarifikáciou. Ponuka platí od 16. 6. 2010 do
30. 9. 2011.
Volania na národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby, hlasovanie)
sú v zóne 4 a v Egypte, Tunise a Thajsku spoplatnené cenou 3,9434 €/min.
s DPH a v ostatných zónach 1,9916 €/min. s DPH.
Deaktivácia služby Roaming Plus alebo prechod na inú roamingovú službu je
možná po uplynutí 3 celých zúčtovacích období. Službu Roaming Plus nie je
možné súčasne kombinovať s akými koľvek inými zľavami poskytovanými z ceny
roamingových služieb.
Služby Euro Roaming, Smart Roaming a Roaming Plus nie je možné navzájom
kombinovať.
Zóna 1: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Egypt, Francúzsko, Grécko,
Taliansko, Malta, Čierna Hora, Španielsko
a Kanárske ostrovy, Thajsko, Tunis, Turecko
Zóna 2: Belgicko, Dánsko, Desirade, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana,
Gibraltár, Guadeloupe, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko,
Lotyšsko, Luxembursko, Madeira a Azorské ostrovy, Maďarsko, Marie
Galante, Martinik, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Reunion, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, Sv. Bartolomej, Sv. Martin,
Švédsko, Veľká Británia
Zóna 3: A
 lbánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy,
Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Macedónsko, Moldavsko,
San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina, USA
Zóna 4: Z oznam všetkých krajín nájdete na www.t-mobile.sk

3,99 ***

Prichádzajúce SMS správy

bezplatne

Zóny/krajiny

Hovory

Odchádzajúce

Odchádzajúce Prichádzajúce
Zóna 1: EÚ + Island,
Nórsko, Lichtenštajnsko
Zóna 2: ostatné európske
krajiny + USA
Zóna 3: ostatné svetové
krajiny, Rusko, lode,
lietadlá, satelitné siete

0,3300*

SMS

MMS

0,1800 0,1320** 0,3953

1,9518

0,9958

0,3960 0,3953

3,9434

1,9518

0,5880 0,3953

* O
 dchádzajúce hovory zo zóny 1 do zón 2 a 3 sú účtované s príplatkom
0,7967 € s DPH/min.
** Odchádzajúce SMS zo zóny 1 do zón 2 a 3 sú účtované s príplatkom
0,2258 € s DPH/SMS.
*** Mesačný poplatok za službu EU-roaming je pri aktivácii služby do
30. 9. 2011 poskytovaný so 100 % zľavou, po tomto termíne bude
3,99 € s DPH a aktivácia služby je bezplatná.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Prichádzajúce a odchádzajúce
hovory sú spoplatňované minútovou tarifikáciou. Deaktivácia služby je bezplatná,
pričom k deaktivácii dôjde k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia, v ktorom
účastník požiadal o deaktiváciu.
Pre aktiváciu pošlite SMS s textom: EU na číslo 12323. Odoslanie SMS v rámci
SR je bezplatné, pri odoslaní zo zahraničia sa spoplatňuje ako odoslanie SMS
zo zahraničia.
Zóna 1: EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Desirade, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Gibraltár, Grécko,
Guadeloupe, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko,
Luxembursko, Madeira a Azorské ostrovy, Maďarsko, Malta, Marie
Galante, Martinik, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Reunion, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, Sv. Bartolomej, Sv. Martin,
Španielsko a Kanárske ostrovy, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Zóna 2: Ostatné európske krajiny + USA
Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora,
Faerské ostrovy, Guernsey, Chorvátsko, Isle of Man, Jersey, Kosovo,
Macedónsko, Moldavsko, San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko,
Ukrajina, USA
Zóna 3: Zoznam všetkých krajín nájdete na www.t-mobile.sk
Smart roaming
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok
Mesačný poplatok pre programy Podnikateľ 600 a vyššie
Prichádzajúce SMS správy

bezplatne
11,90*
0*
bezplatne

*K
 vybraným programom Podnikateľ sa platí zvýhodnený mesačný poplatok
podľa podmienok uvedených v časti „Doplnkové balíky k programom
Podnikateľ“ tohto cenníka.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Zóny

Krajina

Zóna 1
Zóna 2

T-Mobile CZ
Vybraní operátori
skupiny DT
T-Mobile USA
EÚ + Island,
Lichtenštajnsko,
Nórsko
Ostatné európske
krajiny
Ostatné svetové krajiny,
Rusko, lode, lietadlá,
satelitné siete

Zóna 3
Zóna 4
Zóna 5
Zóna 6

Hovory
Odchádzajúce Prichádzajúce
0,2743
0*
0,3943
0*

Odchádzajúce
SMS a MMS
0,3953
0,3953

0,3943
0,5520

0,3943
0,2640

0,3953
0,3953

3,1468

0,9958

0,3953

3,9434

2,5891

0,3953

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min., prípadne €/správa s DPH. Dĺžka jednej
SMS správy je najviac 160 znakov. Prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú
spoplatňované minútovou tarifikáciou. V prípade, ak má zákazník aktivovanú
službu Smart roaming, je cena za každý odchádzajúci hovor zo Slovenska do
Českej republiky účtovaná vždy vo výške 0,2743 € s DPH, bez ohľadu na to,
aký mesačný program sa k danej SIM karte poskytuje. Volania na národné
špeciálne čísla (napr. audiotexové služby, hlasovanie) sú v zóne 6 spoplatnené
cenou 3,9434 €/min. s DPH a v ostatných zónach 1,9916 €/min. s DPH. Službu
Smart roaming môžu využívať zákazníci, ktorí majú aktivovaný mesačný program
Firma/Firma Extra/Vo veľkom 100/iTariff 150/55Viac/Relax 60/Podnikateľ 90/
Podľa seba 3 a vyššie. Deaktivácia služby Smart roaming je možná po uplynutí 3
celých zúčtovacích období.
Zóna 2: Vybraní operátori skupiny DT: T-Mobile Rakúsko,
T-Mobile Holandsko, T-Mobile Maďarsko, T-Mobile Chorvátsko,
Everything Everywhere Veľká Británia, telekom.de Nemecko
Zóna 4: EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Desirade, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Guadeloupe, Gibraltár,
Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko,
Luxembursko, Madeira a Azorské ostrovy, Maďarsko, Malta, Marie
Galante, Martinik, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Reunion, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, Sv. Bartolomej, Sv. Martin,
Španielsko a Kanárske ostrovy, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Zóna 5 a 6: Zoznam všetkých krajín nájdete na www.t-mobile.sk
Euro roaming
Aktivačný poplatok
Zóny Krajina
Zóna 1 EÚ + Island,
Lichtenštajnsko,
Nórsko
Zóna 2 Ostatné európske
krajiny + USA
Zóna 3 Ostatné svetové
krajiny, Rusko, lode,
lietadlá, satelitné
siete

Hovory
Odchádzajúce Prichádzajúce
0,4200*
0,1320

bezplatne
Odchádzajúce
SMS
MMS
0,1320**
0,3953

1,9518

0,9958

0,3953

0,3953

3,9434

1,9518

0,3953

0,3953

* Odchádzajúce hovory zo zóny 1 do zón 2 a 3 sú účtované s príplatkom
0,7967 € s DPH za minútu.
** Odchádzajúce SMS zo zóny 1 do zón 2 a 3 sú účtované s príplatkom
0,2258 € s DPH za SMS.

Presmerovanie hovoru sa počas roamingu spoplatňuje podľa roamingového
cenníka ako dva roamingové hovory – prichádzajúci roamingový hovor do
navštívenej krajiny a zároveň odchádzajúci hovor na Slovensko do odkazovej
schránky alebo na iné zvolené číslo. Pri presmerovaní hovoru z krajín EÚ,
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska do odkazovej schránky (na čislo +421
903 333 666) je presmerovanie hovoru a uloženie odkazu bezplatné. Vypočutie
odkazu sa vždy spoplatňuje podľa roamingového cenníka ako odchádzajúci
hovor na Slovensko. Poplatky za roamingové služby môžu byt naúčtované na
faktúre do 3 mesiacov od uskutočnenia hovoru v závislosti od toho,
ako sú do ST doručené účtovné dáta od roamingových partnerov.

Dátové služby v roamingu
Web roaming
(dátové prenosy na báze GPRS, EDGE, UMTS,
HSDPA v sieťach roamingových partnerov)
Aktivačný poplatok
Zóna EÚ plus: EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
Švajčiarsko a USA
Zóna ostatné krajiny

bezplatne
0,2645
1,9415

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Dátové služby sú spoplatnené podľa
objemu prenesených dát. Tarifikačný interval je 100 kB.

Travel and Surf
Travel & Surf S Travel & Surf M Travel & Surf L
Jednorazový poplatok za
každú jednotlivú aktiváciu
služby
Voľný objem dát pre APN
wap, internet, internetplus
a blackberry.net v zóne EÚ
plus (EÚ, Island, Nórsko,
Lichtenštajnsko)
Maximálna doba
platnosti voľných dát

4,00

9,00

21,00

5 MB

20 MB

80 MB*

1 deň (24 1 týždeň (168 1 týždeň (168
hodín) od
hodín) od
hodín) od
aktivácie služby aktivácie služby aktivácie služby

Poznámka: Ponuka platí do 30. 9. 2011. Ceny sú uvedené v € s DPH.

Výhody služby Euro roaming platia v celej EÚ bez ohľadu na sieť, ktorá sa využíva.

Tarifikačný interval pre voľné dáta v zóne EÚ plus je 10 kB a účtuje sa ako suma
prijatých a odoslaných dát.

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH, prípadne €/správa
s DPH. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Prichádzajúce hovory
v zóne 1 sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou. Odchádzajúce hovory zo
zóny 1 do zóny 1 a do SR sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou po prvých
tridsiatich sekundách hovoru. Ostatné prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú
spoplatňované minútovou tarifikáciou. Volania na národné špeciálne čísla (napr.
audiotexové služby, hlasovanie) sú v zóne 3 spoplatnené cenou 3,9434 €/min.
s DPH, v ostatných zónach 1,9916 €/min. s DPH. Službu Euro roaming nie je
možné súčasne kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny
roamingových služieb.

Služby Travel & Surf S, Travel & Surf M a Travel & Surf L sú dostupné len pre
osoby využívajúce mobilný mesačný hlasový (volací) program služieb, pričom
aktivovať ich je možné len na SIM karte s mesačným hlasovým (volacím)
programom. Služby Travel & Surf S, Travel & Surf M a Travel & Surf L nie sú
kombinovateľné s akoukoľvek inou roamingovou dátovou službou s voľným
objemom roamingových dát. Pri aktivácii služieb Travel & Surf S,
Travel & Surf M a Travel & Surf L je vždy bezplatne aktivovaná aj služba
Dátových prenosov v roamingu Web roaming.

Zóna 1: EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Desirade, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Gibraltár, Grécko,
Guadeloupe, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko,
Luxembursko, Madeira a Azorské ostrovy, Maďarsko, Malta, Marie
Galante, Martinik, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Reunion, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, Sv. Bartolomej, Sv. Martin,
Španielsko a Kanárske ostrovy, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Zóna 2: Ostatné európske krajiny + USA
Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora,
Faerské ostrovy, Guernsey, Chorvátsko, Isle of Man, Jersey, Kosovo,
Macedónsko, Moldavsko, San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko,
Ukrajina, USA
Zóna 3: Zoznam všetkých krajín nájdete na www.t-mobile.sk

T-Centrá

Mesačný poplatok

Spoločné ustanovenia

Mesačný poplatok
0

bezplatne

Služby Euro roaming, Roaming Plus a Smart roaming nie je možné navzájom
kombinovať. Pri aktívnej službe Prístup na internet alebo aktivovanej
inej dátovej službe je pri aktivácii služieb Euro roaming, Smart roaming
a Roaming Plus vždy bezplatne aktivovaná aj služba Dátových prenosov
v roamingu Web roaming.

Cenník Easy

Roaming Plus
30 voľných minút mesačne pre prichádzajúce
hovory v zóne 1

Aktivačný poplatok

* Účastník, ktorý prijíma hovory v zónach 1 a 2, má k dispozícii 500 bezplatných
prichádzajúcich minút. Po vyčerpaní bezplatných prichádzajúcich minút sa
bude účtovať 0,3943 € s DPH za minútu prichádzajúceho hovoru.

Deaktivácia služby Travel & Surf S, Travel & Surf M a Travel & Surf L prebehne
automaticky, buď uplynutím maximálnej doby platnosti voľných dát, alebo
v prípade služieb Travel & Surf S a Travel & Surf M vyčerpaním celého voľného
objemu dát, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Cenník programov Fix

Roaming

EU-roaming

Prenosy dát po deaktivácii služieb Travel & Surf S, Travel & Surf M a Travel &
Surf L, ako aj prenosy dát mimo roamingovej zóny EÚ plus (EÚ, Island, Nórsko,
Lichtenštajnsko), sa uskutočňujú na základe aktívnej služby Dátových prenosov
v roamingu Web roaming a sú spoplatňované v zmysle podmienok služby Web
roaming.
Poplatky za aktiváciu služieb Travel & Surf S, Travel & Surf M a Travel & Surf L
sa nezapočítavajú do mesačného limitu roamingovej dátovej prevádzky,
o prekročení ktorého je zákazník informovaný prostredníctvom služby Kontrola
dát v EÚ.

Cenník mesačných programov

Kirgizsko, Kolumbia, Kongo, Kórea, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Lesotho,
Libanon, Libéria, Líbya, Macao, Madagaskar, Malajzia, Malawi,
Maldivy, Mali, Mariány, Martinik, Maurícius, Mexiko, Montserrat,
Mozambik, Niger, Nigéria, Nikaragua, Nová Kaledónia, Pakistan,
Palau, Panama, Panenské ostrovy americké, Panenské ostrovy britské,
Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny, Reunion, Rovníková Guinea,
Rwanda, Salvádor, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Sierra Leone,
Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Stredoafrická rep.,
Sudán, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Peter a Michal, Sv.
Vincent a Grenadíny, Svazijsko, Sýria, Tanzánia, Thajsko, Taiwan,
Togo, Trinidad a Tobago, Turky ostr., Uganda, Uruguaj, Uzbekistan,
Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe
Pásmo 5:	Zvyšok sveta
Afganistan, Eritrea, Etiópia, Falklandy-Malvíny, Grónsko, GuineaBissau, Guyana rep., Irak, Kambodža, Kiribati, KĽDR, Laos,
Mauretánia, Mongolsko, Namíbia, Nepál, Omán, Polynézia franc.,
Srí Lanka, Tadžikistan, Turkménsko, Vanuatu, Západná Samoa
Pásmo 6:	Mobilné siete
Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora,
Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko,
Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia

Štandardné služby
Služby zahrnuté v mesačnom programe

§Odkazová schránka
§Výber odkazov z odkazovej schránky (bezplatne)
§Posielanie SMS a MMS správ
§Prístup na WAP
§Číslo na želanie (okrem strieborného a zlatého)
§Zverejnenie telefónneho čísla
§Poskytnutie odblokovacieho PUK kódu
§Služba Videohovor
§Služba Prístup na internet
§Povolenie medzinárodných hovorov
§Možnosť volania cez T-Mobile InterCall 33
§Služba Zmeškané hovory
§Signalizácia prichádzajúceho hovoru obsadenému účastníkovi
§Služba Upozornenie na prebiehajúci hovor (podmienená nastavením služby
Druhý hovor, aktivácia *43#, deaktivácia #43#, stav *#43#)

§Služba Kam volám (aktivácia na bezplatnom čísle 12323)
§Presmerovanie/zrušenie presmerovania hovorov
§Podržanie hovoru
§Umožnenie blokovania hovorov v SR
§Konferenčný hovor (1+ 5)
§Aktivácia služby SMS Info
§Elektronická faktúra

Odkazová schránka: Presmerovanie na Odkazovú službu na území SR sa
nespoplatňuje. Podmienky spoplatnenia presmerovaní na Odkazovú schránku
v prípade, ak sa účastník nachádza mimo územia SR, sú upravené v cenníku pre
službu Roaming. S aktiváciou odkazovej schránky sú automaticky aktivované
podmienené presmerovania hovorov do odkazovej schránky v prípade, ak účastník
neodpovedá do 30 sekúnd, ak je jeho mobilný telefón nedosiahnuteľný (mimo
pokrytia, signálu alebo vypnutý) alebo obsadený. Výber odkazov z Odkazovej
služby (hovor na čísla 12399 alebo 0903 333 999 z vlastného mobilného telefónu)
z vlastnej odkazovej schránky na území SR je zadarmo. Výber odkazov z čísiel
12398 a 0903 333 998 je spoplatnený ako hovor v mobilnej sieti Slovak Telekom
(sieť T-Mobile). Presmerovanie hovoru na iné telefónne číslo je účtované ako
odchádzajúci hovor na presmerované číslo podľa vybraného programu.
Služba Zmeškané hovory a príjem notifikačných správ s prehľadom
o zmeškaných hovoroch sú bezplatné. Aktivácia, deaktivácia a blokovanie
notifikačných správ o vašej dostupnosti sú možné na telefónnom čísle12345
Služby zákazníkom.
Službu Konferenčný hovor nie je možné využívať, ak má zákazník aktivovanú
službu Euro roamig alebo službu Smart roaming.
Elektronická faktúra: Vyúčtovanie za služby T-Mobile aktivované od
1. 5. 2011 bude účastníkovi poskytované v elektronickej forme, ak nie je
výslovne dohodnuté inak.

Aktivácia
0
11,95
bezplatne

Mesačný poplatok
0
—
—

CLIP – zobrazenie volajúceho čísla, CLIR – obmedzenie zobrazenia volajúceho čísla.
a–S
 lužba je poskytovaná v spolupráci s vybranými bankami a v súlade
s aktuálnymi cenníkmi príslušných bánk. Požiadavka odoslaná z menu
služby Mobil MultiBanking je spoplatnená ako štandardná odchádzajúca
textová SMS správa.
b – Pre programy Bez záväzkov/Vo veľkom 200/iTariff 300/Relax 200/200Viac/
Podnikateľ 90/Podľa seba 5 a vyššie a program Mini alarm je aktivácia CLIP
bezplatná.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Služba Medzi nami

Mesačný Hovory na čísla s aktívnou
poplatok
službou Medzi nami
v rámci jednej skupiny
3,95*
0

Štandardné mesačné programy/
programy Fix
Mesačný poplatok pre programy
0
0
Podnikateľ 600 a vyššie
*K
 vybraným mesačným programom Podnikateľ sa platí zvýhodnený mesačný
poplatok podľa podmienok uvedených v časti „Doplnkové balíky k programom
Podnikateľ aktivovaným od 2. 9. 2009“ tohto cenníka.
Skupinu môže tvoriť 1 materská SIM karta (platí s programom Vo veľkom 100/
iTariff 150/Relax 60/55Viac, Podnikateľ 90, Podľa seba 1 a vyšším) a max. 10
členských SIM kariet (maximálne 2 SIM karty s programom Fix) v rámci jednej
faktúry. Mesačný poplatok sa účtuje za každé telefónne číslo s aktívnou službou
Medzi nami, v prípade programu Fix v prospech spoločnej faktúry skupiny.
Aktivácia programu Medzi nami pre program Fix je podmienená pravidelným
dobíjaním z 1 mesačného programu v rámci skupiny. V prípade, že služba
nebude aktívna počas celého zúčtovacieho obdobia, sa v prípade programu
Fix uhrádza mesačný poplatok v plnej výške, pri mesačných programoch
alikvotná časť. Službu Medzi nami nie je možné kombinovať so službou Ty
a ja, Duo, Partner a Virtuálna privátna sieť. Hovory so službou Medzi nami sú
obmedzené podľa zásad korektného využívania služby: 2 000 minút mesačne.
V prípade opakovaného porušenia zásady korektného využívania služby
na niektorom z členských čísel skupiny bude toto členské číslo, na ktorom došlo
k opakovanému prekročeniu prevádzky, automaticky vyradené zo skupiny Medzi
nami a nebude možné jeho opätovné zaradenie do danej skupiny. V prípade
opakovaného porušenia zásady korektného využívania služby na materskom
čísle bude automaticky deaktivovaná celá skupina bez možnosti opätovnej
aktivácie/vytvorenia tej istej skupiny čísel Medzi nami k materskému číslu.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Hovory na čísla s aktívnou
službou Medzi nami v rámci jednej skupiny platia na území SR po vyčerpaní
predplatených minút, pri programoch Podnikateľ a Fix okamžite. Pri prechode
zo služby Fix a zmene programu služieb Fix na mesačný program služieb
bude služba Medzi nami prenesená iba v prípade rovnakých registrovaných
účastníckych údajov SIM karty so službou Fix a materskej SIM karty. V prípade,
že SIM karty sú registrované na rôznych účastníkov (rôzne rodné čísla alebo
IČO), služba Medzi nami bude pri prechode zo služby Fix vo vzťahu
k členskému číslu deaktivovaná.
Balíčky Viac
Štedré víkendy (100 minút, 100 SMS a 100 MMS
v rámci siete T-Mobile** počas víkendov a sviatkov)
Oddychové minúty (100 minút v rámci siete
T-Mobile** počas pracovných dní mimo špičky)
Viac minút (20 minút pre volania do všetkých sietí v SR)
Viac SMS (50 SMS do všetkých sietí v SR)

Mesačný poplatok
3,95
3,95
3,95
3,95*

* K
 programom Podnikateľ 150 a vyššie aktivovaným od 2. 9. 2009 je balík
Viac SMS poskytovaný za zvýhodnený mesačný poplatok podľa podmienok
uvedených v časti „Doplnkové balíky k programom Podnikateľ aktivovaným
od 2. 9. 2009“ tohto cenníka.
** Mobilná sieť spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile).

Zmena a deaktivácia balíčka Viac
Prostredníctvom t-zones v sekcii Moje služby
Prostredníctvom linky Služby zákazníkom 12345
– cez automatickú hlasovú službu
Prostredníctvom linky Služby zákazníkom 12345
– cez operátora
Služba Kontrola spotreby
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

bezplatne
bezplatne
bezplatne

0
0,36

Služba umožňuje nastavenie zasielania notifikačnej SMS správy o prekročení
sumy spoplatnenej prevádzky podľa zvolenej úrovne nad paušálny mesačný
poplatok. Spoplatnenou prevádzkou sa rozumie akákoľvek prevádzka, ktorá
je zákazníkovi účtovaná vo faktúre, okrem roamingovej prevádzky. Zákazník
si môže zvoliť úroveň prekročenia sumy spoplatnenej prevádzky nad paušálny
mesačný poplatok, pri ktorej mu bude SMS správa zaslaná. Možné úrovne
kontroly spotreby nad rámec mesačného poplatku sú od 3 € až po 39 € v 4 €
intervaloch. Zmena úrovne pre zaslanie SMS a deaktivácia služby sú bezplatné.
Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Službu Kontrola spotreby môžu využívať
zákazníci, ktorí majú aktivovaný ľubovoľný mesačný program služieb Viac, Relax,
Podnikateľ, Podľa seba, Bez záväzkov alebo 250 SMS Viac (okrem SIM kariet
so službou Partner, pre ktoré je možné využiť samostatnú službu podobného
charakteru Kontrola spotreby Partner). Službu nie je možné aktivovať, ak má
zákazník aktivovanú službu Presun voľných minút. Informácie o spotrebe sú
aktualizované priebežne a majú len orientačný charakter.
Kontrola dát v EÚ
Služba Kontrola dát v EÚ informuje zákazníka o prekročení mesačného
limitu roamingovej dátovej prevádzky 60,00 € v EÚ, Chorvátsku, na Islande,
v Lichtenštajnsku, Nórsku, vo Švajčiarsku a v USA. Pri dosiahnutí limitu 60,00 €
počas zúčtovacieho obdobia za dátovú roamingovú prevádzku je automaticky
pozastavené poskytovanie dátových služieb v roamingu, pokým zákazník
neudelí súhlas s pokračovaním využívania dátových služieb nad rámec limitu do
konca aktuálneho zúčtovacieho obdobia. Kontrola dát v EÚ nezahŕňa prevádzku
pri službe HotSpot Roaming. Služba je poskytovaná bezplatne. Do mesačného
limitu roamingovej dátovej prevádzky sa nezapočítavajú poplatky za užívanie
služby HotSpot Roaming ani aktivačné poplatky pri službách Travel & Surf S,
Travel & Surf M a Travel & Surf L.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Presun voľných minút
Aktivácia služby
Mesačný program
20+20Viac*
Relax 60, 55Viac
Relax 100, 100Viac
Relax 200, 200Viac, Podnikateľ 90, 150, 300, 600, 1200
400Viac
1000Viac
Podľa seba

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Službu Presun voľných minút
je možné aktivovať na bezplatnom telefónnom čísle 12345 Služby zákazníkom.
Službu je možné aktivovať pre programy Podľa seba, ktoré boli aktivované od
16. 2. 2011 (vrátane) alebo v ktorých využívaní sa pokračuje na základe Dodatku
k Zmluve o pripojení uzavretého od 16. 2. 2011 (vrátane). Služba Presun voľných
minút sa automaticky deaktivuje pri zmene kombinácie balíčkov Podľa seba
na takú kombináciu, ktorá neobsahuje žiadny z balíčkov Podľa seba, z ktorých
je presun nespotrebovaných voľných minút prípustný. Počet presunutých
voľných minút je možné zistiť zaslaním bezplatnej SMS s textom PRE na číslo
12323. Pri využití doplnkovej služby Spotreba minút, ktorá má len informatívny
charakter a umožňuje priebežné orientačné overenie stavu spotreby počas
aktuálneho zúčtovacieho obdobia, nie sú v informáciách poskytovaných touto
službou presunuté voľné minúty z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia
nijako zohľadňované (z voľných minút mesačného programu sa zohľadňuje iba
štandardný počet voľných, resp. víkendových minút). Služba Spotreba minút
presunuté minúty z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia z technických
dôvodov neberie do úvahy. Prevolané minúty, ktoré budú vo faktúre uplatnené
v položke Prevolané presunuté minúty, sa pri použití služby Spotreba minút,
v závislosti od počtu prevolaných minút, zobrazujú v položkách Prevolané
z voľných a Prevolané nad voľné.
Ty a ja
Aktivácia a zmena v nastavení služby
Mesačný poplatok

3,98
1,16

Služba Ty a ja umožňuje telefonovať, využívať službu Videohovor, posielať SMS
a MMS správy na vybrané účastnícke čísla v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť
T-Mobile), do iných národných mobilných a do národných pevných sietí pri
programoch Vo veľkom, iTariff, Relax, Viac, Podnikateľ, Podľa seba, SMS Viac
s uvedenými zľavami:
Počet telefónnych čísiel
1
2
3

Zľava
50 %
30 %
20 %

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Zľava platí po prevolaní štandardných
voľných minút. Pri aktivácii služby Ty a ja je nutný výber minimálne jedného
účastníckeho čísla v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť T-Mobile). Aktivácia je
možná na bezplatnom telefónnom čísle 12345 Služby zákazníkom. Mesačný
poplatok je účtovaný vždy za celé začaté fakturačné obdobie. Podmienky služby
Ty a ja je možné meniť len raz za zúčtovacie obdobie.
Dobíjanie Easy a programu Fix z mesačného programu
Platba v €/kredit
6,00 7,00 9,00 10,00 12,00 16,00 25,00 50,00
Jednorazové dobíjanie
– 7,00 9,00 10,00 12,12 16,32 26,25 54,00
Pravidelné dobíjanie
6,00 7,00 9,18 10,20 12,42 16,80 27,00 55,00

3,98
Mesačný
poplatok
0,36
0,76
1,16
1,55
1,96
3,95
0,49

Služba Presun voľných minút umožňuje presun nespotrebovaných voľných minút
z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia do nasledujúceho zúčtovacieho
obdobia. Presunuté voľné minúty je potrebné prevolať v zúčtovacom období,
do ktorého boli presunuté, ich opätovný presun nie je možný. Voľné víkendové

Spoločné ustanovenia

Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Spoplatňuje sa každých začatých
10 min. pripojenia.

Mobil MultiBankinga
CLIPb
CLIR

minúty a SMS správy sa nepresúvajú. Čerpanie voľných minút presunutých
z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia je zohľadňované až pri vyúčtovaní
vo faktúre za zúčtovacie obdobie, do ktorého boli presunuté. Vo faktúre sa pri
výpočte spotrebovaných voľných minút ako prvé uplatňujú presunuté voľné
minúty a až následne voľné minúty mesačného programu a voľné víkendové
minúty (aj ak ich možno čerpať pred prevolaním voľných minút). Nevyčerpané
voľné minúty mesačného programu budú presunuté do nasledujúceho
zúčtovacieho obdobia. Pri programoch Podľa seba je možné prenášať len
nevyčerpané voľné minúty z Balíčka do všetkých sietí a Doplnkového balíčka
do všetkých sietí.

Cenník Easy

1,9518/
10 min.

Doplnkové služby

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Mesačný poplatok je účtovaný vždy za
celé začaté fakturačné obdobie. Čerpanie voľných minút v rámci balíčkov Viac je
podmienené prevolaním štandardných voľných minút zahrnutých v mesačnom
programe. SMS správy zahrnuté v balíčku Viac SMS sa čerpajú pri odoslaní
do mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) až po vyčerpaní voľných SMS
správ zahrnutých v mesačnom programe, pri odoslaní SMS správy do ostatných
národných sietí sa čerpajú z balíčka Viac SMS. Nevyčerpané voľné SMS správy
a MMS správy v rámci balíčkov Viac nie je možné presunúť do nasledujúceho
mesiaca. Bezplatná aktivácia balíčkov Viac je možná pre štandardné mesačné
programy Vo veľkom 100/iTariff 150/Relax 60/55Viac/Podnikateľ 90 a vyššie.
Aktivácia, zmena a príp. deaktivácia balíčka Viac začína byť platná prvým dňom
nasledujúceho fakturačného obdobia. Počas jedného fakturačného obdobia je
možné využívať maximálne jeden balíček Viac. Služby Oddychové minúty nie je
možné aktivovať pre programy Podnikateľ aktivované po 2. 9. 2009.

Nové a jednoduchšie dobitie z mesačného programu cez bezplatnú SMS.

Cenník programov Fix

HotSpot Roaming (pripojenie na internet)
T-Mobile (Česko, Holandsko, Nemecko,
Rakúsko, Veľká Británia)

Doplnkové služby

Dobite kredit svojmu blízkemu. Stačí, ak zákazník s mesačným programom
služieb (zjednodušene s paušálom) pošle bezplatne SMS správu s textom
DOBI 09XYXXXXXX na 12323, pričom zadefinované číslo 09XYXXXXXX je
číslo Easy alebo Fix zákazníka, ktorému chce navýšiť kredit fixnou sumou 12
€. Následne platbu za dobitý kredit uhradí spolu s mesačnou faktúrou.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 7. 2011.

Účastník s mesačným programom služieb môže dobíjať kredit na Easy karte zo
svojho mobilného telefónu zavolaním na linku Služby zákazníkom 12345. Platbu
za zvolený kredit uhradí spolu s mesačnou faktúrou.

Cenník mesačných programov

*P
 o prenesení 80 MB dát je pri službe Travel & Surf L rýchlosť dátových
prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v roamingovej zóne EÚ plus až do
uplynutia časovej platnosti služby Travel & Surf L alebo do novej aktivácie
niektorej zo služieb Travel & Surf, pokiaľ nastane pred uplynutím časovej
platnosti služby Travel & Surf L, znížená na 32 kb/s. Dátové prenosy cez APN
wap, internet, internetplus a blackberry.net v zóne EÚ plus (EÚ, Island, Nórsko,
Lichtenštajnsko) počas tohto obdobia nie sú však dodatočne spoplatňované.

T-Centrá

14|15

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Mesačný paušál za službu je účtovaný
vždy v plnej výške za celé zúčtovacie obdobie, počas ktorého bola služba
aktivovaná. Doplnková služba Moje kontakty umožňuje Účastníkovi uloženie
obsahu telefónneho zoznamu z pamäti mobilného telefónu na zabezpečený
server spoločnosti Slovak Telekom, a. s., s možnosťou dodatočnej aktualizácie
a synchronizácie so zmenami s aktualizáciou obsahu telefónneho zoznamu
mobilného telefónu Účastníka. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým,
že službu Moje kontakty je možné využívať len po splnení administratívnych
a technologických predpokladov jej riadneho využívania uvedených
v príslušných pokynoch a návodoch spoločnosti Slovak Telekom, a. s., najmä
v Osobitných podmienkach poskytovania doplnkovej služby Moje kontaky
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a v opise služby Moje kontakty zverejnenom
na www.t-mobile.sk/mojekontakty, ktorými sa Účastník zaväzuje riadiť počas
celej doby jej využívania. Deaktiváciou služby dôjde k okamžitému vymazaniu
vytvorenej zálohy a uložených kontaktov Účastníka zo servera bez možnosti ich
obnovy. Dátová prevádzka uskutočnená medzi mobilným telefónom Účastníka
pri využití príslušnej softvérovej aplikácie určenej na zálohovanie údajov
prostredníctvom služby Moje kontakty a serverom spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., je bezplatná.

MMS Pohľadnica, odoslanie MMS správy na číslo 1111
Odoslanie správy na číslo 1111 platí aj zo zahraničia.
Podmienky použitia služby sú dostupné na www.t-mobile.sk

1,1920

0,1946
Odoslanie MMS správy na č. 2222 do Osobného albumu MMS
Automatické kopírovanie odoslaných a prijatých MMS správ z mobilného
telefónu do Osobného albumu MMS je bezplatné.
Odoslanie MMS správy z Osobného albumu MMS do mobilnej siete
0,1946
Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
Automatické kopírovanie odoslaných a prijatých MMS správ z mobilného
telefónu do Osobného albumu MMS je bezplatné.
Odoslanie MMS správy z Osobného albumu MMS do siete Orange
0,3953
Slovensko
Automatické kopírovanie odoslaných a prijatých MMS správ z mobilného
telefónu do Osobného albumu MMS je bezplatné.
Na posielanie MMS pohľadnice môžete využiť t-zones, osobný album MMS alebo
mobilný telefón s operačným systémom Symbian a nainštalovanou aplikáciou
MMS 3D.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ak nie je uvedené inak, ceny sú v €/
správa. MMS pohľadnicu je možné posielať príjemcovi na Slovensko a do Českej
republiky. Podmienky použitia služby sú dostupné na www.t-mobile.sk

web'n'walk
Dátový prenos cez
HSDPA, HSUPA UMTS,
EDGE a GPRS
Aktivačný poplatok a
Mesačný poplatok
Voľný objem dát pre APN
WAP a internet (v MB)
Spoplatňovanie nad voľný
objem dát (€/MB)

web'n'walk
100

web'n'walk
1 500

Neobmedzený
web'n'walk

0b
1,99e
2,99d
3,99

0c
4,99d
9,99

0c
5,99d
10,99

100

1 500

Neobmedzenef

0,1

0,1

–

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Uvedené ceny platia pre aktivácie
služieb web‘n‘walk 100, web‘n‘walk 1 500 a Neobmedzený web‘n‘walk
od 1. 2. 2011. Ponuka služieb web‘n‘walk platí do 30. 9. 2011.
Tarifikačný interval na prevádzku služieb web’n’walk 100, 1 500 a Neobmedzený
web’n’walk v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., je 1 kB

a) Aktivovaním služby web’n’walk 100, web’n’walk 1 500 alebo Neobmedzený
web’n’walk budú automaticky deaktivované akékoľvek iné doplnkové dátové
služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak boli pôvodne na danej SIM karte
aktivované (napr. služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, E-mail, Social networking,
Giga, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry
Internet E-mail alebo zdieľanie dát služby T-Mobile mobilný internet). Služby
web’n’walk 100, web’n’walk 1 500 alebo Neobmedzený web’n’walk nie sú
navzájom kombinovateľné.

BlackBerry

b) Službu web’n’walk 100 možno aktivovať na SIM karte s mesačným
programom Vo veľkom, Relax, Viac, 250 SMS Viac, Bez záväzkov,
Program 40, Podľa seba (ak neobsahuje Balíček web’n’walk 1 500),
Podnikateľ aktivované pred 2. 9. 2009 alebo Monitoring. Podmienky aktivácie
a spoplatnenie služby web’n’walk 100 k tzv. novým programom Podnikateľ sú
uvedené a spravujú sa časťou cenníka, ktorá upravuje podmienky využívania
programov Podnikateľ a k nim doplnkové balíky. Pre programy Bez záväzkov
a Program 40 je službu web’n’walk 100 možné aktivovať len v cene 3,99 €
s DPH mesačne.
c) Službu web’n’walk 1 500 alebo Neobmedzený web’n’walk možno aktivovať
na SIM karte s mesačným programom Vo veľkom, Relax, Viac, 250 SMS Viac,
Podľa seba (ak neobsahuje Balíček web’n’walk 1 500), Podnikateľ aktivované
pred 2. 9. 2009 alebo Monitoring. Podmienky ich aktivácie a spoplatnenie
k tzv. novým programom Podnikateľ sú uvedené a spravujú sa tou časťou
cenníka, ktorá upravuje podmienky využívania programov Podnikateľ a k nim
doplnkové balíky.
d) Ponuka zvýhodnenej ceny mesačného poplatku platí pri aktivácii alebo
predĺžení niektorého z programov Viac/Relax/Podľa seba na základe
Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasnom
prevzatí záväzku viazanosti na 24 mesiacov na využívanie príslušnej služby
web’n’walk, pričom nárok na zvýhodnenú cenu bude platiť iba počas doby
viazanosti. V prípade kombinácie služby web’n’walk 1 500 a programu
Podľa seba sa ponuka vzťahuje na tzv. Doplnkový balíček web’n’walk 1 500.
e) Ponuka zvýhodnenej ceny mesačného poplatku platí pri súčasnom využívaní
niektorého z programov služieb Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný
internet 10 000 (neplatí však pri využívaní tzv. zdieľaného T-Mobile mobilného
internetu s hlasovou SIM kartou) a pri aktivácii služby web’n’walk 100 súčasne
s aktiváciou alebo predĺžením niektorého z programov Viac/Relax/Podľa
seba na základe Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov;
nárok na zvýhodnenú cenu platí len počas súčasného využívania niektorého
z programov služieb Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000
na základe zmluvy o pripojení na službu T-Mobile mobilný internet, ku ktorej
účastník požiadal o uplatnenie tejto zvýhodnenej ponuky súčasne pri aktivácii
služby web’n’walk 100 spolu s aktiváciou alebo predĺžením niektorého
z programov Viac/Relax/Podľa seba na základe Dodatku k Zmluve o pripojení
s viazanosťou na 24 mesiacov (neplatí však pri využívaní tzv. zdieľaného
T-Mobile mobilného internetu). Pri dočasnom prerušení poskytovania
príslušného programu služieb T-Mobile mobilný internet sa po dobu
dočasného prerušenia zvýhodnený mesačný poplatok neuplatňuje a účastník
využívajúci službu web’n’walk 100 platí štandardný mesačný poplatok.
Nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku za službu
web’n’walk 100 definitívne zaniká a viac sa neobnoví v prípade, ak účastník
požiada o zmenu programu služieb aktivovaného na základe Dodatku k
Zmluve o pripojení na iný program Služieb ako je program služby Viac/Relax/
Podľa seba, zmenu na iný program služieb ako je Mobilný internet 5 000
alebo Mobilný internet 10 000 alebo deaktiváciu programu služieb
T-Mobile mobilný internet alebo o zmenu alebo deaktiváciu služby
web’n’walk 100.
f ) Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, bude rýchlosť dátových prenosov
(sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.
Prístup na internet prostredníctvom SIM karty bez aktivácie niektorej
z dátových služieb s mesačným poplatkom sa spoplatňuje sumou 3,9570 €/MB
s DPH s tarifikačným intervalom 1 kB.

MobilMail
Vaša mobilná e-mailová schránka
MobilMail
MobilMail Extra

0,62
1,62

BlackBerry Internet E-mail
Aktivačný poplatok
0*/10,07
Mesačný poplatok pre programy Podľa seba 3, Vo veľkom 100, Relax 60,
11,90
55Viac, Podnikateľ 90**a vyššie
Voľný objem dát pre prijímanie a odosielanie e-mailov***
neobmedzene
Voľný objem dát pre prístup na internet cez APN Internet a WAP
1 000 MB
0,1008/1 MB
Spoplatňovanie nad voľný objem dát cez APN Internet a WAP
* Bezplatná aktivácia pre programy Podnikateľ aktivované po 2. 9. 2009
a programy Podnikateľ 600 a vyššie aktivované pred 2. 9. 2009.
** K vybraným programom Podnikateľ sa platí zvýhodnený mesačný
poplatok podľa podmienok uvedených v časti „Doplnkové balíky
k programom Podnikateľ aktivovaným od 2. 9. 2009“ tohto cenníka.
*** Neobmedzený voľný objem dát sa uplatňuje pri synchronizácii e-mailových
účtov cez APN BlackBerry v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť T-Mobile).
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH a platia pre službu BlackBerry Internet
E-mail aktivovanú od 14. 10. 2009 (vrátane). Tarifikačný interval pre prevádzku
služby BlackBerry Internet E-mail v rámci mobilnej siete Slovak Telekom
(sieť T-Mobile) 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. Účastníkom,
ktorí si službu BlackBerry Internet E-mail aktivovali pred 13. 10. 2009 (vrátane)
je služba BlackBerry Internet E-mail poskytovaná a spoplatnená podľa Cenníka
programov a služieb vydaného spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava, platného a účinného pre službu BlackBerry Internet
E-mail do 13. 10. 2009. Po uplynutí doby viazanosti pri službe BlackBerry
Internet E-mail aktivovanej do 13. 10. 2009 (vrátane) môže účastník požiadať
o zmenu pôvodnej služby na službu BlackBerry Internet E-mail poskytovanú
podľa tohto Cenníka.
BlackBerry Roaming 2 MB
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok
Voľný objem dát pre prijímanie a odosielanie e-mailov*
v roamingu v EÚ, Chorvátsku, na Islande,
v Lichtenštajnsku, Nórsku, vo Švajčiarsku a v USA

1,00
4,54
2 MB

Spoplatňovanie dát pre prijímanie a odosielanie e-mailov*
nad voľný objem dát v roamingu v EÚ, Chorvátsku, na Islande,
v Lichtenštajsku, Nórsku, vo Švajčiarsku a v USA

0,0262/10 kB

Spoplatňovanie dát pre prijímanie a odosielanie e-mailov*
nad voľný objem dát v roamingu v ostatných krajinách

0,1946/10kB

Spoločné ustanovenia

* Cena platná pre prvé tri zúčtovacie obdobia nasledujúce po prvej aktivácii
služby vo vzťahu k telefónnemu číslu.

0,3953

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/mesiac s DPH. Viac informácií o službe získate
na www.t-mobile.sk/mobilmail

Cenník Easy

0
0*/1,00

Odoslanie MMS správy z mobilného telefónu na mobilný
telefón a na e-mail
MMS správy poslané z mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) a zo
sietí roamingových partnerov a adresované na telefónne čísla zákazníkov
nasledovných operátorov je možné doručiť priamo na mobilný telefón:
Arménsko (ArmenTel), Austrália (Telstra), Azerbajdžan (AZERCELL),
Azorské ostrovy (Vodafone P), Belgicko (PROXIMUS), Bielorusko (MTS),
Bulharsko (GloBul, MTel), Česká Republika (O2 CZ, T-Mobile CZ,
Vodafone CZ), Chorvátsko (T-Mobile HR, VIP-NET), Čierna Hora
(Telenor), Čína (CHINA Unicom, China Mobile), Dánsko (Telia DK), Egypt
(Vodafone EG, MobiNil), Estónsko (Elisa), Fínsko (Elisa, Telia Sonera),
Francúzsko (Orange F, SFR), Grécko (Vodafone GR, WIND), Holandsko
(T-Mobile NL, Vodafone NL), Island (NOVA), Írsko (Vodafone IRL),
Isle of Man (Pronto GSM), Kanárske ostrovy (MOVISTAR, Vodafone ES),
Kazachstan (K-Cell), Lichtenštajnsko (Mobilkom LIE), Litva (OMNITEL),
Luxembursko (TANGO, Orange), Macedónsko (T-Mobile MK, VIP),
Maďarsko (Telenor, T-Mobile HU), Madeira (Vodafone P), Malajzia (DiGi),
Maledivy (Dhiraagu), Malta (Vodafone ML), Moldava (MOLDCELL),
Nemecko (O2 Germany, telekom.de, Vodafone D), Nový Zéland
(Vodafone NZ), Nórsko (Network Norway, NetCom), Pakistan (Ufone),
Poľsko (T-Mobile, Orange PL, Plus GSM), Portugalsko (TMN, Vodafone P),
Rakúsko (A1, Orange A, T-Mobile A, H3G), Rumunsko (Orange RO),
Slovinsko (Mobitel, Si.mobil-Vodafone), Španielsko (MOVISTAR,
Vodafone ES, Orange ES), Srbsko (Telenor, Vip), Švajčiarsko (Orange
CHE, Swiss GSM, Sunrise), Švédsko (Telia SE, Telenor), Taliansko
(TIM), Thajsko (AIS GSM), Tunis (TUNISIANA), Turecko (Vodafone),
Ukrajina (Life:), MTS Ukraine, Ukrtelecom, Kyivstar GSM), Veľká Británia
(Hutchison 3G, O2 UK, T-Mobile, Orange, Vodafone UK).

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.

* Uplatňuje sa pri synchronizácii e-mailových účtov cez APN BlackBerry.
Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Službu BlackBerry Roaming 2 MB je
možné aktivovať na SIM karte so službou BlackBerry Internet E-mail aktivovanou
po 14. 10. 2009 (vrátane). Ceny sú uvedené v € s DPH. Tarifikačný interval pre
dátové prenosy v roamingu je 10 kB pre APN BlackBerry a účtuje sa ako suma
prijatých a odoslaných dát. Využívanie dátových služieb v roamingu cez ostatné
APN (napr. WAP, internet) sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre
službu Roaming.
Služba BlackBerry Internet E-mail umožňuje Účastníkovi prístup k dátam
uloženým na zvolenom e-mailovom serveri Účastníka prostredníctvom SIM karty
a mobilného telefónu.
Administratívnym a technologickým predpokladom riadneho využívania je
nastavenie príslušného e-mailového účtu Účastníka podľa pokynov spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., ktoré sú dostupné na internetovej stránke a predajných
miestach spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Účastník berie na vedomie
a súhlasí s tým, že Službu BlackBerry Internet E-mail je možné využívať len
po predchádzajúcom nastavení e-mailového účtu Účastníka podľa pokynov
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a len prostredníctvom vybraných typov
mobilných telefónov, ktorých zoznam je dostupný na internetovej stránke
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Účastník ďalej berie na vedomie a súhlasí
s tým, že počas využívania služby sa okrem podmienok uvedených v Cenníku
bude riadiť aj ďalšími pokynmi a návodmi spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Cenník programov Fix

Moje kontakty
Aktivačný poplatok
Mesačný paušál

Multimediálne správy MMS

Cenník mesačných programov

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Službu dobíjanie z mesačného
programu zaslaním bezplatnej SMS alebo zavolaním na linku Služby
zákazníkom 12345 môžu využívať všetci účastníci mesačných programov. Za
jedno fakturačné obdobie je možné vykonať dobitia v celkovej výške 75 € s DPH
(zákazník – fyzická osoba, ak je aktívny minimálne 3 mesiace a má uhradené
minimálne 3 faktúry). Všetci ostatní zákazníci (fyzické osoby) môžu vykonať
dobitia v celkovej výške 18 € s DPH za jedno fakturačné obdobie. Dobíjanie nie
je možné vykonávať zo služby Partner (mobilný telefón s dcérskou SIM kartou).
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Slovak Telekom,
a. s., má právo na zaplatenie ceny poskytnutých služieb podľa Všeobecných
podmienok a tohto Cenníka aj v prípade služieb (vrátane kreditu Easy a HotSpot)
poskytovaných na objednávku alebo so súhlasom účastníka v prospech tretích
osôb. Účastník sa zaväzuje uhrádzať cenu za využívanie služieb v súlade
so Všeobecnými podmienkami a s týmto Cenníkom vrátane ceny služieb
poskytovaných na objednávku alebo so súhlasom účastníka v prospech
tretích osôb. Pri dobíjaní z mesačného programu služieb je spoločnosť Slovak
Telekom, a. s., oprávnená poskytnúť účastníkovi, v ktorého prospech sa realizuje
dobíjanie účastníckeho čísla z mesačného programu služieb, informáciu
o účastníckom čísle, z ktorého sa dobíjanie z mesačného programu realizuje,
s čím účastník mesačného programu dojednaním dobíjania z mesačného
programu v prospech dobíjaného čísla súhlasí.

T-Centrá

16|17

18|19

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Služba Videohovor sa spoplatňuje
sekundovou tarifikáciou ako odchádzajúci hovor podľa príslušného mesačného
programu služieb a je účtovaná nad rámec voľných minút a víkendových voľných
minút zahrnutých v príslušnom mesačnom programe služieb, akýchkoľvek
voľných minút zahrnutých v balíčkoch Viac, v balíku Nekonečné hovory večer
a víkend a v balíku Nekonečné hovory deň, ako aj nad rámec bezplatných hovorov
zahrnutých v poskytovaní služby Ty a ja za zvýhodnených podmienok (služba Ty
a ja aktivovaná počas vianočnej akcie). Hovory do zahraničných sietí podporujúcich
túto službu sú spoplatňované podľa cenníka medzinárodných hovorov.

Volacie tóny
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok
Stiahnutie volacieho tónu
Hovor na 12344 (aktivácia a nastavenie
služby Volacie tóny)
SMS správa na 12323

0
0,76
0*
0,9973
spoplatňované ako volania
v mobilnej sieti ST, hovory
sú zahrnuté do voľných minút
0

* Vzťahuje sa len na špeciálny volací tón z kategórie „Pieseň zadarmo“, ktorého
stiahnutie je bezplatné.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Mesačný poplatok je účtovaný vždy za
celé začaté fakturačné obdobie.

Služba Kde je...
Aktivačný poplatok
Odoslanie požiadavky
(odoslaná SMS správa na 333)
Odpoveď cez SMS
(prijatá SMS správa s informáciou o polohe)
Odpoveď cez WEB
(mapa cez WEB s informáciou o polohe)

0
cena ako odoslanie
SMS do mobilnej
siete Slovak Telekom
0,1008
0,1946

SMS služby na www.t-mobile.sk

Dobitie t-zones kreditu cez www.t-mobile.sk
50 TZK
100 TZK
200 TZK

5 TZK

Poznámka: Ponuka platí pre zákazníkov, ktorí uzatvoria Zmluvu o pripojení
T-Mobile mobilný internet alebo realizujú zmenu služby T-Mobile mobilný internet,
na základe čoho môžu využívať spoločný objem dát v rámci jedného mesačného
poplatku za službu T-Mobile mobilný internet aj prostredníctvom mobilného
telefónu cez samostatnú SIM kartu, pričom na tejto SIM karte musí byť súčasne
aktivovaný ľubovoľný mesačný program služieb Vo veľkom, iTariff, Relax, Viac
alebo Podnikateľ. SMS správy za akciovú cenu budú naúčtované do faktúry
a nie je možné na ne uplatniť t-zones kredity. Aplikáciu T-Mobile PC Messenger
si môžete bezplatne stiahnuť na www.t-mobile.sk/pcmessenger. SMS správy
je možné čerpať z voľných SMS správ zahrnutých v štandardných mesačných
programoch Viac a 250 SMS Viac. Nevzťahuje sa na SMS správy zahrnuté
v balíčkoch Viac a Balík SMS 3,99.

5 TZK

1,67
3,35
6,70

0,0403

Poznámka: Cena je uvedená v €/správa s DPH. V prípade programov s voľnými
SMS správami sa uplatňuje sadzba 0,040 € s DPH až po vyčerpaní voľných SMS
správ. Platí pre všetky mesačné programy.

Maximálna
prenosová rýchlosť
do internetu

512 kb/s

512 kb/s

512 kb/s

Mesačný poplatok
bez viazanosti

6,04

12,10

15,12

20,16

35,28

Mesačný poplatok
s viazanosťou*1
Mesačný poplatok
s viazanosťou
– po DUO zľave*2

5,99

11,99

14,99

19,99

29,99

---

9,99

12,99

17,99

27,99

Služba T-Mobile mobilný internet 0 EUR je poskytovaná prostredníctvom
verejnej mobilnej telefónnej siete (technológiami GPRS, EDGE, UMTS a HSDPA)
a je možné ju aktivovať iba na samostatnej dátovej SIM karte. Využívanie
dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb
pre službu Roaming platným pre mesačné programy služieb. Tarifikačný interval
je 100 kB pre všetky APN a všetky služby a účtuje sa ako suma prijatých
a odoslaných dát. Využívanie služby T-Mobile mobilný internet 0 EUR je
podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb stanovených
spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., spočívajúcich v umožnení využívania peerto-peer sietí každý deň len v čase od 0.00 do 5.00 hod. v záujme dosiahnutia
rovnakej kvality a dostupnosti služby T-Mobile mobilný internet a T-Mobile
mobilný internet 0 EUR pre všetkých účastníkov.

DUO zľava*2

---

50,00

50,00

50,00

50,00

T-Mobile mobilný internet

T-Mobile mobilný internet 0 EUR

Program
Aktivácia SIM karty so službou T-Mobile mobilný internet
11,99*
0 EUR** + úvodný kredit 9 €
* Cena zahŕňa aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty vo výške
2,99 € a úvodný kredit v hodnote 9 €.
** P
 ri aktivácii služby spolu s kúpou koncového dátového zariadenia sa
poskytuje zľava 100 % z aktivačného poplatku za aktiváciu SIM karty.
Službu T-Mobile mobilný internet 0 EUR si je možné aktivovať kúpou tzv.
Štartovacieho balíčka služby T-Mobile mobilný internet 0 EUR, pozostávajúceho
z USB modemu v závislosti od aktuálnej ponuky, aktivácie SIM karty so službou
T-Mobile mobilný internet 0 EUR a úvodného kreditu 9 € spolu za cenu 39 €.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka služby T-Mobile mobilný
internet 0 EUR platí do 30. 9. 2011.

3 TZK

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Na posielanie SMS správ
z www.t-mobile.sk/sms je potrebné dobitie t-zones kreditu (TZK). Podmienky na
dobitie TZK nájdete aj na www.t-mobile.sk
SMS archív na t-zones
Odoslanie textovej správy SMS na 2222

Odoslanie SMS správy/Flash SMS správy
na účastnícke čísla slovenských operátorov
Odoslanie SMS správy na účastnícke
čísla zahraničných operátorov

Cena sa účtuje podľa
mesačného programu
3 TZK

Dobíjanie kreditu na SIM karte
Pre dobíjanie kreditu na SIM karte s aktivovanou službou T-Mobile mobilný
internet 0 EUR je možné využívať spôsoby dobíjania aktuálne platné pre
dobíjanie kreditu pri službe Easy. Stav kreditu na SIM karte si môžete zistiť
prostredníctvom aplikácie T-Mobile Communication Center (TMCC) alebo
na stránke http://tmcc.t-mobile.sk kedykoľvek po pripojení na internet
prostredníctvom SIM karty s aktivovanou službou T-Mobile mobilný internet
0 EUR.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Viac informácií o službe
na www.t-mobile.sk/kdeje

SMS brána na t-zones
Odoslanie SMS správy/Flash SMS správy na účastnícke čísla
slovenských operátorov
Odoslanie SMS správy na účastnícke čísla
zahraničných operátorov

Odoslanie textovej správy SMS
Odoslanie textovej správy SMS

2 Mb/s

Kredit*
Platnosť kreditu**
Objem dát

6,00
90 dní
312 MB

9,00
90 dní
468 MB

Kredit*
16,00
25,00
Platnosť kreditu**
180 dní
365 dní
Objem dát
833 MB
1 302 MB
* Cena za 1MB = 0,0192 €.
** P
 ri dobíjaní kreditu dobíjacím kupónom je platnosť kreditu vždy
90 dní bez ohľadu na výšku dobitia.

12,00
90 dní
625 MB
50,00
365 dní
2 604 MB

Poznámka: V prípade, ak si Účastník dobije Kredit ktoroukoľvek sumou
a ktorýmkoľvek spôsobom podľa aktuálne platných pokynov spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „nové dobitie“), bude mu na základe tohto
dobitia v nasledujúci deň po takomto novom dobití obnovená platnosť Kreditu,
ktorá uplynula kedykoľvek v období 90 dní predchádzajúcich tomuto novému
dobitiu (ďalej len „obnovený kredit“). Na účely určenia obdobia platnosti
obnoveného Kreditu sa za výšku dobitia považuje buď výška nového dobitia,
na základe ktorého sa kredit obnovil, alebo výška obnoveného kreditu, podľa

Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
mobilný
mobilný
mobilný
internet 1
internet 2
internet 3

Voľný objem dát pre dátové
prenosy maximálnou
rýchlosťou*3

1 GB
2 GB*5

5 GB

10 GB

Maximálna prenosová
rýchlosť z internetu

2 Mb/s

7,2 Mb/s 3G
2 Mb/s
Flash-OFDM

Maximálna prenosová
rýchlosť do internetu

512 kb/s

512 kb/s

21 Mb/s 3G
5,3 Mb/s
Flash-OFDM
1,46 Mb/s 3G
1,8 Mb/s
Flash-OFDM

64 kb/s

64 kb/s

64 kb/s

3,01

3,01

3,01

8,05

8,05

8,05

16,13

23,18

31,25

Mesačný poplatok
s viazanosťou*1

12,99

17,99

23,99

Mesačný poplatok s viazanosťou
– po DUO zľave*2

10,99

15,99

21,99

DUO zľava*2

50,00

50,00

50,00

–

21,99

24,99

Rýchlosť dátových prenosov
po vyčerpaní objemu
dát pre dátové prenosy
maximálnou rýchlosťou
Jednorazové zvýšenie objemu
dát pre dátové prenosy
maximálnou rýchlosťou o 1 GB
Jednorazové zvýšenie objemu
dát pre dátové prenosy
maximálnou rýchlosťou o 3GB
Mesačný poplatok
bez viazanosti

Mesačný poplatok
s viazanosťou pri kúpe
notebooku, resp. tabletu*6
Program

Mobilný
internet
500

Mobilný
internet
2 000

Voľný objem dát

500 MB 2 000 MB 5 000 MB 10 000 MB 20 000 MB

Spoplatňovanie
nad voľný objem
dát*4

0,0192/
MB

0,0192/
MB

Mobilný
internet
5 000

0,0121/
MB

Mobilný
internet
10 000

0,0121/
MB

Mobilný
internet
20 000

0,0121/
MB

7,2 Mb/s 3G 21 Mb/s 3G 21 Mb/s 3G
2 Mb/s
5,3 Mb/s
5,3 Mb/s
Flash-OFDM Flash-OFDM Flash-OFDM
1,46 Mb/s 3G 1,46 Mb/s 3G
1,8 Mb/s
1,8 Mb/s
Flash-OFDM Flash-OFDM

T-Centrá

Využívanie služby je podmienené jej aktiváciou, dostupnosťou pokrytia signálom
UMTS a telefónom podporujúcim túto službu, pričom všetky tri podmienky
musia byť splnené volajúcou aj volanou stranou.

Posielajte SMS správy do mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
cez PC Messenger do konca roka 2011 len za 0,0335 €! Akcia platí pre
zákazníkov, ktorí využívajú niektorý z mesačných programov služieb
a službu T-Mobile mobilný internet prostredníctvom jednej SIM karty.
Akciová cena SMS platí pre služby T-Mobile mobilný internet Štart, 2, 10 a 20.

2 Mb/s

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka programov služby
T-Mobile mobilný internet platí do 30. 9. 2011.
*1 P
 latí pri aktivácii príslušného programu služby T-Mobile mobilný internet
a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov.
*2 Platí pri aktivácii príslušného programu služby T-Mobile mobilný internet a
podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov za
podmienky, že účastník má už pri aktivácii príslušného programu služby
T-Mobile mobilný internet a taktiež počas celej doby viazanosti aktivovaný
aj niektorý z mesačných programov Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál
pre nepočujúcich, Program 40, Super hit, Podnikateľ, Firma a Firma Extra.
DUO zľava 50,00 € sa uplatňuje formou čiastkových zliav z mesačných
paušálnych poplatkov, a to čiastková zľava vo výške 4,00 € z mesačného
paušálneho poplatku za prvé celé zúčtovacie obdobie, nasledujúce po
podpise Dodatku k zmluve o pripojení, a čiastkové zľavy vo výške 2,00 €
z mesačných paušálnych poplatkov za každé nasledujúce zúčtovacie obdobie
začaté pred uplynutím doby viazanosti. Uvedená výška „Mesačného poplatku
s viazanosťou – po DUO zľave“ je počas prvého zúčtovacieho obdobia znížená
o dodatočné 2,00 €. V prípade, ak účastník počas trvania viazanosti príslušného
programu služby T-Mobile mobilný internet požiada o zmenu, prerušenie
poskytovania alebo o deaktiváciu niektorého z programov Podľa seba, Relax,
Viac, iTariff, Paušál pre nepočujúcich, Program 40, Super hit, Podnikateľ, Firma,
Firma Extra, účastník stráca nárok na ďalšie poskytovanie DUO zľavy. Nárok
na DUO zľavu opätovne nevznikne v prípade, ak účastník požiada o opätovnú
aktiváciu niektorého z programov Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál
pre nepočujúcich, Program 40, Super hit, Podnikateľ, Firma, Firma Extra.
*3 Voľný objem dát pre dátové prenosy maximálnou prenosovou rýchlosťou
a zníženie rýchlosti dátových prenosov po jeho vyčerpaní sa uplatňujú len
v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., (sieť T-Mobile), a nie
v prípade využívania dátových služieb v roamingu. Po vyčerpaní voľného objemu
dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou bude rýchlosť dátových prenosov
v sieti T-Mobile znížená 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.
*4 Po prekročení voľného objemu dát v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia
je zasielaná notifikačná správa (SMS správa alebo e-mail),
a to prvýkrát pri prečerpaní 90 % z voľného objemu dát a druhýkrát pri
prečerpaní 100 % z voľného objemu dát. Dáta prenesené nad voľný objem dát
sa účtujú podľa cenníka služby T-Mobile mobilný internet.
*5 Platí pre aktivácie programu Neobmedzený mobilný internet 1 od 1. 2. 2011.
*6 Platí pri aktivácii príslušného programu služby T-Mobile mobilný internet
a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov
a súčasnom využití ponuky ST na kúpu: (i) notebooku mini – Asus 1001 PXD za
zvýhodnenú kúpnu cenu 1 € s DPH v kombinácii s aktiváciou programov služby
Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3,
(ii) notebooku štandard – Asus K53U alebo tabletu – Asus Transformer za
zvýhodnenú kúpnu cenu 49 € s DPH v kombinácii s aktiváciou programu služby
Neobmedzený mobilný internet 2, (iii) notebooku štandard – Asus K53U
alebo tabletu – Asus Transformer za zvýhodnenú kúpnu cenu 1 € s DPH
v kombinácii s aktiváciou programu služby Neobmedzený mobilný internet 3,
(iv) notebooku biznis – HP ProBook 4530s za zvýhodnenú kúpnu cenu
149 € s DPH s aktiváciou programu služby Neobmedzený mobilný internet 2,
(v) notebooku biznis – HP ProBook 4530s za zvýhodnenú kúpnu cenu 99 €
s DPH s aktiváciou programu služby Neobmedzený mobilný internet 3. Pri využití
ponuky ST na kúpu notebookov alebo tabletu za vyššie uvedené zvýhodnené
kúpne ceny v kombinácii s príslušným programom služby, účastník nemá nárok
na poskytovanie programov služby za Mesačný poplatok s viazanosťou alebo
Mesačný poplatok s viazanosťou po DUO zľave, resp. na DUO zľavu, podľa tabuľky
pre programy služby T-Mobile mobilný internet – Neobmedzený mobilný internet.
Ponuka notebookov a tabletu za zvýhodnenú kúpnu cenu platí pre prvých 4 000
účastníkov alebo do 15. 10. 2011.

Spoločné ustanovenia

0
0

Maximálna
prenosová rýchlosť
z internetu

Cenník Easy

Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

toho, ktorá z týchto súm bude vyššia, a zároveň sa použijú pravidlá určené pre
dĺžku platnosti kreditu pri dobití inak ako dobíjacím kupónom podľa Cenníka
programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Obnovený kredit bude
obnovený vo výške, v akej bol evidovaný v informačnom systéme spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., k okamihu uplynutia jeho pôvodnej dĺžky platnosti, a môže
zahŕňať okrem kreditu, ktorý účastník nadobudol za peňažné prostriedky
zaplatené pri realizácii dobitia, aj bonusové a iné dobitia, ak boli pôvodne
súčasťou tohto obnovovaného Kreditu. Každým novým dobitím sa predlžuje
aj platnosť samostatnej SIM karty, t. j. lehoty, ktorej uplynutím zaniká samotná
Zmluva o pripojení v zmysle Všeobecných podmienok poskytovania predplatenej
verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy prostredníctvom verejnej
telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ktorá je 12 mesiacov odo dňa
posledného dobitia kreditu alebo prvého prihlásenia do siete Podniku podľa toho,
čo nastalo neskôr. Podrobné informácie na linke 12350 alebo na www.t-mobile.sk

Cenník programov Fix

T-Mobile PC Messenger

Cenník mesačných programov

Služba Videohovor
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Mobilný internet 10 000: zľava pre nepočujúcich
Program
Mobilný internet 10 000
Voľný objem dát
10 000 MB
Mesačný poplatok
12,10
Spoplatňovanie nad voľný objem dát
0,0121/1 MB
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka programu
Mobilný internet 10 000 so zľavou pre nepočujúcich platí do 30. 9. 2011.
Nárok na aktiváciu programu Mobilný internet 10 000 so zľavou pre
nepočujúcich má každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú a ktorá sa
podpisom Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov zaviaže
využívať službu Mobilný internet 10 000 so zľavou pre nepočujúcich, pričom sa
táto zľava bude uplatňovať až do uplynutia doby viazanosti. Aktivácia programu
Mobilný internet 10 000 so zľavou pre nepočujúcich je možná len vo vlastných
firemných predajných miestach spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Ďalšie podmienky poskytovania služby Mobilný internet 10 000 so zľavou
pre nepočujúcich sa riadia podmienkami poskytovania služby Mobilný internet
10 000 v zmysle aktuálne platného Cenníka programov a služieb.

Mobilný internet pre podnikateľov a firmy
K programom Podnikateľ, Firma alebo Firma Extra získajte mobilný internet za výhodnejšie ceny.
Program
Mobilný internet 2 000
Voľný objem dát
2 000 MB
Spoplatňovanie nad voľný objem dát**
0,0192/MB
Maximálna prenosová rýchlosť z internetu
2 Mb/s
Maximálna prenosová rýchlosť do internetu
512 kb/s
Poplatok za prvé 3 mesiace*
0
Mesačný poplatok
9,99
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka programov služby T-Mobile mobilný internet platí do 30. 9. 2011.
*

**

Mobilný internet 5 000
5 000 MB
0,0121/MB
7,2 Mb/s
512 kb/s
0
12,99

P
 latí len pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby pri aktivácii príslušného programu služby T-Mobile mobilný internet a podpise Dodatku
k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov za podmienky, že účastník má už pri aktivácii príslušného programu služby T-Mobile mobilný internet a
taktiež počas celej doby viazanosti aktivovaný aj niektorý z mesačných programov Podnikateľ, Firma alebo Firma Extra. V prípade, ak účastník počas trvania
viazanosti príslušného programu služby T-Mobile mobilný internet požiada o zmenu, prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu niektorého z programov
Podnikateľ, Firma alebo Firma Extra, účastník stráca nárok na poskytnutie zvýhodneného mesačného poplatku a v nasledujúcom zúčtovacom období bude
platiť mesačný poplatok ako v programe s viazanosťou. Nárok na zvýhodnený mesačný poplatok opätovne nevznikne v prípade, ak účastník požiada o opätovnú
aktiváciu niektorého z programov Podnikateľ, Firma alebo Firma Extra.
P
 o prekročení voľného objemu dát v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia je zasielaná notifikačná správa (SMS správa alebo e-mail), a to prvýkrát pri
prečerpaní 90 % z voľného objemu dát a druhýkrát pri prečerpaní 100 % z voľného objemu dát. Dáta prenesené nad voľný objem dát sa účtujú podľa cenníka
služby T-Mobile mobilný internet.

Aktivačný poplatok pri službe T-Mobile mobilný internet je 10,01 € s DPH. Voľný objem dát pri programoch služby T-Mobile mobilný internet je možné čerpať
technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ a Flash-OFDM. Tarifikačný interval pri programoch T-Mobile 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.
Programy služby T-Mobile mobilný internet poskytované prostredníctvom verejnej telefónnej siete (technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+)
je možné aktivovať iba na samostatnej dátovej SIM karte v rámci služby T-Mobile mobilný internet. Dohodnutá skúšobná lehota (platí len pri aktivácii služby T-Mobile
mobilný internet využívanej v sieti Flash-OFDM) je prvých 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pripojení. Pri programoch služby T-Mobile mobilný internet vrátane
programov Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 je vždy voľný objem dát počas tejto dohodnutej skúšobnej lehoty 100 MB.
V prípade odstúpenia od Zmluvy o pripojení služby T-Mobile mobilný internet v skúšobnej lehote v prípade programu Mobilný internet 2 000 bude zákazníkovi
účtovaný poplatok za objem dát prenesený nad tento voľný objem dát počas skúšobnej lehoty, a to v sume určenej na spoplatňovanie nad voľný objem dát podľa

Internet bez čakania
Spoplatňovanie
Maximálna
Maximálna
Mesačný poplatok Mesačný poplatok
nad voľný
prenosová prenosová rýchlosť počas 1. – 2. mesiaca po 2. mesiaci doby
objem dát** rýchlosť z internetu
do internetu
doby viazanosti*
viazanosti
Mobilný internet 2 000
2 000 MB
0,0192/MB
2 Mb/s
512 kb/s
0€
11,99 €
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka programov služby Internet bez čakania platí do 30. 9. 2011 alebo do vypredania zásob koncových zariadení.
V rámci tejto ponuky sa poskytuje zľava vo výške 100 % z príslušného aktivačného poplatku pri službe T-Mobile mobilný internet.
Program

Voľný objem dát

* P
 latí len pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby pri aktivácii príslušného programu služby Mobilný internet 2 000 a podpise Dodatku k Zmluve
o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov.
** Po prekročení voľného objemu dát v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia je zasielaná notifikačná správa (SMS správa alebo e-mail), a to prvýkrát pri
prečerpaní 90 % z voľného objemu dát a druhýkrát pri prečerpaní 100 % z voľného objemu dát. Dáta prenesené nad voľný objem dát sa účtujú podľa cenníka
služby T-Mobile mobilný internet.
Cena modemu ZTE MF637 USB alebo modemu Huawei E176 USB pri využití tejto ponuky programu služby Mobilný internet 2 000 je 0,07 € s DPH. Poplatok za aktiváciu
SIM karty v rámci tejto ponuky je 9,92 € s DPH. Voľný objem dát pri programe služby Mobilný internet 2 000 je možné čerpať technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,
HSUPA, HSPA+. Tarifikačný interval pri programe služby Mobilný internet 2 000 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.

T-Centrá

Využívanie služby T-Mobile mobilný internet je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb stanovených spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.,
v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti služby T-Mobile 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.

Spoločné ustanovenia

Dohodnutá skúšobná lehota (platí len pri aktivácii služby T-Mobile mobilný
internet využívanej v sieti Flash-OFDM) je prvých 7 dní odo dňa uzatvorenia
Zmluvy o pripojení. Pri programoch služby T-Mobile mobilný internet vrátane
programov Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2
alebo Neobmedzený mobilný internet 3 je vždy voľný objem dát počas tejto
dohodnutej skúšobnej lehoty 100 MB. V prípade odstúpenia od Zmluvy
o pripojení služby T-Mobile mobilný internet v skúšobnej lehote v prípade
programov Mobilný internet 500, Mobilný internet 2 000, Mobilný internet 5 000,
Mobilný internet 10 000, Mobilný internet 20 000 bude zákazníkovi účtovaný
poplatok za objem dát prenesený nad tento voľný objem dát počas skúšobnej
lehoty, a to v sume určenej na spoplatňovanie nad voľný objem dát podľa
platného cenníka služby pre príslušný program, s tarifikačným intervalom 1 GB.
V prípade odstúpenia od Zmluvy o pripojení služby T-Mobile mobilný internet
v skúšobnej lehote v prípade programov Neobmedzený mobilný internet 1,
Neobmedzený mobilný internet 2, Neobmedzený mobilný internet 3 bude
zákazníkovi účtovaný poplatok za objem dát prenesený nad voľný objem dát
100 MB počas skúšobnej lehoty vo výške 12 € s DPH za každý začatý 1 GB dát.
Využívanie služby T-Mobile mobilný internet je podmienené dodržiavaním
Zásad korektného využívania služieb stanovených spoločnosťou
Slovak Telekom, a. s., v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti služby
T-Mobile 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.
Pri aktivácii nového alebo predĺžení existujúceho mesačného programu služieb
T-Mobile mobilný internet s prevzatím viazanosti aspoň na 24 mesiacov je od 1.
6. 2011 zároveň každému zákazníkovi aktivovaná doplnková služba počítačovej

Doplnkovú službu Magio internet Security je možné bezplatne deaktivovať
na predajných miestach Spoločnosti alebo prostredníctvom infolinky 12345.
Poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security sa riadi Podmienkami
poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security spoločnosti Slovak
Telekom, a. s.
Dodatočnou podmienkou na technické umožnenie využívania služby Magio
internet Security je funkčná e-mailová služba zákazníka. V prípade, ak zákazník
nevyužíva žiadnu e-mailovú službu a nedisponuje vlastnou e-mailovou adresou,
bude mu ako súčasť aktivácie služby Magio internet Security e-mailová adresa
bezplatne vytvorená.

Program služby Mobilný internet 2 000 poskytovaný prostredníctvom verejnej telefónnej siete (technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+) je
možné aktivovať iba na samostatnej dátovej SIM karte v rámci služby T-Mobile mobilný internet. Dohodnutá skúšobná lehota pri aktivácii programu služby Mobilný
internet 2 000 v rámci tejto ponuky trvá počas 1. a 2. mesiaca viazanosti podľa Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov. Voľný objem dát počas
skúšobnej doby je 2 000 MB za zúčtovacie obdobie.
Nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku a zľavy zanikne, ak účastník požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu
služby Mobilný internet 2 000. Nárok na poskytovanie zľavy zaniká najneskôr uplynutím skúšobnej doby a nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného
poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v Dodatku k Zmluve o pripojení, ktorej predmetom je poskytovanie programu služby
Mobilný internet 2 000. Po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude program služieb, poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti,
poskytovaný za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v cenníku služieb platnom v čase poskytovania služby. Za zúčtovacie obdobie prebiehajúce
v čase uplynutia skúšobnej doby sa účtuje alikvótna časť zvýhodneného mesačného poplatku pripadajúca na obdobie od prvého dňa nasledujúceho po dni
uplynutia skúšobnej doby do skončenia tohto zúčtovacieho obdobia. Ponuku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek
inou zľavou alebo akciovou ponukou vo vzťahu k programom služieb. Čerpanie dát nad voľný objem dát pri programoch služieb bude spoplatnené poplatkom podľa
platného cenníka služieb, a to aj počas skúšobnej doby.
Využívanie programu služby Mobilný internet 2 000 je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb stanovených spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.,
v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti služby T-mobile 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.

Cenník Easy

Tarifikačný interval pri programoch T-Mobile 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.
Programy služby T-Mobile mobilný internet poskytované prostredníctvom
verejnej telefónnej siete (technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA,
HSPA+) je možné aktivovať iba na samostatnej dátovej SIM karte v rámci služby
T-Mobile mobilný internet.

platného cenníka služby pre príslušný program s tarifikačným intervalom 1 GB. V prípade odstúpenia od Zmluvy o pripojení služby T-Mobile mobilný internet
v skúšobnej lehote v prípade programov Neobmedzený mobilný internet 2, Neobmedzený mobilný internet 3 bude zákazníkovi účtovaný poplatok za objem dát
prenesený nad voľný objem dát 100 MB počas skúšobnej lehoty vo výške 12 € s DPH za každý začatý 1 GB dát.

Po uplynutí dohodnutej skúšobnej doby využívania programu služby Mobilný internet 2 000 môže zákazník prejsť na ktorýkoľvek program služby T-Mobile mobilný
internet, ktorý mu bude poskytovaný za príslušný paušálny poplatok uvedený v tabuľke nižšie, a to až do uplynutia pôvodnej doby viazanosti dohodnutej Dodatku
k Zmluve o pripojení.
Program

Neobmedzený mobilný internet 1
Neobmedzený mobilný internet 2
Neobmedzený mobilný internet 3
Mobilný internet 500
Mobilný internet 5 000
Mobilný internet 10 000
Mobilný internet 20 000

Voľný objem
dát***

Spoplatňovanie
nad voľný
objem dát**

Maximálna
prenosová
rýchlosť z internetu

Maximálna
prenosová rýchlosť
do internetu

Rýchlosť dátových
prenosov po
vyčerpaní objemu
dát pre dátové
prenosy maximálnou
rýchlosťou

Mesačný poplatok
počas doby
viazanosti

2 GB
5 GB
10 GB
500 MB
5 000 MB
10 000 MB
20 000 MB

–
–
–
0,0192/MB
0,0121/MB
0,0121/MB
0,0121/MB

2 Mb/s
7,2 Mb/s
21 Mb/s
2 Mb/s
7,2 Mb/s
21 Mb/s
21 Mb/s

512 kb/s
512 kb/s
1,46 Mb/s
512 kb/s
512 kb/s
1,46 Mb/s
1,46 Mb/s

64 kb/s
64 kb/s
64 kb/s
–
–
–
–

12,99 €
17,99 €
23,99 €
5,99 €
14,99 €
19,99 €
29,99 €

*** Pri programoch Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 a Neobmedzený mobilný internet 3 predstavuje voľný objem dát, dáta pre
prenosy maximálnou prenosovou rýchlosťou a po jeho vyčerpaní sa uplatňuje zníženie rýchlosti dátových prenosov. Po vyčerpaní voľného objemu dát pre dátové
prenosy maximálnou rýchlosťou bude rýchlosť dátových prenosov v sieti T-Mobile znížená na 64 kb/s. Zníženie rýchlosti dátových prenosov po vyčerpaní dát
pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou sa uplatňuje len v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., (sieť T-Mobile) a nie v prípade využívania dátových
služieb v roamingu. 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.
Pokiaľ nie je v rámci tejto ponuky uvedené inak, poskytovanie programov služby T-Mobile mobilný internet sa riadi aktuálnym cenníkom pre službu T-Mobile mobilný internet.

Cenník programov Fix

Voľný objem dát pri programoch služby T-Mobile mobilný internet je možné čerpať
technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ a Flash-OFDM.

bezpečnosti Magio internet Security. V tomto prípade je počas obdobia od aktivácie
služby Magio internet Security do uplynutia tretieho celého zúčtovacieho obdobia
nasledujúceho po aktivácii služby táto služba poskytovaná bezplatne, následne je
spoplatňovaná štandardným mesačným poplatkom 2,51 € s DPH.

Cenník mesačných programov

Aktivačný poplatok pri službe T-Mobile mobilný internet je 10,01 € s DPH.
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Služba je doplnkovou službou určenou pre zákazníkov využívajúcich niektorý
z mesačných programov služby T-Mobile mobilný internet. Služba sa skladá
z nasledujúcich komponentov: Antivírus, Firewall, Antispyware, Antispam,
Antiphishing, Antirootkit, ThreatSense®. Bližší opis služby a nástrojov
softvérovej ochrany je uvedený na www.t-mobile.sk. Poskytovanie služby sa
riadi Podmienkami poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Podmienkou využívania softvéru Magio
internet Security je akceptácia licenčných podmienok k softvéru a uzavretie
licenčnej zmluvy s autorom softvéru, na základe čoho zákazník získa pravo
využívať softvér a inštalovať si ho na povolenom počte počítačov.
Dodatočnou podmienkou na technické umožnenie využívania služby Magio
internet Security je funkčná e-mailová služba zákazníka. V prípade, ak zákazník
nevyužíva žiadnu e-mailovú službu a nedisponuje vlastnou e-mailovou adresou,
bude mu ako súčasť aktivácie služby Magio internet Security e-mailová adresa
bezplatne vytvorená.

Rodičovská kontrola
Aktivácia, zmena alebo zrušenie
Mesačný poplatok

0
1,99/0*

* Zvýhodnený mesačný poplatok za poskytovanie služby bude voči Účastníkovi
uplatňovaný do 30. 9. 2011.
Služba Rodičovská kontrola je doplnkovou službou, ktorú môžu využívať
účastníci využívajúci niektorý z mesačných programov služby T-Mobile mobilný
internet (založených na technológii GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA,
HSPA+, Flash-OFDM). Službu nemôžu využívať účastníci využívajúci niektorý
z mesačných programov služby T-Mobile mobilný internet v kombinácii
s doplnkovou službou Verejná dynamická IP adresa alebo využívajúci pripojenie
prostredníctvom privátnych APN (Mobilný intranet). Služba Rodičovská kontrola
umožňuje blokovanie prístupu k určeným internetovým stránkam na základe
kategorizácie URL stránky a to nastavením niektorého z profilov blokovania
prístupu k internetovým stránkam: prísny, stredný, mierny a nízky. Nastavenie
profilu sa uplatní pre všetky počítače zapojené na prístup do internetu
s programom služby T-Mobile mobilný internet. Voľbu profilov je účastník
oprávnený meniť. Kategorizáciu URL stránok v rámci samotného profilu účastník
nie je oprávnený meniť. Zaradenie jednotlivých URL stránok do definovaných
kategórií zabezpečuje spoločnosť Websense. ST neovplyvňuje zaraďovanie
URL stránok do jednotlivých kategórií ani nezabezpečuje ich aktualizáciu, napr.
vo vzťahu k správnosti zaradenia URL stánky do príslušnej kategórie alebo
včasného zaradenia novej URL stránky do príslušnej kategórie.
Doplnkovú službu Rodičovská kontrola je možné bezplatne aktivovať,
deaktivovať alebo zmeniť jednotlivé profily na predajných miestach Spoločnosti,
prostredníctvom linky Služby zákazníkom 12345 alebo elektronicky cez
zákaznícky portál. Pri aktivácii služby bude nastavený prísny profil blokovania.
ST je oprávnený v rámci tejto služby poskytovať alebo zaviesť poskytovanie
rôznych doplnkových funkcionalít služby, ktoré umožnia účastníkovi rozšírené
využitie tejto služby v súlade s jej účelom a ktoré môžu mať charakter služby
s pridanou hodnotou. Môže ísť najmä o získavanie informácií o histórii v rámci
jednotlivých profilov, histórii zadaných žiadostí a pod. O zavedení takejto
doplnkovej funkcionality bude účastník upovedomený.

Prístup na WAP cez vytáčané spojenie
Internet v mobilnom telefóne cez vytáčané pripojenie
Tarifikácia WAP

0,1008

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. WAP – na dátové prenosy sa
nevzťahujú voľné minúty.

1 hodina
3 hodiny
24 hodín

Dĺžka internetového Čas expirácie
pripojenia
kreditu
1 hodina
30 dní
3 hodiny
30 dní
24 hodín
30 dní

Cena
3,3479
6,6958
18,4134

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Čas expirácie plynie od začatia
internetového pripojenia.
Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom
dátových služieb v časti Roaming tohto Cenníka.

Zabavte sa s mobilom

HD hry
HD hra

SMS Info
Zoznam kódov (?), T-Mobile infokanál, t-zones club, Minúty
a Dáta (jednorazové zasielanie), Roaming info

0

WAP E-mail – notifikácia novej správy
(prvých 15 notifikácií počas 30 dní bezplatne)

0,0806

Horoskop, Biorytmus, Príslovia, Výroky, Murphy, Vtipy, Reminder,
Chat, Zhoda, Meniny, Roaming, Minúty (pravidelné zasielanie),
Šport a Spravodajstvo (prvých 10 v rámci kategórie a jedného dňa),
Počasie, Kurzy, TV program, Doprava, Éčka

0,1946

Bus, Vlak a MHD (každá prijatá SMS správa), Ping, Naj, UTO,
PSČ, ŠPZ, MNP, Vlastné menu, Slovníky, Taxi, Prechody, E-mail,
Tipovanie, Niké, Flash SMS, Zľavy – Akcie
Zvukovka, Fax, SMS Burza (podanie inzerátu)
Vtipy na týždeň
Dobitie t-zones kreditu o 50 TZK
100 TZK
200 TZK

0,2743
0,7532
0,7564
1,67
3,35
6,70

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ak nie je uvedené inak, spoplatnená
je prvá prijatá SMS správa v rámci jednej objednávky služby, resp. jej
automatického doručenia. Služba SMS Info poskytuje prijatie textovej správy
podľa voleného druhu informácie.
Obrázky a zvonenia
Permanentka na prvých 30 dní
Permanentka na každých ďalších 30 dní
Pozadie, osobné pozadie, animácia/screeensaver, obrázková SMS,
logo, zvonenie, polyfonické zvonenie,
real tón, video, osobné video, videotón, téma, flash screensaver ako
bonus v rámci Permanentky
Monofonické zvonenia
Polyfonické zvonenia
Real tóny
Full Songs*
Logá, farebné logá, obrázkové SMS správy
Pozadia, osobné pozadia
Témy
Screensavery
Video, flash pozadia
Osobné video, video tóny

0
1,1948
0

JAVA a ANDROID hry
Herný KLUB na prvých 30 dní
Herný KLUB na každých ďalších 30 dní
Hra ako bonus v rámci Herného KLUBU
Hra v rámci Herného KLUBU (okrem bonusovej)
Hra* – cena za hru

6,3428

0
2,3898
0
2,3898/hra
1,1948
1,5932
3,1865
3,9832

* S Hrami sa spájajú rôzne akcie, zľavy a pod. za zvýhodnené ceny.
Viac informácií nájdete vždy na www.t-mobile.sk alebo wap.t-zones.sk
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Herný KLUB je 30-dňová služba na hry.
Zákazník si ju aktivuje úvodným stiahnutím hry z ponuky na t-zones.
Po uplynutí 30 dní je automaticky predĺžená o ďalších 30 dní. Bezplatná
deaktivácia zaslaním SMS s textom STOP KLUB na 321. Podrobné informácie
na www.t-mobile.sk a na wap.t-zones.sk. Podrobné informácie o hrách a ich
cene nájdete pri konkrétnej hre.
TV CHAT – odoslanie textovej správy SMS
STV a TV Markíza (miestnosti Pokec, Flirt, Láska,
Szia „Na aktuálnu tému“)
STV a TV Markíza (miestnosti Zoznamka, Burza)
STV (miestnosť Otázky a odkazy)
Profil

0,7200
1,5932
2,1923
2,3899
0,7200
1,5932
3,1866
1,9916
2,3899
3,1866

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Permanentka je 30-dňová služba na
obrázky a zvonenia. Zákazník si ju aktivuje úvodným stiahnutím niektorej služby
z kategórie obrázky a zvonenia z ponuky t-zones alebo po uplynutí mesiaca je
automaticky predĺžená na ďalší mesiac. Bezplatná deaktivácia zaslaním SMS
s textom STOP PE na 321. Podrobné informácie na www.t-mobile.sk
a na wap.t-zones.sk

0
3,01
0

Aplikácia Počasie
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov

* Cena platí iba na využívanie v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť T-Mobile).
Využívanie služby v roamingu je spoplatnené podľa objemu prenesených dát
podľa aktuálneho Cenníka dátových služieb pre služby Roaming. Využívanie
služby TV a Video je podmienené aktiváciou niektorej zo služieb pre dátové
prenosy.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH.
Nemobilné služby (platba cez mobil)
Dobitie hráčskeho konta (odoslanie SMS správy)
Potvrdenie dobitia hráčskeho konta
Poistenie Union
(cestovné, horské a úrazové poistenie)
Telekomunikačný poplatok za poistenie
Azet Plus
Ringier DVD
Cestovný lístok BA
Cestovný lístok BA – 24 hod.
Cestovný lístok BA – Duplikát
Cestovný lístok BA – Help
Cestovný lístok KE
Cestovný lístok KE – Info
Cestovný lístok ZA
Cestovný lístok ZA – Info
Cestovný lístok PO
Cestovný lístok PO – duplikát
Parkovné Bratislava A4
Parkovné Martin A1, A2, A3, A4, PU

0,133

Parkovné Prešov A1, A2, A3

0,332
0,332
0,989
0,790

Parkovné Prešov – Duplikát
Parkovné Trenčín A1, A2

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH.

*N
 a službu Full songs sa nevzťahuje Permanentka. Pre stiahnutie Full songs je
potrebné mať aktivovanú niektorú z mobilných dátových služieb.

Balík Pozadí
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok/30 dní
Prvých 30 pozadí

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Cena za 1 pozadie po prečerpaní limitu
30 pozadí je 1,5932 € s DPH. Bezplatnú deaktiváciu služby je možné uskutočniť
na wap.t-zones.sk alebo prostredníctvom bezplatnej SMS s textom STOP BP
na 321. Deaktivácia služby bude zrealizovaná k poslednému dňu toho
30-dňového obdobia platnosti služby, počas ktorého účastník požiadal
o deaktiváciu. Tarifikačný interval na prevádzku služby Balík Pozadí v rámci
mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) je 1 kB pre všetky APN a účtuje sa
ako suma prijatých a odoslaných dát. Využívanie dátových služieb v roamingu sa
riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.

1,50
4,33
7,96
13,91

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Služba Počasie je doplnková
služba, ktorá umožňuje účastníkovi s mesačným programom služieb počas
predplateného obdobia služby Počasie prístup k aktuálnym údajom o počasí
prostredníctvom mobilného telefónu, na ktorom si službu účastník predplatil/
aktivoval. Službu je možné aktivovať a využívať len na vybraných typoch
mobilných telefónov podporujúcich J2ME aplikácie. Pre využitie a aktiváciu
služby je potrebné mať v mobilnom telefóne nainštalovanú aplikáciu Počasie,
ktorú je možné si stiahnuť do mobilného telefónu z www.wnw.sk. Prístup
k meteorologickým údajom o počasí si môže účastník predplatiť a využívať
na obdobie 1, 3, 6 a 12 mesiacov. Poplatok sa účtuje vopred za celé zvolené
predplatené obdobie. Služba umožňuje prístup k meteorologickym údajom
o počasí na vybraných miestach v rámci Slovenskej republiky a inde v Európe
v hodinovom intervale. Zobrazenie meteorologických údajov zo zdrojového
miesta sa realizuje prenosom 3G/GPRS dát. Účastníkom s mesačným
programom služieb sa prenesené dáta pri využívaní služby Počasie na území
Slovenskej republiky nespoplatňujú. Dátové prenosy uskutočnené v roamingu sa
spoplatnujú podľa aktuálneho Cenníka dátových služieb pre službu Roaming.

0,1008
0,0403
0,3983
1,1950

T-Centrá

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

T-Mobile HotSpot

Parkovné Vranov nad Topľou
Parkovné Banská Bystrica A1
Parkovné Košice
Parkovné Hodonín A1, A2, A3
Parkovné Zvolen A1, A2, A3
Hospodárske noviny
My Pay
Platba mobilom
Elektronická kniha
WEB hudobný obsah
Piano
Sygic navigácia T-Mobile edition

9,960
2,370
0,498 – 35,053
0,790 – 2 x
0,395
1,593
2,987
2,353
1,000
4,500
0,200
0,080
0,800
0,080
0,800
0,080
0,700
0,200
1,000
0,400
1,000
1,200
1,100
0,770
0,390
0,200
0,400
0,600
0,600
0,600
1,000
0,500/0,750/
1,000
1,000/0,500/
1,000
0,500
0,050 – 20,000
0,050 – 20,000
0,050 – 20,000
2,000/4,000/
6,500/7,000
0,9900
1,390/2,390

Spoločné ustanovenia

2,51

Iné služby
Azet Plus – odoslanie odpovede vo forme SMS správy
TV a Video – 1 min. sledovania*
TV a Video – prehranie videoklipu v kategórii Hudba
TV a Video – prístup k Playboy TV

Cenník Easy

Mesačný poplatok

Služba sa poskytuje na 30 dní odo dňa aktivácie a následne sa automaticky
predĺži vždy o ďalších 30 dní, ak nedôjde k jej deaktivácii. Prenesené dáta za
sťahovanie pozadí sa spoplatňujú štandardnou cenou podľa platného Cenníka
pre príslušnú dátovú službu využívanú účastníkom.

Cenník programov Fix

T-Mobile HotSpot

Cenník mesačných programov

Magio internet Security

24|25

Služby partnerov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a cenové úrovne spoplatnenia cez prijatú SMS správu
SMS obrázky, SMS predplatenie,
SMS inzercia, SMS hlasovanie
zvonenia, JAVA
prístup
médiá v TV reality show
0
0
0
0,395
0,080
0,080
0,080
0,475
0,199
0,199
0,199
0,500
0,395
0,395
0,395
0,594
0,594
0,594
0,594
0,790
0,790
0,790
1,185
1,185
1,185
1,580
1,580
1,580
3,160
3,160
3,160
3,950
3,950
3,950
Služby partnerov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a cenové úrovne spoplatnenia cez prijatú SMS správu
SMS pomoc, rady, tipy, informácie, hra súťaž,
hlasovanie, chat, zoznamka, obrazy, zvonenia, JAVA,
predplatenie, prístup, inzercia, médiá
0
0,100
0,200
0,500
0,800
1,000

1,200
1,600
2,000
3,000
4,000

Video a erotické klipy – cena za klip

Video chat (stiahnutie aplikácie)
Real tóny

0
3,1900
0
0,3983
1,1950
1,5932
3,1865
1,5932
2,3898
3,1865
3,9832
3,1865
1,5932

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH (spoplatnenie cez prijatú SMS
správu). Obrázková SMS, obrázok, šetrič displeja sú spoplatňované rovnako ako
podobné služby v SMS Info. E klub je 30-dňová služba pre zónu Erotika v rámci
portálu wap.t-zones.sk
Zákazník si ju aktivuje úvodným využitím akejkoľvek spoplatnenej služby
s výnimkou predplatenia prístupu WAP Erotika. Po uplynutí 30 dní je služba
automaticky predĺžená o ďalších 30 dní. Bezplatná deaktivácia zaslaním SMS
správy s textom STOP EKLUB na 321.
Viac informácií priamo na www.t-mobile.sk a WAP-e.

Informačné služby
Viac informácií sa dozviete:
Služby zákazníkom 12345, 0903 903 903
Služby zákazníkom – Informácie o spotrebe
12345, 0903 903 903
InfoAsistent* 12111
Informačné služby Slovak Telekom 12128
Informačné služby
(1180, 1181, 12110, 12149, 12812 ,14111)
Orange Infocentrum** 0900 500 999, 14905
Telefónne čísla účastníkov Orange Slovensko** 1185
0800 xxx xxx
Univerzálne medzinárodné bezplatné čísla
00 800 xxxx xxxx
0850 xxxx, 0960 xxx xxx,
09610 xxxxx

0
0,1200/hovor
0,7936
0,1434
hovory nezahrnuté
do voľných minút
0,5990
hovory nezahrnuté
do voľných minút
0,7936
0,7936
bezplatne
bezplatne

spoplatňovanie ako pri volaniach do sprístupnených
pevných sietí, hovory sú zahrnuté do voľných minút

0850 850 xxx

SMS hlasovanie
v TV reality show
0,395
0,475
0,500
0,594

Poznámka: Ceny sú uvedené v € /správa s DPH. Spoplatnenie prebieha cez
prijatú SMS správu, cena odoslanej SMS správy podľa programu služieb.
Výnimkou sú služby, kde je spoplatnenie cez odoslanú SMS správu a spätná
SMS správa zvyčajne nie je spoplatnená. Detailné informácie o konkrétnej
službe zabezpečujú jednotliví partneri cez svoje komunikačné kanály.

0,0504
0,1434,
hovory
nie sú
180xx, 181xx, 182xx, 183xx, 184xx, 185xx,
zahrnuté
do
voľných
186xx, 187xx, 188xx,189xx
minút, nevzťahujú sa
na ne voľné víkendové
minúty ani služba Ty a ja
Volania sluchovo postihnutým 12777
0,2410
t-zones 0903 333 111
ako hovor do mobilnej siete Slovak Telekom
Horská služba 18300
0,1434
hovory nezahrnuté do voľných minút
Taxi služby (0x)*** 16xxx, spoplatňovanie ako pri volaniach do sprístupnených
(0x)*** 17xxx
pevných sietí, hovory sú zahrnuté do voľných minút
* Informácie o filmoch, televíznych programoch, cestovných poriadkoch
mestskej hromadnej dopravy, realitách a kultúrnych podujatiach. Služba je
poskytovaná spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Volania nie sú zahrnuté do
voľných minút, nevzťahujú sa na ne voľné víkendové minúty ani služba Ty a ja.

T-Mobile Asistent 1188
T-Mobile Asistent

0,1946
(poplatok za spojenie) + 0,3953
0,0767
0,0767

Odoslanie čísla operátorom formou SMS
Odoslanie e-mailu prostredníctvom operátora

Vyhľadávanie telefónnych čísel, odchodov vlakov a autobusov a akýchkoľvek
iných informácií prostredníctvom operátora. Volanie na službu T-Mobile Asistent
je spoplatňované podľa minútovej tarifikácie.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH.
SMS správy na skrátené čísla
123
321, 12100, 12323, 12324

podľa vášho mesačného programu
0

Bezplatné volania
Hasičský a záchranný zbor
Lekárska záchranná služba
Polícia
Mestská polícia
Tiesňové volania
T-Mobile kuriér
Overenie volaného čísla
Hlásenie porúch v pevnej sieti Slovak Telekom
Linka pre nezvestné deti
Linka detskej istoty
Audiotexové služby tretích strán, ktorých využívanie
je sprístupnené v mobilnej sieti Slovak Telekom
Predvoľba
Tarifné pásmo (Y)
1
2
3
4
0900Y, 097XY, 098XY
5
6
7
8

150
155
158
159
112
0800 800 999
12323
12129
116 000
116 111

0,5000
0,6000
0,8000
1,0000
1,2000
1,6000
2,0000
3,0000

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Hovory sa účtujú po minútach od
prvej sekundy. Hovory na audiotexové služby sú spoplatňované mimo voľných minút
zahrnutých v mesačných programoch.
Hlasovacie služby tretích strán, ktorých využívanie
je sprístupnené v mobilnej sieti Slovak Telekom
Predvoľba
Tarifné pásmo (Y)
1
2
3
4
0890Y
5
6
7
8
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/hovor s DPH.

0
0

Elektronická faktúra je platným daňovým dokladom a plnohodnotne nahrádza
papierovú faktúru za služby poskytované prostredníctvom mobilnej siete
spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile). Pri aktivácii Elektronickej faktúry
účastník zadá e-mailovú fakturačnú adresu pre pravidelné (mesačné) zasielanie
faktúr. Elektronická faktúra vyhotovená vo formáte PDF je elektronicky podpísaná
a chránená heslom (pokiaľ účastník nepožiada o zasielanie Elektronickej faktúry
v nezaheslovanej podobe).

T-Centrá

WAP, WEB Erotika – obsah
E Klub na prvých 30 dní
E Klub na každých ďalších 30 dní
Erotické kamery ako bonus v rámci E Klubu
Erotické kamery (každých začatých 10 min.,
platí sa iba 60 min. denne)
Farebné pozadie, pozdrav, animácia ako MMS správa
alebo cez WAP
JAVA hry, JAVA fotohry – cena za hru

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH.

Elektronická faktúra
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

Poznámka: Po aktivácii Elektronickej faktúry budú vyúčtovania za služby
poskytnuté prostredníctvom siete T-Mobile zasielané len formou Elektronickej
faktúry na zadanú e-mailovú adresu, faktúra vyhotovená písomne už zasielaná
nebude.
Faktúra na www.t-mobile.sk

Jednorazový Mesačný
poplatok poplatok
Zoznam faktúr
0
0
Zoznam platieb
0
0
0
0,79
Elektronická kópia faktúry (mesačne) a, c
1,20
0
Elektronická kópia faktúry (jednorazovo) a
0
0,79
Podrobný výpis v elektronickej forme (mesačne) b
1,20
0
Podrobný výpis v elektronickej forme (jednorazovo) b
0
0
Analýzy d
0
0
Zasielanie na e-mail (mesačne) e
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Služby na www.t-mobile.sk v časti Môj
T-Mobile/Faktúry a platby umožňujú prístup k vybraným elektronickým kópiám
faktúr a ďalším informáciám k faktúram za služby poskytnuté prostredníctvom
mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile).
a – Aktivuje sa k faktúre.
b – Aktivuje sa k SIM karte/telefónnemu číslu.
c – Poskytovaná automaticky a bezplatne pre účastníkov s aktivovanou
Elektronickou faktúrou. Službu si môžu aktivovať účastníci s papierovou
faktúrou, pričom prvý mesiac im bude poskytnutá bezplatne.
d – Sumárne informácie zo stránky Faktúra a poplatky (prístupná cez linku
„Detail faktúry“ zo Zoznamu faktúr) a stránky Podrobný výpis. Dáta sa
aktualizujú pri pravidelnom alebo jednorazovom vystavení Elektronickej
kópie faktúry, resp. Podrobného výpisu v elektronickej forme.
e – Zasielanie na e-mail sa nastavuje a administruje pri, resp. po aktivácii služieb
Elektronická faktúra (mesačne), Elektronická kópia faktúry (mesačne) alebo
Podrobný výpis v elektronickej forme (mesačne).
Účastníkom, ktorí si zvolia Elektronickú faktúru a zároveň požiadajú o aktiváciu
služby Podrobný výpis v elektronickej forme (mesačne), je služba prvé tri
mesiace poskytnutá bezplatne.
Po deaktivácii Elektronickej faktúry, resp. po jej opätovnej aktivácii sa výhoda
bezplatného poskytnutia služby Podrobný výpis v elektronickej forme ruší
a opakovane neposkytuje.

0,2350
0,4024
0,6014
0,7967
1,2070
1,6729
2,1749
2,9795

Spoločné ustanovenia

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH (spoplatnenie cez prijatú SMS správu).

Faktúry

Cenník Easy

SMS hlasovanie,
chat a zoznamka
0
0,080
0,199
0,395
0,594
0,790
1,185
1,580
3,160
3,950

3,1900
1,2000
0,4000

**	Služba je poskytovaná spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Volania nie sú
zahrnuté do voľných minút, nevzťahujú sa na ne voľné víkendové minúty ani
služba Ty a ja.
***Národné smerové číslo pozostávajúce z dvoch alebo troch číslic, ktoré
identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť.

Notifikačné SMS správy o faktúrach
0

Poplatok za prijatú
SMS správu
0

0

0

0
0

0
0

Aktivácia
SMS o vystavení faktúry
SMS o blížiacom sa termíne
splatnosti faktúry*
SMS o prekročení inkasného limitu
SMS o úhrade faktúry

Cenník programov Fix

Služby partnerov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a cenové úrovne spoplatnenia cez prijatú SMS správu
SMS pomoc,
SMS
SMS hra,
rady, tipy
informácie
súťaž
0
0
0
0,080
0,080
0,080
0,199
0,199
0,199
0,395
0,395
0,395
0,594
0,594
0,594
0,790
0,790
0,790
1,185
1,185
1,185
1,580
1,580
1,580
3,160
3,160
3,160
3,950
3,950
3,950

WAP Erotika prístup – predplatenie
1 mesiac
1 týždeň
1 deň
(spoplatnenie cez prijatú SMS správu)

* Spoločnosť Slovak Telekom si vyhradzuje právo v prípade úhrady faktúr
inkasným spôsobom z bankového účtu účastníka automaticky deaktivovať
zasielanie notifikačných SMS správ o blížiacom sa termíne splatnosti faktúry.
Služba notifikačných SMS správ o faktúrach sa vzťahuje na faktúry za služby
poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile).

Cenník mesačných programov

Nemobilné služby (platba cez mobil) Podanie stávky cez SMS v hre
Loto
0,700
Loto + Joker
1,050
Loto 5 z 35
0,300
Euromilióny
1,100
Keno 10
0,200 – 8,000
0,500/1,000/
Kurzové stávky
2,000/5,000/10,000
Telekomunikačný poplatok Tipos
0,079
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Nemobilné služby (platby cez mobil)
nie sú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Cena poistenia závisí od
druhu aj počtu dní a je uvedená bez DPH (nepodlieha DPH) v zmysle doručenej
správy. Viac informácií a všeobecné podmienky k poisteniu Union získate na
čísle 0850 111 211, www.union.sk alebo wap.union.sk.
Tipovanie a kurzové stávky cez SMS je služba vyvinutá na základe spolupráce
medzi TIPOS-om, národnou lotériovou spoločnosťou, a.s. („TIPOS“),
a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Služba umožňuje podávať a uhrádzať
stávky do hier TIPOS-u prostredníctvom mobilnej siete Slovak Telekom, a. s.
Za prevádzkovanie samotnej hry zodpovedá výlučne TIPOS; viac informácií na
www.tipkurzsms.sk alebo na Infolinke TIPOS: 18 177, 18 277. Dobitie hráčskeho
konta a podanie stávky cez SMS v hrách Loto, Loto + Joker, Loto 5 z 35,
Euromilióny a Keno 10 nepodlieha DPH. Stávku cez SMS je možné uzatvoriť aj
na dve predplatné obdobia (Dvoj-tip) alebo zapnúť automatické opakovanie tipu.
Cena za podanie Dvoj-tipu alebo opakovaného tipu je dvoj-, resp. x-násobkom
štandardnej ceny stávky a telekomunikačného poplatku. Daňový doklad
poskytne na požiadanie vlastník služby. Viac informácií o službe Cestovný lístok
BA na bezplatnom telefónnom čísle 0800 101 100.
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19,92
19,92
15,13

19,80*
19,80**
39,83***
10,04
1,99
3,98
0,84
3,50
3,98
3,98
1,99
1,20
3,98
3,98
3,98
5,98
15,89
199,16
796,66
15,89
7,57
3,98
7,97
9,96

7,97
4,03
3,98

* Ú
 čtuje sa pri realizácii obmedzenia poskytovania služieb prostredníctvom
SIM karty (ďalej len „Obmedzenie“) uskutočneného po 1. 8. 2011 (vrátane).
Obmedzením nastane stav, keď sú na danej SIM karte dostupné iba
prichádzajúce hovory a prichádzajúce SMS správy a ostatné služby nie sú
dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr účastníka. K Obmedzeniu
Podnik pristúpi, ak úhrada za poskytnuté služby nebola pripísaná na účet
Podniku ani po uplynutí piatich dní po splatnosti danej úhrady.
** Ú
 čtuje sa pri realizácii prerušenia poskytovania služieb prostredníctvom
SIM karty alebo dátového koncového zariadenia (ďalej len „Prerušenie“)

Upozornenie: Identifikáciu zlomyseľného volania je z technických dôvodov
možné uskutočniť najneskôr 6 kalendárnych mesiacov odo dňa uskutočnenia
zlomyseľného volania.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Poplatok za Upomienku oneskorenej
platby nepodlieha DPH. Všetky poplatky uvedené v tejto časti „Iné poplatky“
sa uplatňujú v súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťou Slovak
Telekom, a. s., prostredníctvom mobilnej siete (sieť T-Mobile) a s nimi súvisiacimi
pridelenými mobilnými telefónnymi číslami, faktúrami a podrobnými výpismi za
takéto služby a pod.

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, web'n'walk 100, web'n'walk 1 500,
Neobmedzený web'n'walk, Balíček web'n'walk 1 500 ako súčasť programov
služieb Podľa seba 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.

Slovak Telekom, a. s.

Informácia o konkrétnom zúčtovacom období je uvedená v Zmluve o pripojení
a na faktúre.

T-Centrá

10,01
19,92
bezplatne
11,95
7,97

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.

Zúčtovacie obdobie je obdobie:

dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca
§ooddprvého
8. dňa bežného kalendárneho mesiaca do 7. dňa nasledujúceho
§kalendárneho
mesiaca
d 15. dňa bežného kalendárneho mesiaca do 14. dňa nasledujúceho
§okalendárneho
mesiaca
d 22. dňa bežného kalendárneho mesiaca do 21. dňa nasledujúceho
§okalendárneho
mesiaca, a to v závislosti od určenia spoločnosti

Ceny môžu byť uhradené bankovým prevodom (vrátane inkasa),
prostredníctvom pošty alebo v hotovosti na určených predajných miestach
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Spoločné ustanovenia

Aktivácia novej SIM karty
Zmena telefónneho čísla
Utajenie telefónneho čísla
Prevod telefónneho čísla (na nového účastníka)a
Poplatok za prenesenie mobilného telefónneho čísla
od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (Poplatok bude účtovaný vo
faktúre za posledné zúčtovacie obdobie.)
Zmena programu služieb častejšie ako dvakrát do roka
(rozumie sa kalendárny rok)
Odpojenie na žiadosť účastníka (pred uplynutím výpovednej lehoty)j
Dočasné prerušenie poskytovania služieb na žiadosť účastníka
(služby sa na účastníckom čísle automaticky obnovia po
uplynutí dohodnutej doby prerušenia, najneskôr však po šiestich
mesiacoch od prerušenia)
Obmedzenie poskytovania služby pre neplatenie
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie
Spätná aktivácia SIM karty alebo služby po odpojení
(z dôvodu neplatenia účtov)
Kopírovanie telefónneho zoznamu z mobilného telefónub
Opis faktúry (staršej ako tri mesiace)
Vyhotovenie kópie Zmluvy o pripojení
Poplatok za expresnú úhradu faktúry na predajnom
mieste Slovak Telekom (T-Centrum)
Upomienka oneskorenej platby
Poskytnutie kódov PIN 2/PUK 2
Jednorazové vystavenie podrobného výpisuc
Pravidelné vystavovanie podrobného výpisu
hovorovc,d (mesačne)
Elektronický účetc (mesačne)
Odblokovanie mobilného telefónu
Poskytnutie 64 kB SIM karty so službou Mobil MultiBanking na
žiadosť účastníkae
Výmena SIM karty pri strate, odcudzení, poškodení
Doručenie novej SIM karty na žiadosť účastníka pri jej výmene,
strate, odcudzení alebo poškodení
Poskytnutie, resp. výmena VIP alebo TWIN SIM karty
Strieborné číslo
Zlaté číslo
Identifikácia zlomyseľného volaniag
Blokovanie audiotexových hovorov (vzťahuje sa na audiotexové
služby tretích strán, ktorých využívanie je sprístupnené v mobilnej
sieti Slovak Telekom)
Poplatok za prechod zo služby Easy na štandardné služby
a poplatok za prechod zo služby Easy na službu Partnerf
Poplatok za prechod zo štandardných služieb na služby Easy, na
program Bez záväzkov alebo na program Podľa seba bez prevzatia
záväzku užívať ho počas určitej doby
Spätná aktivácia dcérskej SIM karty v rámci služby
Partner po odpojení (z dôvodu neuskutočnenia
odchádzajúceho hovoru v období viac ako 180 dní
alebo z dôvodu neplatenia účtov)
Administratívny poplatok pri uzavretí Dodatku
k Zmluve o pripojení h
Jednorazové vystavenie potvrdenia o úhrade faktúryi
Poskytnutie Mini SIM karty na žiadosť účastníka

(spoločné ustanovenia pre Cenník mesačných programov)

Služba web'n'walk 100
Služba web'n'walk 100 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, web'n'walk 1 500,
Neobmedzený web'n'walk, Balíček web'n'walk 1 500 ako súčasť programov
služieb Podľa seba alebo tzv. zdieľanie dát pri službe T-Mobile mobilný internet).
Službu web'n'walk 100 je možné deaktivovať odoslaním bezplatnej SMS správy
v tvare 100 VYP na telefónne číslo 12323 alebo na bezplatnej linke 12345.
Počas obdobia od aktivácie služby web'n'walk 100 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 web'n'walk 100, ako aj o trvaní skúšobnej
doby bude zákazník informovaný SMS správou.

Cenník Easy

Iné poplatky

Dôležité informácie

V prípade, ak zákazník počas skúšobnej doby prenesie menej než 5 MB dát,
pričom do úvahy sa berie celková suma prijatých aj odoslaných dát, služba
web'n'walk 100 bude uplynutím posledného dňa skúšobnej doby deaktivovaná
a bude mu aktivovaná služba Prístup na internet, pričom o nadchádzajúcej
deaktivácii služby web'n'walk 100, ako aj o možnostiach jej ďalšieho
poskytovania bude zákazník informovaný SMS správami.
V prípade, ak zákazník počas skúšobnej doby prenesie viac než 5 MB dát,
pričom do úvahy sa berie celková suma prijatých aj odoslaných dát, služba
web'n'walk 100 zostáva aktívna aj po uplynutí skúšobnej doby, pričom po
skúšobnej dobe bude služba web'n'walk 100 spoplatňovaná štandardným
mesačným poplatkom vo výške 3,99 € s DPH. O jej nadchádzajúcom
spoplatnení, ako aj o možnostiach jej bezplatnej deaktivácie alebo zmeny
bude zákazník pred uplynutím skúšobnej doby informovaný SMS správami.

Cenník programov Fix

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Pri aktivácii cez SMS správu je cena
odoslanej SMS správy 0,1008 € s DPH.

uskutočneného po 1. 8. 2011 (vrátane). Prerušením nastane stav, keď nie
sú služby na danom pripojení dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných
faktúr účastníka. K Prerušeniu Podnik pristúpi (i) v prípade SIM karty, ak
úhrada za poskytnuté služby nebola pripísaná na účet Podniku ani po
uplynutí minimálne dvoch kalendárnych dní po realizácii Obmedzenia, a (ii)
v prípade dátového koncového zariadenia, ak úhrada za poskytnuté služby
nebola pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí piatich dní po splatnosti
danej úhrady. V prípade, ak bolo Prerušenie z dôvodu omeškania s úhradou
realizované do 31. 7. 2011 a Podnik vykoná spätnú aktiváciu SIM karty alebo
služby, účastníkovi bude účtovaný poplatok za spätnú aktiváciu vo výške
39,83 € podľa Cenníka platného do 31. 7. 2011.
*** Poplatok sa vzťahuje iba na prípady, keď bola spätná aktivácia uskutočnená
Podnikom po takom odpojení (prerušení poskytovania služieb), ktoré sa
uskutočnilo do 31. 7. 2011. V prípadoch Obmedzenia alebo Prerušenia
poskytovania služieb realizovaných po 1. 8. 2011 (vrátane) nie je účtovaný
poplatok za spätnú aktiváciu, ale poplatok za Obmedzenie alebo Prerušenie
podľa tejto časti Cenníka.
a–Ú
 čtuje sa novému účastníkovi, na ktorého sa telefónne číslo prevádza
(neuplatňuje sa v prípade úmrtia účastníka).
b–P
 oplatok sa účtuje za každý úkon kopírovania jednotlivo a nie je možné si
uplatniť zľavu z T-Mobile klubových bodov ani ho vložiť do faktúry. Služba
je poskytovaná bezplatne pri podpísaní Dodatku k zmluve o pripojení
s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasnom zakúpeni akciového mobilného
telefónu na predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom.
c–A
 ktivuje sa k SIM karte/telefónnemu číslu.
d–P
 re 400 a 1000Viac bez poplatku.
e–P
 ri novej aktivácii alebo predĺžení zmluvy pre všetky mesačné programy Vo
veľkom, iTariff, Relax, Viac, Podnikateľ a Podľa seba je 64 kB SIM karta so
službou Mobil MultiBanking poskytovaná bezplatne.
f– M
 igrácia má za následok stratu súčasných odkazov a nastavení odkazovej
schránky a taktiež súčasných záznamov o zmeškaných hovoroch služby
Zmeškané hovory.
g–S
 poplatňuje sa podanie každej žiadosti o identifikáciu zlomyseľného
volania, pričom jednou žiadosťou je možné žiadať o identifikáciu jedného
zlomyseľného volania. Účastník je povinný zaplatiť úhradu za službu
Identifikácia zlomyseľného volania aj v prípade, ak na základe jeho žiadosti
o identifikáciu neboli identifikované žiadne telefónne čísla. Identifikácia
zlomyseľného volania sa realizuje v časovom rozmedzí +/- 30 min. od
účastníkom zadaného času. Identifikovať sa dá len volanie, ktoré sa reálne
uskutočnilo, t. j. účastník prijal prichádzajúci hovor (prezvonenie nie je
možné identifikovať).
h–P
 oplatok sa účtuje z dôvodu vykonania administratívnych
a technických zmien v systémoch spoločnosti Slovak Telekom, a. s., pri
uzavretí Dodatku k Zmluve o pripojení s prevzatím záväzku viazanosti na
využívanie niektorého z mesačných programov alebo programov služby
T-Mobile mobilný internet. Poplatok sa neúčtuje, ak sa uzatvára dodatok (i)
súčasne s aktiváciou novej SIM karty alebo novej služby T-Mobile Mobilný
internet, keď sa účtuje príslušný aktivačný poplatok v súlade s týmto
Cenníkom, (ii) pri prechode zo služby EASY na niektorý z mesačných
programov, keď sa účtuje poplatok za služby v súlade s týmto Cenníkom.
i – 	Poplatok sa účtuje za každé vyžiadané potvrdenie o úhrade jednotlivo.
j – 	Poplatok sa účtuje na základe žiadosti Účastníka o ukončenie zmluvy
o pripojení a odpojenie pred uplynutím výpovednej lehoty. Spoločnosť
Slovak Telekom, a. s. nie je povinná žiadosť o vypojenie pred uplynutím
výpovednej lehoty akceptovať. Poplatok sa účtuje taktiež Účastníkovi, ktorý
požiada o prerušenie prevádzky SIM karty z dôvodu jej poškodenia, straty
alebo odcudzenia. Ak účastník požiada Podnik o obnovu prevádzky k tejto
alebo náhradnej SIM karte (reaktivácia) v lehote do 3 mesiacov odo dňa,
kedy došlo k prerušeniu prevádzky, bude mu poplatok vrátený.

Ďalšie podmienky poskytovania služby web'n'walk 100 sa riadia podmienkami
poskytovania tejto služby v zmysle aktuálne platného Cenníka programov
a služieb.
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.

Cenník mesačných programov

Aktivácia notifikačných SMS správ je možná odoslaním SMS správy na číslo
12323. Text SMS správy napr.: FKT medzera ZAP, FKTSPLAT medzera ZAP,
FKTLIMIT medzera ZAP, FKTUHRADA medzera ZAP.
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Víkendové SMS

* A
 ktiváciu služby web‘n‘walk 25 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej
SMS v tvare „25 ZAP“ na číslo 12323. Služba sa poskytuje počas obdobia 7
dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie predĺži automaticky
vždy o ďalších 7 dní, pričom každé 7-dňové obdobie poskytovania služby
bude spoplatnené v zmysle platného Cenníka programov a služieb.
Predpokladom automatického predĺženia poskytovania služby je dostatočný
kredit na úhradu poplatku za službu v čase jej predlžovania, pričom v prípade
nedostatočného kreditu sa pokus o automatické predĺženie služby bude
opakovať denne počas 30 dní od skončenia posledného 7-dňového obdobia
poskytovania služby. Pokiaľ nebude kredit obnovený v dostatočnej výške
do konca lehoty podľa predchádzajúcej vety, služba bude po uplynutí tejto
lehoty automaticky deaktivovaná. Okamžitá deaktivácia služby web‘n‘walk
25 je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „25 VYP“ na číslo 12323. Po
deaktivácii služby sú dátové prenosy spoplatňované v zmysle cenníka služby
Prístup na internet. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie
využívania dátových prenosov s aktivovanou službou web‘n‘walk 25 je
zostatok kreditu vo výške minimálne 0,24 €.
** Služba Prístup na internet je automaticky aktivovaná pre všetky programy
Easy, na ktorých nie je aktivovaná iná dátová služba, pričom jej deaktivácia/
aktivácia je možná na bezplatnej Easy linke 12350, voľba 3. Účtovací interval
pre službu Prístup na internet je 10 kB pre všetky APN (WAP, Internet)
a všetky služby a účtuje sa ako suma odoslaných a prijatých dát. O každej
zmene kreditu môžete byť informovaní bezplatnou SMS správou, ak si takúto
notifikáciu aktivujete na bezplatnej Easy linke 12350 pod voľbou 3.

Užívajte si esemeskovanie počas celého víkendu len za 1,01 € s DPH za víkend!

Služba Medzi nami

Pridajte si k svojmu programu skvelé neobmedzené večerné hovory,
veď teraz je to také jednoduché! Stačí poslať bezplatnú SMS-ku
s textom VECER na číslo 12323.

Získajte s Fixom dvojnásobný kredit

Ceny hovorov a správ SMS
Hovory
Čas
Pondelok – Piatok
7.00 – 19.00
Pondelok – Piatok
19.00 – 7.00
Víkendy a sviatky
00.00 – 24.00
Textové správy SMS
Odoslanie SMS správy do sietí slovenských operátorov

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.
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 9
9,00
4,50
108,00

Fix 12
12,00
12,00
288,00

0,1008

Spoplatnené služby sú odrátavané z predplateného kreditu. Rovnaké ceny platia
aj po dodatočnom dobití.
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

Všetky siete v SR
0,2979
0,1644
0,1644

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 30. 9. 2011 pri
aktivácii príslušného programu Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o pripojení
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.

Fix 0 s telefónom za 1 €
Aktivujte si program výnimočný Fix 0 a volajte tak bez jedinej faktúry.
S programom Fix 0:
máte svoju spotrebu pod kontrolou,
dobíjate sa ako pri predplatenej karte,
získate nový telefón už od 1 €,
sa stačí dobiť len 18 € za 3 mesiace, čo je len 6 € na mesiac.

§
§
§
§

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011 pri aktivácii
programu Fix 0 a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24
mesiacov pri kúpe akciového koncového zariadenia. Aktiváciou programu Fix 0
sa zákazník zaväzuje počas doby viazanosti dobiť si kredit minimálne vo výške
18 € počas každých troch po sebe nasledujúcich mesiacov, a to najneskôr
k poslednému dňu každého trojmesačného obdobia. Prvé trojmesačné obdobie
začína v mesiaci nasledujúcom po podpise Dodatku k Zmluve o pripojení,
pričom po jeho uplynutí začína nové trojmesačné obdobie a takto aj opakovane
až do uplynutia doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti bude program Fix 0
automaticky zmenený na program Fix 12. Ponuka nie je kombinovateľná s inými
akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH a platia pre účastnícke telefónne
čísla v rámci SR. Účtuje sa každých začatých 30 sekúnd hovoru. Dĺžka jednej
SMS správy je maximálne 160 znakov. 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. SMS správy 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). SMS správy vyžiadané zo služieb SMS Info, TV a iné
mediálne hlasovanie, SMS hry, Iné služby, služby Klubu Nokia a ďalšie služby
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., sú spoplatňované podľa špeciálneho cenníka.
Ak nie je uvedené inak, pod odoslaním požiadavky vo forme SMS správy sa
rozumie jej odoslanie z mobilnej siete Slovak Telekom, a. s. Odoslanie SMS
správy v zahraničí je spoplatnené podľa cien platných pre Easy Roaming.

Neobmedzený víkend
Neobmedzené volania počas celého víkendu v rámci mobilnej siete Slovak
Telekom (sieť T-Mobile) za 2,02 € s DPH za víkend!
Službu Neobmedzený víkend si aktivujete zaslaním bezplatnej SMS správy
s textom OK na sktrátené číslo 12323.
Poplatok za službu za 1 víkend

2,02

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Poplatok za službu sa vzťahuje na
jeden víkend, počas ktorého je služba aktivovaná. Služba Neobmedzený
víkend sa uplatňuje iba počas víkendov na volania uskutočnené z mobilného
telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho čísla na
iné štandardné účastnícke telefónne číslo v mobilnej sieti spoločnosti Slovak
Telekom (sieť T-Mobile). Hovory presahujúce vymedzený časový rozsah (víkend)
sú spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb. Aktiváciu služby je možné
uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK alebo VIANOCE na
skrátené číslo 12323. Aktivácia služby bude zrealizovaná už v kalendárnom
týždni, počas ktorého účastník požiadal o aktiváciu. Deaktivácia služby je možná
zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom OK VYP alebo VIANOCE VYP.
Deaktivácia služby bude zrealizovaná až v kalendárnom týždni nasledujúcom
po zaslaní požiadavky na deaktiváciu. Pri programoch Easy a Fix nastane
automatická obnova služby za predpokladu dostatočného kreditu na karte, pričom
pokus o automatickú obnovu služby sa bude opakovať počas 30 dní (od pondelka
do piatka) od doručenia SMS správy o deaktivácii služby z dôvodu nedostatku
kreditu. Ponuka sa vzťahuje iba na hovory začaté najskôr v sobotu od 00.00 hod.
a ukončené najneskôr v nedeľu do 24.00 hod. toho istého víkendu. Hovory, ktoré
sa začali v piatok pred 24.00 hod. a pokračovali aj v sobotu po 00.00 hod., ako aj

Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011 a uplatňuje
sa na volania v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile) v čase
od 20.00 hod. do 6.00 hod. Hovory presahujúce vymedzený časový rozsah sú
spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb. Služba sa poskytuje na obdobie
7 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie predĺží automaticky
vždy o ďalších 7 dní. V prípade zákazníkov s programom Fix nastane automatické
predĺženie len za predpokladu dostatočného kreditu na úhradu ceny služby v čase
jej predlžovania, pričom v prípade nedostatočného kreditu sa pokus o automatické
predĺženie služby bude opakovať denne počas 30 dní po skončení posledného
7-dňového obdobia platnosti služby. Poplatok za službu vo výške 2,00 € s DPH sa
vzťahuje na jedno 7-dňové obdobie poskytovania služby. Deaktivovanie služby je
možné zaslaním bezplatnej sms s textom VECER VYP na číslo 12323, pričom služba
bude deaktivovaná ku koncu prebiehajúceho 7-dňového obdobia. Služba bude
automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako
aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek
dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania
služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich prerušenia.

Službu Víkendové SMS si aktivujete jednoducho. Zašlite SMS-ku s textom
VIKEND na číslo 12323 a posielajte cez víkend SMS do všetkých sietí až
1 000 SMS za víkend.
Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011. Služba
Víkendové SMS sa uplatňuje iba počas víkendov na SMS správy poslané
z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho
čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo do všetkých slovenských
národných sietí. Ponuka neplatí pre SMS správy poslané na skrátené čísla a čísla
služieb mobilnej zábavy, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS
brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS. Aktivácia služby
bude zrealizovaná už v kalendárnom týždni, počas ktorého účastník požiadal
o aktiváciu. Pre deaktiváciu služby je potrebné zaslať bezplatnú SMS s textom
VIKEND VYPNI na číslo 12323, pričom deaktivácia služby bude zrealizovaná
až v kalendárnom týždni nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu.
Pri programoch Easy a Fix dôjde k okamžitej deaktivácii služby v prípade, ak
v čase zúčtovania poplatku vzťahujúceho sa na víkend daného kalendárneho
týždňa nebude na SIM karte dostatočný kredit na jeho úhradu, pričom v takomto
prípade sa počas nasledujúcich 30 dní bude opakovane uskutočňovať pokus
o automatickú obnovu aktivácie služby, o ktorej bude účastník informovaný
prostredníctvom SMS správy. Služba bude automaticky deaktivovaná pri
zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia
poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej
automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania služieb vo vzťahu
k SIM karte po ukončení ich prerušenia.

Aktivácia
Aktivácia Fix SIM karty so službou Mobil MultiBanking
Bonusový úvodný kredit 9,00 €, CLIP na 30 dní
Prechod na mesačný program služieb s ponechaním
telefónneho čísla, kreditu a aktivovaných služieb
Prechod zo služby Easy s ponechaním
telefónneho čísla, kreditu a aktivovaných služieb

9,00
0
3,98

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

web'n'walk
web'n'walk 25 *
Poplatok za službu

Mesačný Hovory na čísla s aktívnou službou
poplatok Medzi nami v rámci jednej skupiny
Programy Fix
3,94
0
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Hovory na čísla s aktívnou službou
Medzi nami v rámci jednej skupiny platia na území SR. Hovory so službou Medzi
nami sú obmedzené podľa zásad korektného využívania služby: 2 000 minút
mesačne. V prípade opakovaného prekročenia prevádzky na SIM karte bude
dotknutá členská SIM karta automaticky vyradená zo skupiny Medzi nami,
v prípade prekročenia limitu na materskej SIM karte automaticky deaktivovaná
celá skupina. Využívanie programu Medzi nami pre program Fix je podmienené
pravidelným dobíjaním z 1 mesačného programu v rámci skupiny.
Pri prechode zo služby Fix a zmene programu služieb Fix na mesačný
program služieb bude služba Medzi nami prenesená iba v prípade rovnakých
registrovaných účastníckych údajov SIM karty so službou Fix a materskej SIM
karty. V prípade, že SIM karty sú registrované na rôznych účastníkov (rôzne
rodné čísla), služba Medzi nami bude pri prechode zo služby Fix vo vzťahu
k členskému číslu deaktivovaná.

T-Centrá

Prístup na WAP cez vytáčané spojenie (0903 499 099)
Cena za minútu pripojenia
1,008
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Využívanie dátových služieb v roamingu
je spoplatňované podľa cien platných pre Easy Roaming.

Prinášame neobmedzené večerné volania v sieti T-Mobile
pre všetkých zákazníkov s mesačným programom služieb alebo
s programom Fix. Aktivujte si túto ponuku a jej výhody môžete
využívať každý večer, a to len za 2,00 € na 7 dní.

Spoločné ustanovenia

Večerné volania

0
1,6402

Cenník Easy

Prístup na internet **
Voľný objem dát pre APN WAP a internet (MB)
Cena za 1 MB prenesených dát

Cenník programov Fix

hovory uskutočnené od pondelka 00.00 hod. do piatka 24.00 hod,
sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka programov a služieb.

0,99

Voľný objem dát pre APN WAP a internet počas doby platnosti služby
Tarifikačný interval pre voľný objem dát v mobilnej sieti Slovak
Telekom, a. s., (T-Mobile)

25 MB
1 kB

Spoplatňovanie nad voľný objem dát počas doby platnosti
služby (€/MB)
Tarifikačný interval pre spoplatňovanie nad voľný objem dát
v mobilnej sieti Slovak Telekom, a. s., (T-Mobile)

0,1
10 kB

Cenník mesačných programov

Cenník programov Fix

rogram Fix bol aktivovaný pri kúpe akciového koncového zariadenia so
§Pzmluvnou
viazanosťou na 24 mesiacov (ak bol program Fix aktivovaný bez

akciového koncového zariadenia, zmena na mesačný program služieb počas
doby viazanosti nie je možná).
Účastník splnil podmienky minimálneho mesačného zmluvného dobitia za
ukončené zúčtovacie obdobia.
V prípade programu Fix 0 účastník k času podania žiadosti o zmenu programu
služby Fix uskutočnil minimálne dobitie vo výške násobku sumy 5,42 €
s DPH a počtu ukončených zúčtovacích období (celkový záväzok počas doby
viazanosti 130 € rozpočítaný na dobu viazanosti 24 mesiacov).
Zostatkový nespotrebovaný zmluvný kredit, t. j. minimálne mesačné zmluvné
dobitia, v prípade služby Fix 0 suma minimálneho dobitia tak, ako je vyššie
uvedené, a bonusový kredit nadobudnutý počas využívania programu Fix sa
neprenáša a prepadá bez akejkoľvek finančnej náhrady.
Služby, ktoré sa pri prechode prenášajú: CLIP, CLIR.
Zároveň sa pri prechode na mesačný program aktivujú všetky štandardné
služby mesačných programov.
Ustanovenia Dodatku k Zmluve o pripojení Fix upravujúce dobu viazanosti
a dohodu o zmluvnej pokute za porušenie povinností ostávajú v platnosti
v pôvodnom znení.

T-Centrá

§
§
§
§
§
§

Ďalšie podmienky
rámci programov Fix sú poskytované všetky dostupné služby pre Easy okrem
§Vslužieb
Easy Extra a vernostného programu Easy Plus.
programov Fix sa poskytuje pri zmluvnej viazanosti
§Anaktivácia
24 mesiacov pri kúpe akciového koncového zariadenia.
nie je v Cenníku programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
§Av kčasti
Cenník programov Fix ustanovené inak, ceny, poplatky
a podmienky využívania iných služieb sa riadia platnými cenami v časti
Cenníka Easy, Všeobecnými podmienkami poskytovania predplatenej verejnej
elektronickej komunikačnej telefónnej služby Easy prostredníctvom verejnej
telefónnej siete a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služby Fix.
Zmena ponuky je vyhradená.

Programy Easy
Easy Team
Pondelok – Piatok

Mobilná sieť
Slovak Telekom
0,3180
0,1808
0,1305

Ostatné siete v SR

6.00 – 18.00
0,4854
18.00 – 20.00
0,4854
20.00 – 6.00
0,4854
Víkendy, sviatky
00.00 – 24.00
0,1305
0,4854
SMS do všetkých sietí v SR
0,1139
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH a platia pre účastnícke telefónne
čísla v rámci SR. Účtuje sa každá začatá sekunda hovoru.
Easy Nonstop
Pondelok – Nedeľa

Mobilná sieť
Slovak Telekom
0,3217

Ostatné siete v SR

0.00 – 24.00
0,3217
SMS do všetkých sietí v SR
0,1139
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH a platia pre účastnícke telefónne
čísla v rámci SR. Účtuje sa každá začatá sekunda hovoru.
Easy Naj
Cena
Volania do všetkých sietí v SR
0,1311 €/min.
SMS do všetkých sietí v SR
0,0605 €/SMS
Poznámka: Ceny sú uvedené s DPH a platia pre volania a SMS správy na
účastnícke čísla v rámci SR. Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho hovoru. Ostatné podmienky využívania a spoplatňovania programu Easy Naj sa riadia
podľa platného Cenníka služby Easy. Z programu Easy Naj nie je možné prejsť na
iný program služby Easy. Program Easy Naj nie je možné kombinovať s programom
Easy Plus a Easy Extra SMS. Ponuka platí pri aktivácii programu Easy Naj
do 30. 9. 2011.
Disney kolekcia
Volania do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR

0,100
0,060

Poznámka: Ceny sú uvedené v € za minútu/za SMS správu s DPH a platia
pre volania a SMS správy na účastnícke čísla v rámci SR. Volania sú účtované
sekundovou tarifikáciou po prvej minúte, pričom prvá minúta sa účtuje celá bez
ohľadu na dĺžku volania a každá sekunda predstavuje jednu hovorovú jednotku.
Pokiaľ v tejto časti Cenníka pre program Disney kolekcia nie je uvedené inak,
podmienky využívania a spoplatňovania služieb poskytovaných v rámci tohto
programu alebo v súvislosti s týmto programom sa riadia podľa platného
Cenníka Easy. Z programu Disney kolekcia nie je možné prejsť na iný program
služby Easy. V rámci programu Disney kolekcia sú poskytované všetky
dostupné štandardné služby pre Easy a vybrané doplnkové služby: CLIP, Volacie
tóny, Neobmedzený víkend, Víkendové SMS, web‘n‘walk 25. Ponuka nemusí byť
dostupná na všetkých predajných miestach spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Presný zoznam predajných miest, kde je program Disney kolekcia k dispozícii,
nájdete na www.t-mobile.sk/disney

Poskytovanie služieb v rámci programu Disney kolekcia a v súvislosti s týmto
programom sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania predplatenej
verejnej elektronickej komunikačnej telefónnej služby Easy prostredníctvom
verejnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
SMS správy do sietí zahraničných operátorov
Odoslanie SMS správy z mobilnej siete Slovak Telekom
do sietí zahraničných operátorov

0,1606

§Aktivujte si službu Easy Extra SMS a posielajte SMS správy už od 0,033 €!
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH. Dĺžka jednej SMS správy je
maximálne 160 znakov. 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. SMS správy odoslané na
neexistujúce účastnícke čísla, neúplne 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). SMS správy vyžiadané zo služieb SMS Info, TV a iné
mediálne hlasovanie, SMS hry, Iné služby, služby Clubu Nokia a ďalšie služby
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., sú spoplatňované podľa špeciálneho cenníka.
Ak nie je uvedené inak, pod odoslaním požiadavky vo forme SMS správy sa
rozumie jej odoslanie z mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile). Odoslanie
SMS správy v zahraničí je spoplatnené podľa cien platných pre Easy Roaming.

Neobmedzený víkend

Spoločné ustanovenia

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

Cenník Easy

Cenník Easy

*	Poplatok sa účtuje z dôvodu vykonania administratívnych alebo technických
zmien v systémoch spoločnosti Slovak Telekom, a. s., pri uzavretí Dodatku
k Zmluve o pripojení s prevzatím záväzku viazanosti na využívanie niektorého
z programov Fix. Poplatok sa neúčtuje, ak sa uzatvára dodatok (i) súčasne
s aktiváciou novej SIM karty, keď sa účtuje aktivačný poplatok v súlade s týmto
Cenníkom, (ii) pri prechode zo služby EASY na program Fix, keď sa účtuje
poplatok za služby v súlade s týmto Cenníkom, (iii) na základe objednávky
zadanej prostredníctvom e-shopu.

Podmienky zmeny programu Fix na mesačný program služieb
počas doby viazanosti

Neobmedzené volania počas celého víkendu v rámci mobilnej siete Slovak
Telekom (sieť T-Mobile) za 2,02 € s DPH za víkend!
Službu Neobmedzený víkend si aktivujete zaslaním bezplatnej SMS správy
s textom OK na skrátené číslo 12323.
Poplatok za službu za 1 víkend

2,02

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Poplatok za službu sa vzťahuje na
jeden víkend, počas ktorého je služba aktivovaná. Služba Neobmedzený
víkend sa uplatňuje iba počas víkendov na volania uskutočnené z mobilného
telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho čísla na
iné štandardné účastnícke telefónne číslo v mobilnej sieti spoločnosti Slovak
Telekom (sieť T-Mobile). Hovory presahujúce vymedzený časový rozsah (víkend)
sú spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb. Aktiváciu služby je možné
uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK alebo VIANOCE na
skrátené číslo 12323. Aktivácia služby bude zrealizovaná už v kalendárnom
týždni, počas ktorého účastník požiadal o aktiváciu. Deaktivácia služby je
možná zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom OK VYP alebo
VIANOCE VYP. Deaktivácia služby bude zrealizovaná až v kalendárnom týždni
nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu. Pri programoch Easy a Fix
nastane automatická obnova služby za predpokladu dostatočného kreditu na
karte, pričom pokus o automatickú obnovu služby sa bude opakovať počas
30 dní (od pondelka do piatka) od doručenia SMS správy o deaktivácii služby
z dôvodu nedostatku kreditu. Ponuka sa vzťahuje iba na hovory začaté najskôr
v sobotu od 00.00 hod. a ukončené najneskôr v nedeľu do 24.00 hod. tohto
istého víkendu. Hovory, ktoré sa začali v piatok pred 24.00 hod. a pokračovali
aj v sobotu po 00.00 hod., ako aj hovory uskutočnené od pondelka 00.00 hod.
do piatka 24.00 hod. sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka programov
a služieb.

Cenník programov Fix

3,98
7,97

Cenník mesačných programov

Iné poplatky
Vyhotovenie kópie zmluvy o pripojení
Administratívny poplatok pri uzavretí Dodatku
k Zmluve o pripojení*

30|31

Easy Plus
Teraz máš všetko v rámci Slovenska za polovicu – volania, SMS-ky,
MMS-ky a dáta! Aktivuj si Easy Plus na čísle 12350. Ešte v ten deň
po aktivácii si dobi kredit aspoň za 9 € a 30 dní si užívaj.
Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011
pre nových aj existujúcich zákazníkov. Podmienkou využívania programu je
aktivácia programu a následné vstupné dobitie kreditu minimálne vo výške
9 € v deň aktivácie. Výhody programu Easy Plus platia od nasledujúceho dňa
po dobití kreditu počas 30 dní, s automatickým predĺžením na ďalších 30 dní
pri ďalšom dobití minimálne vo výške 9 € počas využívania výhod programu
a zahŕňajú zľavu 50 % z ceny volaní, SMS, MMS správ a dátového prenosu
v rámci sietí v SR s výnimkou tzv. prémiových služieb (napr. audiotexové služby,
zábavné a informačné služby). Polovičné ceny sa neuplatňujú na zľavnené ceny pri
využití osobitnej akciovej ponuky Podniku. Program Easy Plus je možné aktivovať
k službe Easy Team/Easy Nonstop/Easy Extra SMS/Easy Duo. Výhody Easy Plus
nie je možné súčasne využívať a kombinovať s akciou spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., volania po 3. minúte v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom (sieť
T-Mobile) zadarmo. V prípade aktivácie služby Easy Plus výhody ponuky „volania
po 3. minúte v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile) zadarmo“
automaticky zaniknú a nebudú ďalej účastníkovi poskytované.

Dobíjanie kreditu
Stav kreditu si môžete kedykoľvek bezplatne zistiť zavolaním na číslo *111#.
Výška kreditu a jeho platnosť sa vám zobrazí na displeji telefónu.
Platba/
dobitie
kreditu za

Internet
www.t-mobile.sk

Mobil
MultiBanking,
iné bankové
kanály

6,00
–
7,00
7,00
9,00
–
10,00
10,20
12,00
12,42
16,00
16,80
25,00
26,75
50,00
57,50
* V prípade dostupnosti daného nominálu.

6,00*
7,00*
9,18*
10,20*
12,42*
16,80
26,75
57,50

SMS, Bankomaty,
inkaso z terminály,
platobnej poštomaty
karty
6,00
7,00*
9,18*
10,20*
12,42
16,80
26,75
57,50

6,00*
7,00*
9,00*
10,00*
12,12*
16,32
26,00
54,00

Platba/dobitie
kreditu za

v T-Centrách
10,00
12,00
16,00
25,00
50,00

10,00
12,12
16,32
26,00
54,00

v zberniach
Tiposu
10,10
12,12
16,32
25,75
52,50

dobíjacím
kupónom
10,00
12,00
16,00
–
–

Poznámka: Easy kartu si môžete dobiť aj prostredníctvom dobíjacích kupónov
v hodnote 9,00 €, 9,96 €, 16,60 €, 33,19 € a 66,39 €. Ich ponuka platí do
vypredania zásob.
Dobíjanie Easy a programu Fix z mesačného programu
Platba v €/kredit
6,00 7,00 9,00 10,00 12,00 16,00 25,00 50,00
Jednorazové dobíjanie
– 7,00 9,00 10,00 12,12 16,32 26,25 54,00
Pravidelné dobíjanie
6,00 7,00 9,18 10,20 12,42 16,80 27,00 55,00
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Pri dobíjaní z mesačného programu služieb je spoločnosť Slovak Telekom
oprávnená poskytnúť účastníkovi, v ktorého prospech sa realizuje dobíjanie
účastníckeho čísla z mesačného programu služieb, informáciu o účastníckom
čísle, z ktorého sa dobíjanie z mesačného programu realizuje, s čím účastník
mesačného programu dojednaním dobíjania z mesačného programu
v prospech dobíjaného čísla súhlasí. Dobíjanie z mesačného programu
nie je možné využiť pri paušáloch Bez záväzkov a Program 40.

Dĺžka platnosti kreditu od momentu dobitia
Spôsob dobitia
Platnosť kreditu
v dňoch
90
inak ako dobíjacím
Easy kupónom
180
365
90
dobíjacím Easy kupónom

Výška dobitia v €
menej ako 16,00
16,00 a menej ako 25,00
25,00 a viac
bez ohľadu na
výšku dobitia

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Dĺžka platnosti Kreditu predstavuje
časové obdobie určené na čerpanie Kreditu. Počas doby platnosti Kreditu je
účastník oprávnený Kredit využiť na čerpanie Easy služieb spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., a spoločnosť Slovak Telekom, a. s., je povinná takéto čerpanie
Easy služieb v rozsahu predplatenej hodnoty účastníkovi umožniť. Každým
ďalším dobitím Kreditu uskutočneným zo strany účastníka počas doby platnosti
Kreditu sa predlžuje platnosť nespotrebovaného Kreditu platného v čase
ďalšieho dobitia a doba platnosti nespotrebovaného Kreditu sa riadi platnosťou
Kreditu navýšeného ďalším dobitím (v prípade, ak by pôvodná doba platnosti
nespotrebovaného Kreditu mala uplynúť neskôr ako doba platnosti Kreditu
navýšeného ďalším dobitím, bude platiť pôvodná doba platnosti Kreditu).
Po skončení platnosti kreditu je spoločnosť Slovak Telekom, a. s., oprávnená
obmedziť účastníkovi ďalšie poskytovanie Easy služieb s výnimkou zabezpečenia
prístupu k tiesňovým volaniam, prístupu na bezplatnú infolinku spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., a možnosti prijímania hovorov a SMS v rámci Slovenska, ktorých
využívanie je bezplatné po dobu trvania zmluvy o pripojení. Účastník si môže
po skončení pôvodnej doby platnosti Kreditu do skončenia zmluvy o pripojení
platnosť Kreditu znovu obnoviť uskutočnením dobitia Kreditu, pokiaľ takéto ďalšie
dobitie účastník realizuje počas trvania zmluvy o pripojení najneskôr v lehote
do 90 dní od skončenia platnosti Kreditu, ktorý si želá obnoviť (ďalej len „nové
dobitie“), na základe čoho mu bude automaticky v nasledujúci deň po takomto
novom dobití obnovená platnosť Kreditu, ktorá uplynula kedykoľvek
v období 90 dní predchádzajúcich tomuto novému dobitiu (ďalej len „obnovený
Kredit“). Na účely určenia dĺžky platnosti obnoveného Kreditu sa za výšku dobitia
považuje výška nového dobitia, na základe ktorého sa kredit obnovil alebo výška
obnoveného Kreditu, podľa toho, ktorá z týchto súm bude vyššia, a zároveň sa na

12399, 0903 333 999
Výber odkazov z odkazovej schránky
0,1205
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Presmerovanie na odkazovú
službu na území SR sa nespoplatňuje. S aktiváciou odkazovej schránky
sú automaticky aktivované podmienené presmerovania hovorov do
odkazovej schránky v prípade, ak neodpoviete do 30 sekúnd, ak je váš mobil
nedosiahnuteľný (mimo pokrytia, signálu alebo vypnutý), príp. obsadený.

Hovory do zahraničia

Dobíjanie z paušálu

T-Mobile InterCall 33
Česko

Ak využívate službu Easy alebo niektorý z programov Fix, môžete požiadať
svojho blízkeho s mesačným programom o dobitie kreditu – zaslaním
bezplatnej SMS-ky s textom KREDIT 09XYXXXXXX na číslo 12323
(09XYXXXXXX je číslo vášho blízkeho s mesačným programom). Váš blízky
následne dostane SMS-ku s textom vašej žiadosti o dobitie sumou 12 €.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011.
Účastník so službou Easy alebo s programom Fix môže zaslať denne maximálne
3 žiadosti o dobitie z mesačného programu. Účastník zaslaním žiadosti
o dobitie z mesačného programu súhlasí s tým, že spoločnosť Slovak Telekom,
a. s., je oprávnená zaslať účastníkovi s mesačným programom žiadosť o dobitie
kreditu v mene účastníka so službou Easy alebo s programom Fix, v ktorého
prospech sa má zrealizovať dobitie.

Služba kreditka
Využite novú službu KREDITka! Stačí, ak pošlete prázdnu SMS na bezplatné
skrátené číslo 222 a my vám dobijeme kredit sumou 2 €. Dobitú sumu
2 € uhradíte až neskôr, a to pri svojom najbližšom dobití. Služba KREDITka
je bez poplatku, ak sa dobijete sumou 12 € a viac, inak je s jednorazovým
poplatkom 0,20 €.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011.
Služba KREDITka je určená pre zákazníkov využívajúcich službu Easy
a program Fix. Pre využitie služby KREDITka je potrebné poslať prázdnu SMS
na bezplatné číslo 222, po ktorej zaslaní zákazníkovi pripíšeme kredit v sume
2 €. Uhradenie sumy 2 € s jednorazovým poplatkom 0,20 € sa uskutoční
znížením hodnoty kreditu až po najbližšom dobití. Služba je bez poplatku
v prípade dobitia kreditu vo výške 12 € a viac. Na úhradu pripísaného
kreditu nie je možné využiť bonusový kredit. Podmienkou využitia služby je
zrealizovanie dobitia kreditu na príslušnej SIM karte v sume minimálne 18 € za
posledných šesť mesiacov. Pre ďalšie využitie služby je potrebné uhradiť kredit
dobitý pri predchádzajúcom využití služby spolu s poplatkom, ak sa má uhradiť.

Prechod na mesačné programy služieb
a na programy Fix
Prechod s ponechaním telefónneho čísla, kreditu
a aktivovaných služieb
Prechod na paušálne programy – ak následne do 3 mesiacov odo
dňa prechodu účastník využije akciovú ponuku mobilných telefónov
v rámci paušálnych programov, je prechod spoplatnený akciovou
cenou aktivačného poplatku.
Prechod na programy Fix s ponechaním telefónneho čísla, kreditu
a aktivovaných služieb

Odkazová služba

3,98

0,4619

0,5829
 ndorra, Austrália, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
A
Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko, Monako, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portoriko, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Vatikán, Veľká Británia
0,8636
 lbánsko, Alžírsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
A
Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Faerské ostrovy, Gibraltár, Gruzínsko,
Hongkong, Chorvátsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika,
Južná Kórea, Líbya, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Malajzia, Malta, Maroko,
Moldavsko, Panenské ostrovy americké, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko,
Tunisko, Turecko
1,6670
 fganistan, Angola, Anguilla, Antarktída, Antigua a Barbuda, Argentína,
A
Arménsko, Aruba, Ascension, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Barma,
Belize, Benin, Bermudy, Bhután, Bolívia, Botswana, Brazília, Brunei, Burkina
Faso, Burundi, Cookove ostrovy, Čad, Čile, Čína, Diego Garcia, Dominika,
Dominikánska republika, Džibuti, Egypt, Ekvádor, Etiópia, Eritrea, Falklandy,
Fidži, Filipíny, Francúzska Guyana, Francúzske Antily a Martinik, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Grónsko, Guam, Guatemala, Guinea republika,
Guinea-Bissau, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Holandské Antily, Honduras,
India, Indonézia, Irak, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kajmanské ostrovy,
Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Kiribati,
Kolumbia, Komory, Kongo, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libéria,
Libanon, Macao, Madagaskar, Malawi, Maldivy, Mali, Mariany severné,
Mauretánia, Maurícius, Mayotte, Mexiko, Mikronézia, Mongolsko, Montserrat,
Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Niger, Nigéria, Nikaragua, Niue, Norfolk,
Nová Kaledónia, Omán, Palau, Palestína, Panama, Panenské ostrovy
britské, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny, Polynézia
Francúzska, Reunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Salvador, Samoa západná,
Sao Tome, Saudská Arábia, Senegal, Severná Kórea, Seychely, Sierra Leone,
Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Stredoafrická
republika, Sudán, Surinam, Svazijsko, Sv. Helena, Sv. Krištof, Sv. Lucia, Sv.
Peter a Michal, Sv. Tomáš a Princove ostrovy, Sv. Vincent a Grenadíny, Sýria,
Šalamúnove ostrovy, Tadžikistan, Taiwan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Tokelau,
Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Turkménsko, Turky, Tuvalu, Uganda,
Uruguaj, Uzbekistan, Vanuatu, Veľkonočný ostrov, Venezuela, Vianočný ostrov,
Vietnam, Východný Timor, Wallis a Futuna, Zair, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe
5,6571
Aero, Emsat, Inmarsat A, B, B HSD, M, M4, Mini-M, MCP, Thuraya

3,98

Spoločné ustanovenia

Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 9. 2011. Služba
Víkendové SMS sa uplatňuje iba počas víkendov na SMS správy poslané
z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho
čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo do všetkých slovenských
národných sietí. Ponuka neplatí pre SMS správy poslané na skrátené čísla a čísla
služieb mobilnej zábavy, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS
brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS. Aktivácia služby
bude zrealizovaná už v kalendárnom týždni, počas ktorého účastník požiadal
o aktiváciu. Pre deaktiváciu služby je potrebné zaslať bezplatnú SMS s textom
VIKEND VYPNI na číslo 12323, pričom deaktivácia služby bude zrealizovaná
až v kalendárnom týždni nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu.
Pri programoch Easy a Fix dôjde k okamžitej deaktivácii služby v prípade, ak
v čase zúčtovania poplatku vzťahujúceho sa na víkend daného kalendárneho
týždňa nebude na SIM karte dostatočný kredit na jeho úhradu, pričom v takomto
prípade sa počas nasledujúcich 30 dní bude opakovane uskutočňovať pokus
o automatickú obnovu aktivácie služby, o ktorej bude účastník informovaný
prostredníctvom SMS správy. Služba bude automaticky deaktivovaná pri
zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia
poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej
automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania služieb vo vzťahu
k SIM karte po ukončení ich prerušenia.

Prechod zo služby Easy na službu Partner s ponechaním
3,98
telefónneho čísla, kreditu a aktivovaných služieb
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Prechod na mesačný program služieb
alebo na program Fix má za následok stratu súčasných odkazov a nastavení
odkazovej schránky a taktiež súčasných záznamov o zmeškaných hovoroch
služby Zmeškané hovory. Zostatkový Zmluvný kredit na SIM karte Easy dobitý
počas trvania Zmluvy o pripojení Fix sa považuje za iné dobitia podľa bodu 7.3.
Všeobecných podmienok verejnej predplatenej elektronickej komunikačnej
telefónnej služby Easy spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. Účtuje sa každá začatá sekunda
hovoru. T-Mobile InterCall 33 sú zvýhodnené volania bez ohľadu na to, či
ide o volania do pevných sietí alebo do sietí mobilných operátorov. Pri volaní
cez InterCall 33 zadajte pred medzinárodné číslo miesto znaku + alebo 00

Cenník Easy

Službu Víkendové SMS si aktivujete jednoducho. Zašlite SMS-ku s textom
VIKEND na číslo 12323 a posielajte cez víkend do všetkých sietí až
1 000 SMS za víkend.

určenie dĺžky platnosti Kreditu použijú pravidlá určené pre dĺžku platnosti Kreditu
pri dobití inak ako dobíjacím Easy kupónom podľa platného Cenníka programov
a služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Obnovený Kredit bude obnovený vo
výške, v akej bol evidovaný v informačnom systéme spoločnosti Slovak Telekom
k okamihu uplynutia jeho pôvodnej dĺžky platnosti, a môže zahŕňať okrem Kreditu,
ktorý účastník nadobudol za peňažne prostriedky zaplatené pri realizácii dobitia,
aj bonusové a iné dobitia, ak boli pôvodne súčasťou tohto obnovovaného Kreditu.
Každým ďalším dobitím Kreditu sa predlžuje aj platnosť samostatnej SIM karty,
t. j. lehoty, ktorej uplynutím zaniká samotná Zmluva o pripojení v zmysle bodu
14.2 písm. g) Všeobecných podmienok poskytovania predplatenej verejnej
elektronickej komunikačnej služby Easy prostredníctvom verejnej telefónnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., (ďalej „Všeobecné podmienky Easy“), ktorá je
12 mesiacov odo dňa posledného dobitia Kreditu alebo prvého prihlásenia sa do
siete podniku podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. Po zániku zmluvy
o pripojení nespotrebovaný Kredit, ktorý účastník nevyčerpal na úhradu ceny
za Easy služby, spoločnosť Slovak Telekom, a. s., účastníkovi vráti v súlade
s podmienkami uvedenými vo Všeobecných podmienkach Easy a ich prílohách
poskytnutím náhrady v peniazoch v hodnote zodpovedajúcej hodnote
nespotrebovaného Kreditu, ktorý účastník nadobudol za vlastné finančné
prostriedky, a to na základe písomnej žiadosti účastníka doručenej
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spôsobom podľa pokynov spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. Bonusový kredit sa nevracia. Podrobné informácie na
bezplatnej linke 12350, voľba 2, alebo na www.t-mobile.sk

Cenník programov Fix

Užívajte si esemeskovanie do všetkých sietí počas celého víkendu
len za 1,01 € s DPH za víkend!

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Pod iné bankové kanály patria ČSOB
Internetbanking 24, ČSOB Linka 24 a e-Banka Dexia banky Slovensko. Dobitie
kreditu je dostupné cez bankomaty ČSOB, Dexia banky. Slovensko, Volksbank,
OTP Banky Slovensko, Poštovej banky, Slovenskej sporiteľne, Tatra banky,
UniCredit Bank a Všeobecnej úverovej banky, cez POS terminály OMV, Slovnaft
a COOP Jednota alebo cez Poštomaty vo vybraných prevádzkach Slovenskej
pošty.

Cenník mesačných programov

Víkendové SMS

T-Centrá

32|33

34|35

Európa
0,9640

Volania do pevných sietí a do sietí mobilných operátorov v krajinách
neuvedených v mobilných sieťach:
Albánsko, Andorra, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko,
Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
San Maríno, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Vatikán, Veľká Británia
Mobilné siete

1,1046

Volania do sietí mobilných operátorov v krajinách:
Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko,
Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko,
Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko,
Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Vybrané krajiny
1,3255
Volania do pevných a mobilných sietí v krajinách:
Austrália, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko,
Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Nový Zéland, Rusko, Tunisko, Turecko,
Ukrajina, USA
Zvyšok sveta

2,7716

Satelitné siete
6,3267
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Účtuje sa každá začatá sekunda
hovoru.

Easy Roaming
Aktivačný poplatok

bezplatne

Poznámka: Aktivácia na bezplatnom čísle 12350 Easy linka pod voľbou 3,
v T-Centrách alebo na linke Služby zákazníkom 12345.
Hovory, SMS správy a MMS správy v zahraničí
Odchádzajúce Prichádzajúce
hovory
hovory
€/min.
€/min.
Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3

0,4200*
2,5109
3,3473

0,1320
1,3392
2,3435

Odoslanie
SMS správy
€/správa
0,1320**
0,5022
0,6020

Odoslanie
a prijatie
MMS správy
€/správa
0,6666
0,6666
0,6666

* O
 dchádzajúce hovory zo zóny 1 do zón 2 a 3 sú účtované
s príplatkom 0,8370 € s DPH za minútu.
** O
 dchádzajúce SMS zo zóny 1 do zón 2 a 3 sú účtované s príplatkom
0,2692 € s DPH za SMS.
Zóna 1: EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Zóna 2:	Zvyšok Európy
Zóna 3:	Zvyšok sveta + Rusko
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH, prípadne €/správa s DPH.
Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Prichádzajúce hovory
v zóne 1 sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou. Odchádzajúce hovory
zo zóny 1 do zóny 1 a do SR sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou po
prvých tridsiatich sekundách hovoru. Ostatné prichádzajúce a odchádzajúce
hovory sú spoplatňované minútovou tarifikáciou. Pri službe Easy Roaming
vás o výške kreditu bude informovať SMS správa. Telefónne čísla je potrebné
volať v medzinárodnom tvare, napr.: +421 2 4955 5555. Hovory na čísla 00800
a 0800 sú spoplatnené ako hovory do zóny 1. Volania zo zahraničia na Easy

SMS správy a prichádzajúce hovory
Zóna 1
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Desirade, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Francúzska Guyana, Grécko, Gibraltár, Guadeloupe, Holandsko,
Írsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta,
Marie-Galante, Martinik, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Portugalsko,
Reunion, Rumunsko, Slovinsko, Saintes, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Španielsko,
Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Zóna 2
Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy,
Guernsey, Chorvátsko, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Macedónsko, Moldavsko,
San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina
Zóna 3
Afganistan, Alžírsko, Americké Panenské ostrovy, Angola, Antigua a Barbuda,
Anquilla, Argentína, Arménsko, Aruba, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy,
Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bolívia, Brazília,
Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi, Čad, Čína, Dominikánska
republika, Džibuty, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Etiópia, Faerské ostrovy,
Francúzska Polynézia, Fidži, Filipíny, Galapágy, Gambia, Ghana, Grenada,
Gruzínsko, Guayana, Haiti, Havajské ostrovy, Holandské Antily, Holandské
Antily,Honduras, Hongkong, Chile, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Jamajka,
Japonsko, Jemen, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kajmanské ostrovy,
Kambodža, Kanada, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizská republika,
Kórea, Kuvajt, Kolumbia, Kongo, Kostarika, Kuba, Libanon, Libéria, Líbya,
Macao, Madagaskar, Malajzia, Malawi, Maledivy, Mauritánia, Maurícius, Mexiko,
Mongolsko, Maroko, Mozambik, Namíbia, Nikaragua, Nigéria, Nový Zéland,
Omán, Pakistan, Palestína, Panama, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny,
Portoriko, Rovníková Guinea, Rusko, Samoa, Saudská Arábia, Senegal,
Seychely, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sudán,
Svätý Vincent a Grenadíny, Svätý Krištof a Nevis, Sv.Lucia, Sýria, Tajvan,
Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkménsko, Turks
& Caicos, Uganda, Uruguaj, USA, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia,
Zimbabwe, roaming na lodiach, roaming v lietadlách, satelitní operátori
Odchádzajúce hovory
Krajiny a roamingové siete, z ktorých je možné uskutočňovať hovory:
Zóna 1
Azorské ostrovy (Optimus Portugalsko, TMN Portugalsko), Belgicko (Base,
Belgacom, Mobistar), Bulharsko (BTC, GloBul), Cyprus (Cytamobile‑Vodafone),
Česko (T-Mobile CZ, Telefónica O2, Vodafone), Dánsko (Telia Danmark, TDC Mobil),
Desirade (Digicel), Estónsko (Elisa), Fínsko (Sonera), Francúzska Guyana (Digicel),
Francúzsko (Bouygues Telecom, Orange F, SFR), Grécko (WIND, Cosmote),
Guadeloupe (Digicel), Holandsko (T-Mobile NL, KPN Mobile), Island (Vodafone),
Írsko (O2, Meteor), Kanárske ostrovy (Orange ES, Vodafone ES, Movistar ES),
Lichtenštajnsko (Swisscom), Litva (Omnitel), Lotyšsko (LMT), Luxembursko
(Orange, Tango), Madeira (Optimus Portugalsko, TMN Portugalsko), Maďarsko
(T-Mobile H, Telenor HU, Vodafone), Malta (Vodafone, Go), Marie-Galante (Digicel),
Martinik (Digicel), Monako (Orange F, Bouygues Telecom, SFR), Nemecko (telekom.
de, O2, Vodafone, E-Plus), Nórsko (NetCom GSM), Poľsko (T-Mobile, Plus, Orange,
Play), Portugalsko (Optimus, TMN, Vodafone), Rakúsko (T-Mobile A, Orange,
A1), Rumunsko (Cosmote, Vodafone, Orange), Saintes (Digicel), Slovinsko (Si.
mobil-Vodafone, Mobiltel), Sv. Bartolomej (Digicel), Sv. Martin (Digicel), Španielsko
(Orange ES, Vodafone, Movistar, Xfera), Švédsko (Telia Sonera, Telenor), Taliansko
(TIM, Vodafone Omnitel, Wind, H3G), Vatikán (TIM, Vodafone Omnitel, Wind, H3G),
Veľká Británia (T-Mobile UK, Vodafone, Orange, O2 UK)

Zóna 3
Alžírsko (Djezzy), Austrália (Optus), Dominikánska republika (Orange), Egypt
(Vodafone, MobiNil, Etisalat), India (Idea, Vodafone), Izrael (Orange, Cellcom),
Juhoafrická republika (Vodacom), Kazachstan (K-cell), Keňa (Airtel), Kuba
(Cubacel), Malajzia (DiGi), Mexiko (Telefonica), Rusko (MegaFon, PJSC Smarts,
MTS, Vimpelcom), Saudská Arábia (Mobily), Spojené štáty americké (T-Mobile),
Thajsko (True, AIS), Tunis (Tunisiana, Tunisie Telecom, Orange), roaming na
lodiach (Malta, Vodafone)
MMS správy a Prístup na internet
Zahraničné siete podporujúce MMS služby a Mobilný internet
v roamingu:
Afganistan (Afghan Wireless), Albánsko (AMC), Andorra (Mobiland), Anguilla
(Digicel), Antigua a Barbuda (Digicel), Argentína (Claro, Telecom Personal),
Arménsko (Armentel), Aruba (Digicel), Austrália (Optus, Vodafone, Telstra),
Azerbajdžan (Azerfon), Azorské ostrovy (Optimus Portugalsko, TMN
Portugalsko, Vodafone Portugalsko), Bahrajn (Batelco), Barbados (Digicel),
Belgicko (BASE, Proximus, Mobistar), Bermudy (M3, Digicel), Bielorusko (MTS,
Velcom, life :) ), Brazília, (Claro, TIM), Bosna a Hercegovina (m:tel, HT Eronet),
Bulharsko (BTC Mobile, GloBul, Mobiltel), Cyprus (Cytamobile‑Vodafone,
Turkcell, MTN), Česko (T‑Mobile CZ, Telefónica O2, Vodafone), Čierna Hora
(T-Mobile Montenegro), Čile (Entel), Čína (China Mobile, China Unicom), Dánsko
(Hi3G, Telenor, TDC Mobil, Telia Mobile), Dominika (Digicel), Dominikánska
rep. (Orange), Ekvádor (PORTA), Egypt (MobiNil, Vodafone, Etisalat), Estónsko
(EMT, Elisa, Tele2), El Salvador (Claro), Filipíny (Globe Telecom), Fínsko
(Elisa, dna, TeliaSonera), Francúzsko (Bouygues, Orange, SFR), Gibraltár
(Gibtelecom), Grenada (Digicel), Grécko (Cosmote, Wind Hellas, Vodafone),
Gruzínsko (Geocell), Guatemala (Telefonica), Haiti (Digicel), Holandsko (KPN,
T‑Mobile NL, Vodafone NL), Honduras (Claro), Hongkong (CSL, SmarTone),
Chorvátsko (T‑Mobile HR, Tele2, VipNet), India (Bharti, Vodafone), Indonézia
(Excelcomindo),Island (Siminn, Viking Wireless, Nova), Isle of Man (Manx
Telecom), Izrael (Orange, Cellcom, Pelephone), Írsko (Meteor, O2), Jamajka
(Digicel), Japonsko (Soft Bank, NTT DoCoMo), Jordánsko (Zain), Juhoafrická
republika (Vodacom, MTN), Južná Kórea (SK Telecom), Kajmanské ostrovy
(Digicel), Kanada (Rogers Wireless, Bell Mobility, Telus), Kanárske ostrovy
(Orange ES, Movistar ES, VodafoneES, Xfera Moviles), Katar (Qtel), Kapverdy
(CVMóvel), Kazachstan (K’cell), Keňa (Safaricom), Kolumbia (Comcel), Kongo
(Vodacom, Celtel), Kostarika (I.C.E.), Lichtenštajnsko (Swisscom, Mobilkom,
Orange, Litva (Bite GSM, Omnitel, Tele2), Lotyšsko (LMT, Tele2), Luxembursko
(Lux GSM, Tango, Orange), Macao (CTM, SmarTone Macao), Macedonsko
(T-Mobile MK, VIP), Madeira (Optimus Portugalsko, TMN Portugalsko, Vodafone
Portugalsko), Maďarsko (Telenor, T-Mobile H, Vodafone), Malajzia (Digi),
Maldivy (Dhiraagu), Malta (Go Mobile, Vodafone), Maroko (IAM), Maurícius
(Cellplus), Mexiko (Telcel, Telefónica), Moldavsko (Moldcell,Orange), Monako
(Bouygues, Orange, SFR), Nemecko (telekom.de, O2, Vodafone, E-Plus),
Nikaragua (Movistar), Nórsko (NetCom GSM,Telenor, Network Norway), Namíbia
(Leo TM), Nový Zéland (Two Degrees Mobile), Nový Zéland (Vodafone), Omán
(Oman Mobile), Pakistan (Telenor), Panama (Digicel), Poľsko (T-Mobile, Orange,
Play, Plus), Panenské ostrovy US (AT & T), Peru (Claro), Portoriko (AT & T),
Portugalsko (Optimus, TMN, Vodafone), Rakúsko (T‑Mobile A, A1, Orange),
Rumunsko (Cosmote, Orange, Vodafone), Rusko (Beeline, MTS, MegaFon, Tele
2, MOTIV), Samoa (Digicel), San Maríno (TIM, Vodafone Omnitel, Wind), Saudská
Arábia (Al Jawal, Mobily), Singapur (M1, SingTel), Slovinsko (Mobitel, Si.mobil),
Spojené arabské emiráty (Etisalat, du), Srí Lanka (Dialog), Srbsko (Telenor,
Telekom Srbija, Vip), Svätý Krištof a Nevis (Digicel), Svätá Lucia (Digicel), Svätý
Vincent a Grenadíny (Digicel), Španielsko (Movistar, Orange ES, Vodafone,
Xfera Moviles), Švajčiarsko (Orange, sunrise, Swisscom), Švédsko (Comving 3,
TeliaSonera, Telenor), Tadžikistan (Tcell), Tajvan (Far EasTone), Taliansko (TIM,
Vodafone Omnitel, Wind, H3G), Thajsko (True, AIS), Tunisko (Tunisiana, Tunise
Telecom, Orange), Turecko (Turkcell, AVEA, Vodafone), Turks a Caicos (Digicel),
Ukrajina (Astelit, Kyivstar, MTS, Ukrtelecom), USA (T‑Mobile, Cinbell, At & T),
Vatikán (TIM, Vodafone Omnitel, Wind, H3G), Veľká Británia (O2 UK, T‑Mobile
UK, Orange UK, Vodafone), Vietnam (VinaPhone), roaming v lietadlách (OnAir),
roaming na lodiach (On-Waves, TIM)

T-Centrá

0,8636

Web roaming
Aktivačný poplatok
bezplatne
EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
0,2642
Švajčiarsko a USA
Ostatné krajiny
2,6441
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Dátové služby sú spoplatnené podľa
objemu prenesených dát. Tarifikačný interval je 100 kB.

Štandardné služby
Automaticky aktivované služby

§Easy Roaming
§Prístup na internet
§Dáta v roamingu
§Odkazová schránka
§Služba Zmeškané hovory
§Multimediálne správy MMS
§SMS Info a WAP
§T-Mobile InterCall 33 (lacnejšie hovory do zahraničia)

Spoločné ustanovenia

Česko ‒ Mobilné siete

Albánsko (AMC), Bielorusko (Velcom, Life :) ), Bosna a Hercegovina (HT
ERONET, m:tel), Čierna hora (Telenor, T-Mobile), Chorvátsko (T-Mobile HR,
Tele2, VIP-NET), Macedónsko (T-Mobile MK), Moldava (Moldcell), San Maríno
(SMT), Srbsko (Telenor, Telekom Srbija, Vipmobile), Švajčiarsko (Orange,
SWISS GSM, Sunrise), Turecko (AVEA, Turkcell), Ukrajina (Kyivstar GSM,
WellCOM, MTS, life:) )

Dáta v roamingu

Odkazová schránka: presmerovanie na Odkazovú schránku na území SR sa
nespoplatňuje. Podmienky spoplatnenia presmerovaní na Odkazovú schránku
v prípade, ak sa účastník nachádza mimo územia SR, sú upravené v cenníku
pre službu Roaming.
Bezplatne nastaviteľné služby

§CLIR (aktivácia na bezplatnom čísle 12350 Easy linka)
§Nastavenie textových správ SMS potvrdzujúcich zmenu kreditu
§Presmerovanie do odkazovej schránky
§Presmerovanie na iné účastnícke čísla
§Blokovanie hovorov
§Podržanie hovoru
§Signalizácia prichádzajúceho hovoru obsadenému účastníkovi
§Služba Kam volám (aktivácia na bezplatnom čísle 12323)
§Služba Upozornenie na prebiehajúci hovor (podmienená nastavením služby

Cenník Easy

0,6628

Zóna 2

Druhý hovor, aktivácia *43#, deaktivácia #43#, stav *#43#)

§Konferenčný hovor

Poznámka: Služba Zmeškané hovory a príjem notifikačných správ
s prehľadom o zmeškaných hovoroch sú bezplatné. Aktivácia, deaktivácia
a blokovanie notifikačných správ o vašej dostupnosti sú možné na bezplatnom
čísle 12350 Easy linka pod voľbou 3. Službu Konferenčný hovor nie je možné
využívať, ak má zákazník aktivovanú službu Easy roaming.

Doplnkové služby

Cenník programov Fix

Hovory do zahraničia
Česko ‒ Pevná sieť

linku a linku Služby zákazníkom sú spoplatnené ako odchádzajúci hovor do
zóny 1. Prijatie SMS správy zo služby SMS Info a WAP sa spoplatňuje podľa
Cenníka SMS Info pre Easy v akejkoľvek sieti v zahraničí a na Slovensku.
Odoslanie MMS správy a MMS pohľadnice je spoplatnené podľa platného
cenníka služieb. Presmerovanie hovoru sa počas roamingu spoplatňuje podľa
roamingového cenníka ako dva roamingové hovory - prichádzajúci roamingový
hovor do navštívenej krajiny a zároveň odchádzajúci hovor na Slovensko do
odkazovej schránky alebo na iné zvolené číslo. Pri presmerovaní hovoru z krajín
EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska do odkazovej schránky (na čislo +421
903 333 666) je presmerovanie hovoru a uloženie odkazu bezplatné. Vypočutie
odkazu sa vždy spoplatňuje podľa roamingového cenníka ako odchádzajúci
hovor na Slovensko.

CLIP
11,72
Aktivačný poplatok
Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Aktivácia na bezplatnom čísle 12350
Easy linka pod voľbou 3. Pri aktivácii novej Easy karty
s programom Easy Team je služba CLIP na 30 dní bezplatná.
Easy Duo
Aktivačný poplatok
3,35
Poplatok za zmenu Easy Duo čísla
3,35
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Aktivácia na bezplatnom čísle
12350 Easy linka pod voľbou 4. Možnosť telefonovať so zľavou 20 % na jedno
vami vybrané číslo z mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile) alebo zo
sprístupnených pevných sietí (napr. pevná sieť spoločnosti Slovak Telekom).

Cenník mesačných programov

predčíslie 33. Príklad: miesto 004202 xxxx xxxx zadajte 334202 xxxx xxxx.
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sieť T-Mobile*

6.00 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 6.00
00.00 – 24.00
Čas

0,3180
0,1808
0,1305
0,1305
sieť T-Mobile*

6.00 – 18.00
18.00 – 6.00
Odoslanie SMS správy do sietí
zahraničných operátorov

0,0335
0,1139

Pondelok – Piatok
Víkend, sviatky
SMS správy
Pondelok – Nedeľa

Ostatné siete
v SR
0,4854
0,4854
0,4854
0,4854
Ostatné siete
v SR
0,0335
0,1139
0,1606

* Mobilná sieť spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile).
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH a platia na účastnícke telefónne
čísla v rámci SR. Aktivácia služby Easy Extra SMS je možná na bezplatnej Easy
linke 12350 pod voľbou 4. Služba Easy Extra SMS týždeň/mesiac sa po uplynutí
platnosti automaticky predĺži o ďalších 7/30 dní. Službu Easy Extra je možné
využívať len s programom Easy Team.
Moje kontakty
Aktivačný poplatok
Mesačný paušál (30 dní)

0
1,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Služba sa poskytuje na dobu
platnosti 30 dní od aktivácie služby a následne sa jej poskytovanie v prípade
dostatočného kreditu na úhradu mesačného paušálu predĺži automaticky vždy
o ďalších 30 dní, ak nedôjde k deaktivácii služby. Mesačný paušál za službu
sa vzťahuje na jedno obdobie platnosti služby 30 dní a bude účtovaný vždy
v plnej výške za dané obdobie platnosti služby, počas ktorého bola služba
aktivovaná. Doplnková služba Moje kontakty umožňuje Účastníkovi uloženie
obsahu telefónneho zoznamu z pamäti mobilného telefónu na zabezpečený
server spoločnosti Slovak Telekom, a. s., s možnosťou dodatočnej aktualizácie
a synchronizácie so zmenami/s aktualizáciou obsahu telefónneho zoznamu
mobilného telefónu Účastníka. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým,
že službu Moje kontakty je možné využívať len po splnení administratívnych
a technologických predpokladov jej riadneho využívania uvedených príslušných
pokynoch a návodoch spoločnosti Slovak Telekom, a. s., najmä v Osobitných
podmienkach poskytovania doplnkovej služby Moje kontaky spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., a v opise služby Moje kontakty zverejnenom na
www.t-mobile.sk/mojekontakty, ktorými sa Účastník zaväzuje riadiť počas
celej doby jej využívania. Deaktiváciou služby dôjde k okamžitému vymazaniu
vytvorenej zálohy a uložených kontaktov Účastníka zo servera bez možnosti ich
obnovy. Dátová prevádzka uskutočnená medzi mobilným telefónom Účastníka
pri využití príslušnej softvérovej aplikácie určenej na zálohovanie údajov
prostredníctvom služby Moje kontakty a serverom spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., je spoplatňovaná podľa aktuálneho Cenníka platného pre poskytovanie
príslušnej dátovej služby využívanej Účastníkom na danej SIM karte.
Kontrola dát v EÚ
Služba Kontrola dát v EÚ informuje zákazníka o prekročení mesačného
limitu roamingovej dátovej prevádzky 60,00 € v EÚ, Chorvátsku, na Islande,
v Lichtenštajnsku, Nórsku, vo Švajčiarsku a v USA. Pri dosiahnutí limitu 60,00 €
počas kalendárneho mesiaca za dátovú roamingovú prevádzku je automaticky

Prístup na WAP cez vytáčané spojenie (0903 499 099)
Cena za minútu pripojenia

0,1008

Multimediálne správy MMS

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Využívanie dátových služieb
v roamingu je spoplatňované podľa cien platných pre Easy Roaming.

Odoslanie MMS správy z mobilného telefónu na mobil

0,4318

Odoslanie z mobilnej siete Slovak Telekom (sieť T-Mobile)
do vybraných sietí zahraničných partnerov. MMS správu
možno doručiť priamo na mobilný telefón u týchto operátorov:
Arménsko (ArmenTel), Austrália (Telstra), Azerbajdžan
(AZERCELL), Azorské ostrovy (Vodafone P), Belgicko
(PROXIMUS), Bielorusko (MTS), Bulharsko (GloBul, MTel),
Česká Republika (O2 CZ, T-Mobile CZ, Vodafone CZ), Chorvátsko
(T-Mobile HR, VIP-NET), Čierna Hora (Telenor), Čína (CHINA Unicom,
China Mobile), Dánsko (Telia DK), Egypt (Vodafone EG, MobiNil),
Estónsko (Elisa), Fínsko (Elisa, Telia Sonera), Francúzsko (Orange
F, SFR), Grécko (Vodafone GR, WIND), Holandsko (T-Mobile NL,
Vodafone NL), Island (NOVA), Írsko (Vodafone IRL), Isle of Man
(Pronto GSM), Kanárske ostrovy (MOVISTAR, Vodafone ES),
Kazachstan (K-Cell), Lichtenštajnsko (Mobilkom LIE), Litva
(OMNITEL), Luxembursko (TANGO, Orange), Macedónsko
(T-Mobile MK, VIP), Maďarsko (Telenor, T-Mobile HU), Madeira
(Vodafone P), Malajzia (DiGi), Maledivy (Dhiraagu), Malta
(Vodafone ML), Moldava (MOLDCELL), Nemecko (O2 Germany,
telekom.de, Vodafone D), Nový Zéland (Vodafone NZ),
Nórsko (Network Norway, NetCom), Pakistan (Ufone), Poľsko
(T-Mobile, Orange PL, Plus GSM), Portugalsko (TMN, Vodafone P),
Rakúsko (A1, Orange A, T-Mobile A, H3G), Rumunsko (Orange
RO), Slovinsko (Mobitel, Si.mobil-Vodafone), Španielsko
(MOVISTAR, Vodafone ES, Orange ES), Srbsko (Telenor, Vip),
Švajčiarsko (Orange CHE, Swiss GSM, Sunrise), Švédsko
(Telia SE, Telenor), Taliansko (TIM), Thajsko (AIS GSM), Tunis
(TUNISIANA), Turecko (Vodafone), Ukrajina (Life:), MTS Ukraine,
Ukrtelecom, Kyivstar GSM), Veľká Británia (Hutchison 3G, O2 UK,
T-Mobile, Orange, Vodafone UK).

0,4318

MMS Pohľadnica (odoslanie MMS správy na číslo 1111)
Odoslanie MMS správy na číslo 1111 platí aj do zahraničia. Na
posielane MMS pohľadnice môžeš využiť t-zones, Osobný album
MMS alebo mobilný telefón s operačným systémom Symbian a
nainštalovanou aplikáciou MMS 3D.
Odoslanie MMS správy z mobilného telefónu na e-mail
Odoslanie MMS správy do Osobného albumu MMS*
(odoslanie MMS správy na číslo 2222)

1,2020

MobilMail

0,0971
0,2644

Odoslanie MMS správy z Osobného albumu MMS
(do mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom – sieť T-Mobile)

0,2644

Odoslanie MMS správy z Osobného albumu MMS
(do siete Orange Slovensko*)
* Automatické kopírovanie odoslaných a prijatých MMS správ
z mobilného telefónu do Osobného albumu MMS je bezplatné.

0,4318

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH. Aktivácia služby Multimediálne
správy MMS sa uskutoční do troch dní od prvého aktívneho úkonu na SIM
karte (odchádzajúci hovor alebo SMS správa). Podmienkou aktivácie je telefón
podporujúci MMS. MMS Pohľadnicu možno posielať príjemcovi na Slovensko
a do Českej republiky. Podmienky použitia služby sú dostupné na www.t‑mobile.sk

MobilMail
0,64
MobilMail Extra
1,64
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/mesiac s DPH. Viac informácií o službe
získate na www.t‑mobile.sk/mobilmail

Volacie tóny
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok/30 dní
Stiahnutie volacieho tónu
Hovor na 12344

bezplatne
0,97
0*; 1,1717
cena ako volanie do mobilnej
siete Slovak Telekom
SMS správa na 12323
0
* Vzťahuje sa len na špeciálny volací tón z kategórie „Pieseň zdarma“, ktorého
stiahnutie je bezplatné.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Služba Volacie tóny sa po uplynutí
platnosti automaticky predĺži o ďalších 30 dní za poplatok 0,97 €.

Služba Kde je...

web'n'walk
web'n'walk 25 *
Poplatok za službu

* Aktiváciu služby web‘n‘walk 25 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS
v tvare „25 ZAP“ na číslo 12323. Služba sa poskytuje počas obdobia 7 dní
odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie predĺži automaticky vždy
o ďalších 7 dní, pričom každé 7-dňové obdobie poskytovania služby bude
spoplatnené v zmysle platného Cenníka programov a služieb. Predpokladom
automatického predĺženia poskytovania služby je dostatočný kredit na úhradu
poplatku za službu v čase jej predlžovania, pričom v prípade nedostatočného
kreditu sa pokus o automatické predĺženie služby bude opakovať denne
počas 30 dní od skončenia posledného 7-dňového obdobia poskytovania
služby. Pokiaľ nebude kredit obnovený v dostatočnej výške do konca lehoty
podľa predchádzajúcej vety, služba bude po uplynutí tejto lehoty automaticky
deaktivovaná. Okamžitá deaktivácia služby web‘n‘walk 25 je možná zaslaním
bezplatnej SMS v tvare „25 VYP“ na číslo 12323. Po deaktivácii služby sú
dátové prenosy spoplatňované v zmysle cenníka služby Prístup na internet.
Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania dátových
prenosov s aktivovanou službou web‘n‘walk 25 je zostatok kreditu vo výške
minimálne 0,24 €.
** Služba Prístup na internet je automaticky aktivovaná pre všetky programy
Easy, na ktorých nie je aktivovaná iná dátová služba, pričom jej deaktivácia/
aktivácia je možná na bezplatnej Easy linke 12350, voľba 3. Účtovací interval
pre službu Prístup na internet je 10 kB pre všetky APN (WAP, Internet) a
všetky služby a účtuje sa ako suma odoslaných a prijatých dát. O každej
zmene kreditu môžete byť informovaní bezplatnou SMS správou, ak si takúto
notifikáciu aktivujete na bezplatnej Easy linke 12350 pod voľbou 3.

0,99

Voľný objem dát pre APN WAP a internet počas doby platnosti služby
Tarifikačný interval pre voľný objem dát v mobilnej sieti Slovak
Telekom, a. s., (T-Mobile)

25 MB
1 kB

Spoplatňovanie nad voľný objem dát počas doby platnosti
služby (€/MB)
Tarifikačný interval pre spoplatňovanie nad voľný objem dát
mobilnej sieti Slovak Telekom, a. s., (T-Mobile)

0,1
10 kB

Aktivačný poplatok
bezplatne
Odoslanie požiadavky
Cena ako odoslanie SMS do
(odoslaná SMS správa na 333)
mobilnej siete Slovak Telekom
Odpoveď cez SMS (prijatá SMS správa
0,1139
s informáciou o polohe)
Odpoveď cez WEB (mapa cez WEB
0,2309
s informáciou o polohe)
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Viac informácií o službe
na www.t-mobile.sk/kdeje

SMS archív
Odoslanie SMS správy na 2222
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH.
PC Messenger
Odoslanie SMS správy prostredníctvom TZK
Odoslanie SMS správy/Flash SMS správy do sietí
slovenských operátorov
Odoslanie SMS správy do sietí zahraničných operátorov
Poznámka: Aplikáciu T-Mobile PC Messenger si môžete
bezplatne stiahnuť na www.t-mobile.sk/pcmessenger

3 TZK
5 TZK
Cena
1,67
3,35
6,70

0,0670

3 TZK
5 TZK

Zábava s mobilom
SMS Info
Odoslanie požiadavky (ako SMS správa
na 123 alebo z menu mobilného telefónu)
Zoznam kódov (?), Easy infokanál, t-zones club,
Roaming Info
WAP E-mail – notifikácia novej správy
(prvých 15 notifikácií počas 30 dní bezplatne)
Horoskop, Biorytmus, Príslovia, Výroky, Murphy, Vtipy,
Reminder, Chat, Zhoda, Meniny, Šport a Spravodajstvo
(prvých 10 v rámci kategórie a jedného dňa), Počasie,
Kurzy, TV program, Doprava, Roaming, Éčka
Bus, Vlak a MHD (každá prijatá SMS správa), PING, NAJ, UTO,
PSČ, ŠPZ, MNP, Vlastné menu, Slovníky (4 alternatívy), Taxi,
Prechody, E-mail, Tipovanie, Niké, Flash SMS, Zľavy – Akcie

T-Centrá

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

SMS brána na t-zones
Odoslanie SMS správy/Flash SMS správy do sietí slovenských
operátorov
Odoslanie SMS správy do sietí zahraničných operátorov
Počet kreditov
50 TZK
Dobitie t-zones kreditu
100 TZK
200 TZK

Spoločné ustanovenia

Čas

0
1,6402

0,1139
0
0,0807
0,1976

0,2783

Zvukovka, Fax, SMS Burza (podanie inzerátu)
0,7563
Vtipy na týždeň
0,8037
Dobitie t-zones kreditu o
50 TZK
1,67
100 TZK
3,35
200 TZK
6,70
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ak nie je uvedené inak, spoplatnená
je prvá prijatá SMS správa v rámci jednej objednávky služby, resp. jej
automatického doručenia. Služba SMS Info poskytuje prijatie textovej správy
podľa zvoleného druhu informácie.
Obrázky a zvonenia
Permanentka na prvých 30 dní
0
Permanentka na každých ďalších 30 dní
1,2383
Pozadie, osobné pozadie, animácia/screensaver, obrázková SMS,
0
logo, zvonenie, polyfonické zvonenie, real tón, video, osobné
video, videotón, téma, flash screensaver ako bonus v rámci
Permanentky
Monofonické zvonenia
0,7694
Polyfonické zvonenia
1,6064
Real tóny
2,2094
Full Songs*
2,4101
Logá, farebné logá, obrázková SMS správa
0,7694
Pozadie, osobné pozadie
1,6064
Témy
3,2138
Screensavery
2,0087
Video, flash pozadia
2,4101
Osobné pozadie, video tóny
3,2138
* Na službu Full Songs sa nevzťahuje Permanentka. Pre stiahnutie full songu
je potrebné mať aktivovanú niektorú z mobilných dátových služieb.

Cenník Easy

Hovory

0,97/7 dní
2,31/30 dní

Prístup na internet **
Voľný objem dát pre APN WAP a internet (MB)
Cena za 1 MB prenesených dát

Cenník programov Fix

Easy Extra SMS
Aktivačný poplatok
Easy Extra SMS týždeň
Easy Extra SMS mesiac

SMS služby na www.t‑mobile.sk

pozastavené poskytovanie dátových služieb v roamingu, pokým zákazník
neudelí súhlas s pokračovaním využívania dátových služieb nad rámec limitu
do konca aktuálneho zúčtovacieho obdobia. Kontrola dát v EÚ nezahŕňa
prevádzku pri službe HotSpot Roaming. Služba je poskytovaná bezplatne.

Cenník mesačných programov

Easy Bonus
Aktivačný poplatok
0,97/90 dní
Poznámka: Cena je uvedena v € s DPH. Aktivacia na bezplatnom čisle
12350 Easy linka pod voľbou 4. So službou Easy Bonus možeš ziskať navyše
kredit 0,033€ za kazdu minutu prichadzajuceho hovoru z inych národných
mobilných a pevných sieti a zo zahraničia (okrem hovorov z mobilnej siete
Slovak Telekom), a to v alikvótnej hodnote podľa počtu sekúnd trvania
prichádzajúceho hovoru. Kredit ziskany so službou Easy Bonus predstavuje
bonusový kredit. Maximálna výška bonusového kreditu, ktorú je možné získať
pri aktivovanej službe Easy Bonus, je 1,66 € / deň. Služba Easy Bonus sa po
uplynuti platnosti automaticky predĺži o ďalšich 90 dni za poplatok 0,97 €
s DPH. Služba Easy Bonus nie je poskytovana v pripade nulovej hodnoty
kreditu a počas využivania služby Roaming.
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Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Cena za 1 pozadie po prečerpaní
limitu 30 pozadí je 1,593 € s DPH. Bezplatnú deaktiváciu služby je možné
uskutočniť na wap.t-zones.sk alebo prostredníctvom bezplatnej SMS s textom
STOP BP na 321. Deaktivácia služby bude zrealizovaná k poslednému dňu
toho 30-dňového obdobia platnosti služby, počas ktorého účastník požiadal
o deaktiváciu. V prípade nedostatočného kreditu na SIM karte na úhradu
ďalšieho 30-dňového obdobia bude poskytovanie služby prerušené, pričom
sa automaticky obnoví po doplnení kreditu. Tarifikačný interval na prevádzku
služby Balík Pozadí v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom (sieť
T-Mobile) je 1 kB pre všetky APN a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných
dát. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom
dátových služieb pre službu Roaming.
HD hry
HD hra
JAVA a ANDROID hry
Herný KLUB na prvých 30 dní
Herný KLUB na každých ďalších 30 dní
Hra ako bonus v rámci Herného KLUBU
Hra v rámci Herného KLUBU (okrem bonusovej)
Hra* – cena za hru

6,3429

0
2,4101
0
2,4101/hra
1,2050
1,6064
3,2138
4,0165

* S Hrami sa spájajú rôzne akcie, zľavy a pod. za zvýhodnené ceny.
Viac informácií nájdete vždy na www.t-mobile.sk alebo wap.t-zones.sk
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Herný KLUB je 30-dňová služba
na hry. Zákazník si ju aktivuje úvodným stiahnutím hry z ponuky na t-zones.
Po uplynutí 30 dní je automaticky predĺžená o ďalších 30 dní. Bezplatná
deaktivácia zaslaním SMS s textom STOP KLUB na 321. Podrobné informácie
na www.t-mobile.sk a na wap.t-zones.sk. Podrobné informácie o hrách a ich
cene nájdete pri konkrétnej hre.

Nemobilné služby (platba cez mobil)
Dobitie hráčskeho konta
(odoslanie SMS správy)
Potvrdenie dobitia hráčskeho konta
Poistenie Union (cestovné, horské a úrazové poistenie)
Telekomunikačný poplatok za poistenie
Azet Plus
Ringier DVD
Cestovný lístok BA
Cestovný lístok BA – 24 hod.
Cestovný lístok BA – Duplikát
Cestovný lístok BA – Help
Cestovný lístok KE
Cestovný lístok KE – Info
Cestovný lístok ZA
Cestovný lístok ZA – Info
Cestovný lístok PO
Cestovný lístok PO – Duplikát
Parkovné Bratislava A4
Parkovné Martin A1, A2, A3, A4, PU
Parkovné Prešov A1, A2, A3
Parkovné Prešov – duplikát
Parkovné Trenčín A1, A2
Parkovné Vranov nad Topľou
Parkovné Banská Bystrica A1
Parkovné Košice
Parkovné Hodonín A1, A2, A3

Iné služby
Azet Plus – odoslanie odpovede vo forme SMS správy
TV a Video*

0,1139
podľa objemu
prenesených dát
* Využívanie služby TV a Video je podmienené aktiváciou niektorej zo služieb
pre dátové prenosy.
Aplikácia Počasie
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov

TV CHAT ‒ odoslanie textovej správy SMS
STV a TV Markíza
(miestnosti Pokec, Flirt, Láska, Szia „Na aktuálnu tému“)
STV a TV Markíza (miestnosti Zoznamka, Burza)
STV (miestnosť „Otázky a odkazy“)
Profil

1,50
4,33
7,96
13,91

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Služba Počasie je doplnková
služba, ktorá umožnuje účastníkovi s predplatenou službou Easy/Fix počas
predplateného obdobia služby Počasie prístup k aktuálnym údajom o počasí
prostredníctvom mobilného telefónu, na ktorom si službu účastník predplatil/
aktivoval. Službu je možné aktivovať a využívať len na vybraných typoch
mobilných telefónov podporujúcich J2ME aplikácie. Pre využitie a aktiváciu
služby je potrebné mať v mobilnom telefóne nainštalovanú aplikáciu Počasie,
ktorú je možné si stiahnuť do mobilného telefónu z www.wnw.sk. Prístup

Parkovné Zvolen A1, A2, A3
Hospodárske noviny
My Pay
Platba mobilom
Elektronická kniha
WEB hudobný obsah
Piano
Sygic navigácia T-Mobile edition

0,133
0,332
0,332
0,996

9,960
2,370
0,498 – 35,053
0,790 – 2 x
0,395
1,593
2,987
2,353
1,000
4,500
0,200
0,080
0,800
0,080
0,800
0,080
0,700
0,200
1,000
0,400
1,000
1,200
1,100
0,770
0,390
0,200
0,400
0,600
0,600
0,600
1,000
1,000/7,500/
1,000
1,000/0,500/
1,000
0,500
0,050 – 20,000
0,050 – 20,000
0,050 – 20,000
2,000/4,000/
6,500/7,000
0,9900
1,390 / 2,390

Nemobilné služby (platba cez mobil) Podanie stávky cez SMS v hre
Loto
0,700
Loto + Joker
1,050
Loto 5z35
0,300
Euromilióny
1,100
Keno 10
0,200 – 8,000

Služby partnerov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a cenové úrovne spoplatnenia cez prijatú SMS správu
SMS pomoc, rady, tipy, informácie, hra, súťaž,
hlasovanie, chat, zoznamka, obrazy, zvonenia, JAVA,
predplatenie, prístup, inzercia, médiá
0
0,100
0,200
0,500
0,800
1,000

1,200
1,600
2,000
3,000
4,000

0,395
0,475
0,500
0,594

Služby partnerov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
SMS obrázky, SMS predplatenie,
SMS inzercia,
zvonenia, JAVA
prístup
médiá
0
0,080
0,199
0,398
0,597
0,797
1,195
1,593
3,187
3,983

SMS hlasovanie
v TV reality show

0
0,080
0,199
0,398
0,597
0,797
1,195
1,593
3,187
3,983

SMS hlasovanie
v TV reality show

0
0,080
0,199
0,398
0,597
0,797
1,195
1,593
3,187
3,983

0,398
0,465
0,597
0,500
0,996

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/správa s DPH. Spoplatnenie prebieha cez
prijatúSMS správu, cena odoslanej SMS správy (ak je potrebná) je štandardná
podľa programu služieb. Výnimkou sú služby (hlavne rôzne reality show), kde
je spoplatnenie cez odoslanú SMS správu a spätná SMS správa zvyčajne nie
je spoplatnená. Detailné informácie o konkrétnej službe, cene a ostatných
podmienkach zabezpečujújednotliví partneri cez svoje komunikačné kanály.
To isté platí aj pre Multimediálne správy MMS.
WAP Erotika prístup – predplatenie
1 mesiac
1 týždeň
1 deň
(spoplatnenie cez prijatú SMS správu)

3,2138
1,2050
0,4013

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH (spoplatnenie cez prijatú SMS
správu).
WAP, WEB Erotika – obsah
E Klub na prvých 30 dní
E Klub na iných ako prvých 30 dní
Erotické kamery ako bonus v rámci E Klubu
Erotické kamery (každých začatých 10 min.,
platí sa iba 60 min. denne)
Zábavná SMS správa
Farebné pozadie, pozdrav, animácia ako MMS správa

1,2383
1,6064
3,2138
Video a Erotické klipy
1,6064
2,4101
3,2138
3,9832
Real tóny
1,6064
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Obrázková SMS správa, Obrázok,
Šetrič displeja sú spoplatňované rovnako ako podobné služby v SMS Info. E klub
je 30-dňová služba pre zónu Erotika v rámci portálu wap.t-zones.sk. Zákazník
si ju aktivuje úvodným využitím akejkoľvek spoplatnenej služby s výnimkou
predplatenia.
Po uplynutí 30 dní je služba automaticky predĺžená o ďalších 30 dní. Bezplatná
deaktivácia zaslaním SMS s textom STOP EKLUB na 321. Viac informácií priamo
na t-zones v kategórii Viac (Erotika).

Informačné služby
Viac informácií sa dozviete
Easy linka 12350
Výška a platnosť Easy kreditu *111#
Služby zákazníkom 12345,
0903 903 903
InfoAsistent 12111**
Informačné služby Slovak Telekom (volania do
pevnej siete) 12128
Informačné služby
(1180, 1181, 12110, 12149, 14111)
Orange Infocentrum 0900 500 999, 14905
Telefónne čísla účastníkov
Orange Slovensko 1185
0800 xxx xxx
Univerzálne medzinárodné
bezplatné čísla 00 800 xxxx xxxx
0850 xxxx, 0960 xxx xxx, 09610 xxxxx
0850 850 xxx
180xx, 181xx, 182xx, 183xx, 184xx, 185xx,
186xx, 187xx, 188xx, 189xx
Volania sluchovo postihnutým 12777
t-zones 0903 333 111

0,1008
1,2383

0
0
0,1205
0,7835
0,1442
0,6025
0,7835
0,7835
bezplatne
bezplatne
ako hovor do sprístupnených
pevných sietí
0,0603
0,1442

0,2410
ako hovor do mobilnej siete
Slovak Telekom
Horská služba 18300
0,1442
Taxi služby (0x)* 16xxx,
spoplatňovanie ako pri volaniach
(0x)* 17xxx
do sprístupnených pevných sietí
* Národné smerové číslo pozostávajúce z dvoch alebo troch číslic, ktoré
identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť.
** Informácie o filmoch, televíznych programoch, cestovných poriadkoch
mestskej hromadnej dopravy, realitách a kultúrnych podujatiach.
Služba je poskytovaná spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH.

T-Mobile Asistent 1188
0,5224
Poplatok za prepojenie
0,1976
Odoslanie čísla operátorom formou SMS
0,0807
Odoslanie e-mailu prostredníctvom operátora
0,0807
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Volania na službu T‑Mobile
Asistent sú spoplatňované podľa minútovej tarifikácie.
SMS správy na skrátené čísla
123
321, 12100, 12323, 12324

0
3,2138
0
0,4013

T-Centrá

Tipovanie a kurzové stávky cez SMS je služba vyvinutá na základe spolupráce
medzi TIPOS-om, národnou lotériovou spoločnosťou, a.s. („TIPOS“),
a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Služba umožňuje podávať a uhrádzať
stávky do hier TIPOS-u prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak
Telekom (sieť T-Mobile). Za prevádzkovanie samotnej hry zodpovedá výlučne
TIPOS; viac informácií na www.tipkurzsms.sk alebo na Infolinke TIPOS-u: 18 177,
18 277. Dobitie hráčskeho konta a podanie stávky cez SMS v hrách Loto, Loto
+ Joker, Loto 5 z 35, Euromilióny a Keno 10 nepodlieha DPH. Na platbu za
nemobilné služby nie je možné využiť bonusový kredit. Stávku cez SMS je možné
uzatvoriť aj na dve predplatné obdobia (Dvoj-tip) alebo zapnúť automatické
opakovanie tipu. Cena za podanie Dvoj-tipu alebo opakovaného tipu je dvojresp. x-násobkom štandardnej ceny stávky a telekomunikačného poplatku.
Viac informácií o službe Cestovný lístok BA na bezplatnom telefónnom čísle
0800 101 100. Daňový doklad poskytne na požiadanie vlastník služby.

Farebné pozadie, pozdrav, animácia cez WAP
JAVA hry/JAVA foto hry

Spoločné ustanovenia

Služba sa poskytuje na 30 dní odo dňa aktivácie a následne sa automaticky predĺži
vždy o ďalších 30 dní, ak nedôjde k jej deaktivácii. Prenesené dáta za sťahovanie
pozadí sa spoplatňujú štandardnou cenou podľa platného Cenníka pre príslušnú
dátovú službu využívanú účastníkom.

0,500/1,000
2,000/5,000
10,000
Telekomunikačný poplatok Tipos
0,079
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Nemobilné služby (platby cez mobil)
nie sú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Cena poistenia závisí od
druhu aj počtu dní a je uvedená bez DPH (nepodlieha DPH) v zmysle doručenej
správy.
Viac informácií a všeobecné podmienky k poisteniu Union získate na čísle
0850 111 211, www.union.sk alebo wap.union.sk

Cenník Easy

0
3,01
0

Kurzové stávky

Bezplatné čísla
T-Mobile kuriér
Overenie volaného čísla
Hlásenie porúch v sieti ST
Tiesňové volania

Cenník programov Fix

Balík Pozadí
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok/30 dní
Prvých 30 pozadí

k meteorologickým údajom o počasí si môže účastník predplatiť a využívať
na obdobie 1, 3, 6 a 12 mesiacov. Poplatok sa účtuje vopred za celé zvolené
predplatené obdobie. Služba umožňuje prístup k meteorologickym údajom
o počasí na vybraných miestach v rámci Slovenskej republiky a inde v Európe
v hodinovom intervale. Zobrazenie meteorologických údajov zo zdrojového
miesta sa realizuje prenosom 3G/GPRS dát. Pre účastníkov predplatených
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., (Easy, Fix) je prenos dát počas
využívania služby spoplatnený ako dátový prenos v sieti 3G/GPRS pri službe
Prístup na internet podľa aktuálneho cenníka predplatenej služby. Dátové
prenosy uskutočnené v roamingu sa spoplatňujú podľa aktuálneho Cenníka
dátových služieb pre službu Roaming.

0,1139
0

0800 800 999
12323
12129
112, 150, 155,
158, 159

Cenník mesačných programov

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Permanentka je 30-dňová služba na
obrázky a zvonenia. Zákazník si ju aktivuje úvodným stiahnutim niektorej služby
z kategórie obrázky a zvonenia z ponuky t-zones alebo po uplynutí mesiaca je
automaticky predĺžená o ďalší mesiac. Bezplatná deaktivácia zaslaním SMS
s textom STOP PE na 321. Viac informácií na www.t-mobile.sk a na wap.t-zones.sk

Hlasovacie služby tretích strán, ktorých využívanie
je sprístupnené v mobilnej sieti Slovak Telekom
Predvoľba
Tarifné pásmo (Y)
1
2
3
4
0890Y
5
6
7
8
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/hovor s DPH.

0,2350
0,4024
0,6014
0,7967
1,2070
1,6729
2,1749
2,9795

9,00

Aktivácia karty s Disney kolekciou so službou Mobil
MultiBanking
– úvodný kredit 10 €, CLIP na 30 dní, platnosť karty 90 dní
od aktivácie, po dobití sa platnosť karty predĺži o 12 mesiacov od
posledného dobitia. Karta s Disney kolekciou má zablokovaný
prístup na audiotexové služby a k službám WAP Erotika.
Ponuka platí do vypredania zásob.
Poplatok pri výmene Easy karty za SIM kartu so službou
Mobil MultiBanking (64 kB), za Mini SIM kartu, pri strate,
odcudzení alebo poškodení
Poplatok za prechod z programu Easy Team na program
Easy Nonstop
Vydanie SIM karty pre prenesenie čísla k spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., bez vstupného kreditu

9,99

* Podrobný výpis hovorov je možné vystaviť len za obdobie posledných
6 mesiacov.

Poplatok za prenesenie telefónneho čísla od spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. Poplatok bude stiahnutý z kreditu na SIM
karte, prostredníctvom ktorej zákazník využíva prenášané číslo.
Nevyhnutnou podmienkou prenesenia čísla od spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., je existencia kreditu na takejto SIM karte aspoň
vo výške poplatku za prenesenie čísla, ktorý je zákazník povinný
udržiavať počas celej doby od doručenia žiadosti o prenesenie čísla
od prijímajúceho podniku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., až do
jej vyhodnotenia spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Ak zákazník
nemá nepretržite počas rozhodnej doby na SIM karte dostatočný
kredit na zaplatenie poplatku za prenesenie čísla, je spoločnosť
Slovak Telekom, a. s., oprávnená žiadosť o prenesenie čísla
nezrealizovať. Poplatok sa platí za každé jedno prenášané telefónne
číslo, aj vtedy, ak sú viaceré čísla súčasťou jednej žiadosti.

7,97

Jednorazové vystavenie podrobného výpisu hovorov*
Poskytnutie kódov PIN 2/PUK 2
Identifikácia zlomyseľného volania
Spoplatňuje sa podanie každej žiadosti o identifikáciu
zlomyseľného volania, pričom jednou žiadosťou je možné žiadať
o identifikáciu jedného zlomyseľného volania. Účastník je povinný
zaplatiť úhradu za službu identifikácie zlomyseľného volania
aj v prípade, ak na základe jeho žiadosti o identifikáciu neboli
identifikované žiadne telefónne čísla. Identifikácia zlomyseľného
volania sa realizuje v časovom rozmedzí +/- 30 min. od účastníkom
zadaného času. Upozornenie: Identifikáciu zlomyseľného volania z
technických dôvodov možno uskutočniť najneskôr 6 kalendárnych
mesiacov odo dňa uskutočnenia zlomyseľného volania.

Dôležité informácie

(spoločné ustanovenia pre Cenník Easy a Cenník programov Fix)
4,01
3,35
4,01

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).

Spoločné ustanovenia
Účinnosť Cenníka:
Tento Cenník programov a služieb (v texte aj ako „Cenník“) nadobúda platnosť
a účinnosť ku dňu uvedenému na jeho úvodnej strane.
Ak je pre niektorú časť tohto Cenníka výslovne určený neskorší dátum platnosti,
predmetná časť Cenníka nadobúda platnosť a účinnosť týmto neskorším dátumom.

8,37
3,98
16,74

Blokovanie audiotexových hovorov
Vzťahuje sa na audiotexové služby tretích strán, ktorých
využívanie je sprístupnené v mobilnej sieti spoločnosti Slovak
Telekom (sieť T-Mobile). Aktivácia na linke Služby zákazníkom
12345. O aktivácii služby je účastník informovaný notifikačnou
SMS správou a zároveň je upravený kredit používateľa. Ak v
momente aktivácie nie je na Easy karte dostatočný kredit, služba
nie je aktivovaná.

7,69

Odblokovanie mobilného telefónu

3,98

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Úvodný kredit na Easy SIM karte
predstavuje bonus. Ceny uvedené v cenníku Easy sú konečné vrátane DPH.

Prechodné ustanovenia:
Týmto Cenníkom sa odo dňa jeho účinnosti ruší platnosť a záväznosť
predchádzajúceho Cenníka programov a služieb poskytovaných
prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., vydaného
spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., pokiaľ nie je s účastníkom dohodnuté alebo
v tomto Cenníku výslovne uvedené inak.
Platnosť a záväznosť Cenníka programov a služieb vydaného spoločnosťou
T-Mobile Slovensko, a.s., bola zrušená Cenníkom programov a služieb
poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ako právnym nástupcom
spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., s účinnosťou ku dňu 1. 7. 2010.
Tento Cenník zahŕňa iba tie programy služieb a doplnkové služby, vrátane
ich štruktúry, spôsobu a podmienok spoplatňovania, ktoré je možné si zo
strany účastníkov aktivovať počnúc dňom jeho účinnosti a počas doby jeho
platnosti. Spôsob a podmienky spoplatňovania takých programov služieb
alebo doplnkových služieb, vrátane ich štruktúry, ktoré spoločnosť Slovak
Telekom stále poskytuje na základe platných zmlúv o pripojení, ale už
neumožňuje ich novú aktiváciu účastníkom (t. j. nenachádzajú sa v portfóliu
ponúkaných mobilných služieb uvedených v tomto Cenníku), sa naďalej aj
počnúc účinnosťou tohto Cenníka riadia tým Cenníkom programov a služieb
poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., alebo Cenníkom programov a služieb spoločnosti T-Mobile Slovensko,
a.s., ako právneho predchodcu spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ktorý ako
posledný upravoval podmienky spoplatňovania daného programu služieb alebo
doplnkovej služby v čase, keď bolo naposledy možné aktivovať si takýto program
služieb alebo doplnkovú službu.
Predmet Cenníka:
Tento Cenník upravuje podmienky spoplatňovania elektronických
komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.,
prostredníctvom svojej mobilnej elektronickej komunikačnej siete, ako aj iných,
doplnkových služieb poskytovaných k týmto službám (tzv. Služby T-Mobile)
a neupravuje podmienky spoplatňovania služieb poskytovaných spoločnosťou
Slovak Telekom, a. s., prostredníctvom svojej pevnej elektronickej komunikačnej
siete (tzv. Služby T-Com), ktoré sú uvedené v osobitných dokumentoch
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Tento Cenník sa teda vzťahuje iba na také
služby, ktorých poskytovanie sa riadi niektorými z nižšieuvedených všeobecných
podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.:
1. Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických
komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete;
2. Všeobecné podmienky poskytovania predplatenej verejnej elektronickej
komunikačnej služby Easy prostredníctvom verejnej telefónnej siete;
3. V
 šeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej
mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilný internet;

4. Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických
komunikačných dátových služieb;
5. V
 šeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej
dátovej služby HotSpot;
6. Všeobecné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom
www.t-mobile.sk <http://www.t-mobile.sk> (ďalej spoločne len „Všeobecné
podmienky pre mobilné služby ST“).
Pokiaľ sa v texte tlačív spoločnosti Slovak Telekom, a. s., určených pre
poskytovanie tzv. Služieb T-Mobile, najmä v zmluvách o pripojení a dodatkov
k týmto zmluvám, uvádza odkaz na jednotlivý samostatný cenník (napr. Cenník
mesačných programov a služieb, Cenník Easy, Cenník Fix a pod.), resp. cenník
danej Služby vo všeobecnosti, rozumie sa príslušným cenníkom tento Cenník,
pričom sa v súlade so zmluvou o pripojení aplikuje vždy ten čiastkový cenník ako
časť tohto Cenníka, ktorý obsahuje tarifu pre daný program služby alebo danú
službu, ktorá je predmetom zmluvy o pripojení.
Spoločné ustanovenia pre používanie niektorých pojmov:
Pokiaľ sa v tomto Cenníku alebo v ktoromkoľvek dokumente vydanom
spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., alebo uzavretom medzi Účastníkom
a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak takýto dokument bol vydaný alebo
uzavretý na základe niektorých zo Všeobecných podmienok pre mobilné služby
ST (napr. osobitné podmienky, zmluva o pripojení, popis služby, pokyny k službe
a pod.) uvádza niektorý z pojmov:
a) „mobilná sieť spoločnosti Slovak Telekom“ alebo „mobilná sieť ST“ alebo
„sieť T-Mobile“, a to v akomkoľvek gramatickom tvare, pod týmto pojmom
sa rozumie „verejná mobilná telefónna sieť“ spoločnosti Slovak Telekom, a.
s., tak ako je definovaná v bode 1.17. „Všeobecných podmienok verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej
telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.“w
b) „mobilné služby“ alebo „služby T-Mobile“, bez špecifikácie konkrétneho typu
služieb, a to v akomkoľvek gramatickom tvare,
pod týmto pojmom sa rozumejú služby poskytované prostredníctvom
mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., tak ako je definovaná v tejto
časti Cenníka alebo iné, doplnkové služby poskytované
k týmto službám.
Pokiaľ sa v ktoromkoľvek dokumente vydanom spoločnosťou T-Mobile
Slovensko, a.s., alebo uzavretom medzi Účastníkom a spoločnosťou T-Mobile
Slovensko, a.s., pred 1. 7. 2010, ak takýto dokument bol vydaný alebo uzavretý
na základe všeobecných podmienok spoločnosti T-Mobile, ktoré boli ku dňu
1. 7. 2010 nahradené niektorými zo Všeobecných podmienok pre mobilné služby
ST (napr. osobitné podmienky, zmluva o pripojení, dodatok k zmluve o pripojení,
popis služby, pokyny k službe, cenník a pod.) uvádzal niektorý z pojmov:
a) „VTS“ alebo „VTS Podniku“ alebo „VTS spoločnosti T-Mobile“ alebo „sieť
T-Mobile“ alebo „sieť T-Mobile Slovensko“ alebo „sieť Podniku“ alebo
iné pomenovanie verejnej telefónnej siete spoločnosti T-Mobile, ktoré
neobsahovalo výslovne aj výraz vyjadrujúci, že ide o mobilnú sieť, a to
v akomkoľvek gramatickom tvare, pod takýmto pojmom sa počnúc dňom
1. 7. 2010 rozumie „verejná mobilná telefónna sieť“,
tak ako je definovaná v bode 1.7. „Všeobecných podmienok verejných
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej
telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.“
b) „Služba“ alebo „Služby“ bez špecifikácie konkrétneho typu
Služby poskytovanej spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s.,
a to v akomkoľvek gramatickom tvare, pod takýmto pojmom sa počnúc dňom
1. 7. 2010 rozumie služba/služby poskytované prostredníctvom mobilnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., tak ako je definovaná v tejto časti.

Spoločné ustanovenia

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH. Hovory sa účtujú
po minútach od prvej sekundy.

Aktivácia Easy KARTY so službou Mobil MultiBanking
– úvodný kredit 9 €, CLIP na 30 dní
Platnosť karty 12 mesiacov od aktivácie, po dobití sa platnosť karty
predĺži o 12 mesiacov od posledného dobitia. Ponuka platí do
vypredania zásob.

Účtuje sa každá začatá sekunda hovoru (s výnimkou roamingových hovorov,
kde sa účtuje každá začatá minúta). S programom Easy sa cena za hovor
zaokrúhľuje matematicky na štyri desatinné miesta. Ceny sú účtované bez
zbytočného odkladu po poskytnutí služby a uhrádzané z kreditu na príslušnej
SIM karte účastníka. Kredit môže byť dobitý prostredníctvom kupónov Easy,
hotovostnými alebo bezhotovostnými platbami prostredníctvom iných dobíjacích
kanálov určených spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

Cenník Easy
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Cenník programov Fix

Audiotexové služby tretích strán, ktorých využívanie
je sprístupnené v mobilnej sieti Slovak Telekom
Predvoľba
Tarifné pásmo (Y)
1
2
3
4
0900Y, 097XY, 098XY
5
6
7
8

116 000
116 111

Cenník mesačných programov

Linka pre nezvestné deti
Linka detskej istoty

T-Centrá
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Cenník Easy

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU A. Kmeťa 527/47, 0903 777 126, Nám. Ľ. Štúra
2/2, 0911 409 012, 0911 409 013 BANSKÁ BYSTRICA Námestie SNP 16,
12345, 0903 903 903, Námestie slobody 5, 0903 696 850, Na Troskách 25
(OC Európa), 12345, 0903 903 903 BANSKÁ ŠTIAVNICA Robotnícka 1,
0904 886 000 BARDEJOV Dlhý rad 19 A/3, 0903 602 525, 0910 992 020,
Radničné nám. 6, 0903 633 303 BRATISLAVA Vajnorská 100/A (OC Polus),
12345, 0903 903 903, Nám. hraničiarov 6/A, 0910 888 882, Nám. SNP 13, 12345,
0903 903 903, Krížna 13, 12345, 0903 903 903, Ivanská cesta 12 (S. P. Avion),
12345, 0903 903 903, Záhradnícka 87, 0903 707 707, Saratovská 5, 0904 033 044,
Einsteinova 18 (OC Aupark), 12345, 0903 903 903, Dunajská 7, 0903 716 612,
Obchodná 2, 02/546 307 31, 0911 905 038, Lamačská cesta 1C 5959
(TESCO), 0911 555 043, 0911 555 047 BREZNO Ul. ČSA 2651/59 (OC Tesco),
0911 111 722, Nám. gen. M. R. Štefánika, 048/611 1989, 0911 333 901 BYTČA
Námestie Slovenskej republiky 12, 0902 707 700 ČADCA Nám. slobody
55, 0903 535 510, Palárikova 1071, 041/433 22 55, 0903 808 456 DETVA
M. R. Štefánika 61/3148, 0911 435 980 DOLNÝ KUBÍN Radlinského 1730,
0903 509 905, 0903 509 909 DUBNICA NAD VÁHOM Nám. Matice slovenskej
1296/12, 042/4440910,0903 209 400 DUNAJSKÁ STREDA Galantská
cesta 5692/20 (OC Max), 0910 292 909,0903 373 873, Hlavná 26/5,
031/550 01 01, 0911 119 924 GALANTA Vajanského 1521/19B, 031/780 71 38,
0914 105 305, GIRALTOVCE Dukelská 77, 0914 158 558 HLOHOVEC Nám.
sv. Michala 8, 0903 450 505, M. R. Štefánika 20, 033/730 13 71, 0904 956 269
HNÚŠŤA Hlavná 386, 0903 540 289 HUMENNÉ Mierová 2, 0910 909 422,
0910 909 433, Námestie slobody 55, 057/776 41 12, 0911 905 061
HURBANOVO Komárňanská 121, 0902 390 008 ILAVA Mierové nám. 91,
0911 809 330 KEŽMAROK Hlavné námestie 14, 0903 807 807, Hlavné
námestie 5, 052/452 44 00, 0911 413 400 KOLÁROVO Kostolné nám. 15,
0903 723 613 KOMÁRNO Námestie generála Klapku 6, 0911 358 031,
Damjanichova 3, 035/777 72 02, 0911 365 039 KOŠICE Moldavská
cesta 32 (OC OPTIMA), 12345, 0903 903 903, Pri prachárni 4 (OC Cassovia),
12345, 0903 903 903, Trolejbusová 1 (TESCO), 0903 800 793, Mlynská
25, 0903 618 740, Hlavná 96, 055/6441 231, 0911 905 062 KRÁĽOVSKÝ
CHLMEC Hlavná 144, 056/632 13 51, 0910 950 432 KREMNICA Dolná 67/2,
0910 789 266 KRUPINA Svätotrojičné nám. 10, 0903 563 200 KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO Nám. slobody 2731, 0903 803 050 LEVICE Štúrova 9, 12345,
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Digitálnu televíziu Magio

=

=

=

Cenník programov Fix

T-Mobile mobilný internet
alebo Magio internet od T-Comu

=

0903 903 903, Belá 7271 (LAUGARICIO), 0903 802 002, Gen. Svobodu
1, 0910 808 508, 032/649 10 15, Mierové námestie 13, 032/652 36 20,
0903 717 773 TRNAVA Hviezdoslavova 14, 12345, 0903 903 903,
Hlavná 19, 0903 800 806 TURČIANSKE TEPLICE Kollárova 5,
0903 516 416, 0910 950 105 TVRDOŠÍN Trojičné nám. 122, 0903 144 744
TURZOVKA Kollárova 5, 041/433 1107, 0911 895 896 VRÁBLE Hlavná 173,
0903 490 355 VEĽKÝ KRTÍŠ SNP 14, 047/491 18 88,0911 400 356
VRANOV NAD TOPĽOU Nám. slobody 2, 0911 549 666 VRÚTKY
1. ČSL. brigády 57, 0903 808 320 ZLATÉ MORAVCE Námestie
A. Hlinku 30, 0903 755 191 ZVOLEN Nám. SNP 20, 12345, 0903 903 903,
Nám. SNP 40, 0903 555 333, Sládkovičova 4, 045/533 35 45,
0911 905 104 Želiezovce Mierová 47, 0914 222 333 ŽARNOVICA
SNP 1500, 0911 939 322 ŽIAR NAD HRONOM Ul. SNP 100 (OC Tesco),
0911 919 102 ŽILINA Nám. Ľ. Štúra (OC Aupark), 12345, 0903 903 903,
Farská 6, 12345, 0903 903 903, Prielohy 979 (OC Max), 0903 269 206,
0903 527 909, Vysokoškolákov 52 (OC Dubeň), 041/500 5321, 0911 905 108

Spoločné ustanovenia

=

Mobil alebo pevnú linku
s najvýhodnejším paušálom

=

=
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0903 903 903, Nám. Šoltésovej 2, 0903 434 242 LEVOČA Námestie Majstra
Pavla 5, 0910 900 600 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Garbiarska 2584, 0903 503 503,
Nám. mieru 1, 0903 520 520, 0903 552 233 LUČENEC Masarykova 179,
047/451 10 19, 0911 905 064, Masarykova 8, 0911 080 801 MALACKY
Sasinkova 5377/1D, 0910 959 543 MARTIN M. R. Štefánika 52, 12345,
0903 903 903,
MEDZILABORCE A. Warhola 190, 0910 940 790
MICHALOVCE Masarykova 57, 0903 603 707, Nám. osloboditeľov 67,
12345, 0903 903 903 MYJAVA Nám. M. R. Štefánika 568/36, 0903 717 719
NÁMESTOVO Štefánikova 211, 0903 562 606 NITRA OC Max – Chrenovská
30, 0903 696 860, Štefánikova trieda 61 (OC Mlyny) 12345, 0903 903 903,
Bratislavská 5 (OC Tesco), 0903 801 802, Akademická ul. 1 (OC Centro),
0910 285 175, Štefánikova 5 (hotel Zobor), 037/651 52 52, 0911 905 076 NOVÉ
MESTO NAD VÁHOM Ul. Čsl. armády 65/2, 0911 880 150 NOVÁ BAŇA
Bernolákova 17, 0903 500 676 NOVÉ ZÁMKY M. R.Štefánika 11, 0903 447 761,
M. R. Štefánika 2, 035/640 24 22, 0903 266 218 PARTIZÁNSKE Námestie SNP
143/3, 038 749 74 48, 0904 844 850 PEZINOK M. R. Štefánika 10, 0911 260 460
PIEŠŤANY Teplická 4/2263, 0910 979 299, Námestie J. Murgaša 1, 033/772
83 09, 0911 368 026 PoltÁr Sklárska 740/70, 0902 270 100 POPRAD
Nám. sv. Egídia 3643, 12345, 0903 903 903, Dlhé hony 4587/1 (OC Max),
0903 808 807, 0903 808 907, Alžbetina 33, 0903 902 800, 052/788 58 92,
POVAŽSKÁ BYSTRICA Centrum 2622, 0903 477 228 PREŠOV Hlavná 54,
12345, 0903 903 903, Masarykova 7, 0902 515 155, 0902 515 115, Vihorlatská
2A, 051/759 10 22, 0903 809 768 PRIEVIDZA Nám. slobody 20 (OD Šafran),
046/543 31 12, 0903 464 551, Nám. slobody 1, 046/542 0130, 0903 804 880,
0903 804 777 PÚCHOV Moyzesova 1744, 0910 808 888, Rajec Nám. SNP
9, 0903 980 099 REVÚCA M. R. Štefánika 1345, 0902 644 544 RIMAVSKÁ
SOBOTA Hlavné námestie 1, 0903 889 999, Povstania 14, 0910 979 788 ROŽŇAVA
Šafárikova 4, 058 732 82 60 RUŽOMBEROK Podhora 4, 0903 502 502, Mostová
4, 044/432 55 55, 0911 364 004 SABINOV Nám. slobody 46, 0914 158 555,
0902 350 500 SENEC Lichnerova 32, 02/456 470 61, 0911 122 402 SENICA
Hurbanova 485, 0903 705 535, Nám. oslobodenia 2560/18A, 034/651 22 51,
0911 368 027 SEREĎ Nám. slobody 4283/36B, 0911 912 906 SKALICA
Mallého 55 (OC Max), 0911 905 045, 034/664 49 88 SLÁDKOVIČOVO
Fučíkova 120, 0903 433 001 SNINA Strojárska 2945, 0903 657 666
SOBRANCE Štefánikova 30, 0903 650 500 SPIŠSKÁ NOVÁ VES Mlynská 39
(OC Madaras), 0910 957 191, Letná 47, 053/442 15 32, 0903 630 951,
Zimná 58, 0903 636 699 STARÁ ĽUBOVŇA Nám. Sv. Mikuláša 7,
0903 565 795 STARÁ TURÁ SNP 75/46, 0903 777 119, 032 776 00 23
STROPKOV Nám. SNP 1, 054/718 11 11, 0911 471 666 SVIDNÍK
Sovietskych hrdinov 12, 0903 640 880 ŠAHY Hlavné nám. 4, 0903 736 673,
0903 736 675 ŠAĽA Hlavná 8, 0903 111 220 ŠAMORÍN Gazdovský rad 1998,
031/562 39 25, 0911 119 926 ŠTÚROVO Hlavná 28, 036/752 05 00,
0911 330 089 ŠURANY M. R. Štefánika 14, 0903 150 200 TOPOĽČANY
Obchodná 2, 0903 779 930, Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda 4648/5, 038/532
79 00, 0911 905 094 TORNAĽA Mierová 19, 0903 826 444 TREBIŠOV M. R.
Štefánika 2104, 0910 950 366 TRENČÍN M. R. Štefánika 426 (OC Max), 12345,
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Cenník mesačných programov

V spoločnej predajni T-Mobile a T-Com vám poskytneme:

9/2011

Viac informácií získate
na internetovej adrese:

www.t-mobile.sk

na WAP-e:

wap.t-zones.sk

na Linke Služby zákazníkom:

12345 (zo všetkých sietí na Slovensku)
+421 903 903 903 (zo zahraničia)

Volanie na linku Služby zákazníkom 12345 je bezplatné pre mesačné programy z mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom
(sieť T-Mobile) a spoplatňované pre Easy, programy Fix a volanie z iných sietí. Aktuálnosť informácií si overte u našich predajcov,
prípadne volajte linku Služby zákazníkom 12345 (pre Easy a programy Fix z mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom bezplatnú
Easy linku 12350). Vyhradzujeme si právo údaje podľa potreby kedykoľvek aktualizovať.

