Cenník firemného programu Firma Small,
Firma Medium a Firma Large
platný od 26. 11. 2014
Príloha je neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Poplatky účtované vo vzťahu k firemnému programu
Firma Small, Firma Medium alebo Firma Large s programom
služieb Firma Small, Firma Medium alebo Firma Large
Pre využívanie niektorého firemného programu je potrebná aktivácia programu služieb Firma Small, Firma Medium alebo Firma Large vo vzťahu k jednotlivým SIM
kartám Účastníka spolu s aktiváciou príslušného firemného programu (podľa zvoleného typu programu služieb na SIM kartách), ktorý bude zdieľaný týmito SIM
kartami Účastníka na základe Dohody o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Small, Firma Medium alebo Firma Large (ďalej len „Dohoda“).
Z firemného programu sa budú čerpať náklady na pravidelné mesačné poplatky za aktivované služby a prevádzku týchto SIM kariet, a to až do výšky mesačného
poplatku za aktivovaný firemný program. Z firemného programu nie je možné čerpať jednorazové a aktivačné poplatky za služby. Pre každý firemný program sa
vystavuje osobitná Spoločná faktúra, do ktorej môžu byť zahrnuté iba SIM karty s aktivovaným programom služieb Firma Small, Firma Medium alebo Firma Large
(podľa príslušného firemného programu), ak nie je dohodnuté inak.
Firemný program

Firma Small 199
Firma Small 299
Firma Medium 449
Firma Medium 599
Firma Medium 699
Firma Large 899
Firma Large 1 199
Firma Large 1 499

Povolený počet SIM kariet
zaradených do
firemného programu*
1–8
1 – 13
1 – 20
1 – 28
1 – 33
1 – 40
1 – 55
1 – 65

Povolený počet
SIM kariet „VIP“
2
2
4
4
4
6
6
6

Mesačný poplatok
za firemný program
€/mesiac
199 €
299 €
449 €
599 €
699 €
899 €
1 199 €
1 499 €

Ceny sú uvedené v € s DPH.
* Do povoleného počtu SIM kariet zaradených do firemného programu možno so súhlasom Podniku zaradiť aj SIM karty Účastníka s aktivovaným programom
služieb Podnikateľ alebo Biznis Star za splnenia podmienky, že v danom firemnom programe je zaradená aspoň jedna SIM karta, na ktorej je aktivovaný príslušný
program služieb Firma Small, Firma Medium alebo Firma Large. Z firemného programu sa budú čerpať náklady iba na pravidelné mesačné poplatky za programy
služieb Podnikateľ alebo Biznis Star, t. j. nie prevádzka nad rámec pravidelného mesačného poplatku, a to až do výšky mesačného poplatku za aktivovaný
firemný program.
Účastník má právo určiť, ktoré zo SIM kariet registrovaných v jeho firemnom balíku budú označené typom „VIP“, s tým, že maximálny počet takýchto SIM kariet je
závislý od úrovne príslušného firemného programu a Účastník musí prevziať záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov vo vzťahu k týmto SIM kartám. Vo vzťahu
k SIM kartám „VIP“ je Účastník oprávnený požiadať o nákup akciového koncového zariadenia podľa aktuálnej osobitnej zvýhodnenej ponuky Podniku platnej
pre program služieb Firma VIP. Účastník nemá právo počas plynutia doby viazanosti 24 mesiacov previesť záväzok zo SIM karty typu „VIP“ na inú SIM kartu
registrovanú v jeho firemnom balíku.
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Podmienky prechodu na iný firemný program:
V prípade, že počas využívania vybraného firemného programu počet SIM kariet s aktivovaným programom služieb Firma Small alebo Firma Medium alebo Firma
Large, resp. Podnikateľ a Biznis Star registrovaných na Účastníka v rámci tohto firemného programu:
klesne alebo bude rovný maximálnemu počtu SIM kariet povolenému podľa tabuľky pre niektorý z nižších firemných programov, resp. nižšiu úroveň daného
firemného programu, bude mu aktuálne poskytovaný firemný program automaticky zmenený na takýto nižší firemný program, resp. nižšiu úroveň daného
firemného programu, príp. bude na dotknutých SIM kartách zmenený aj program služieb na nižší, pričom zmena na nižší firemný program, ako je firemný
program, ktorý si Účastník vybral pri podpise Dohody, nie je možná,
prekročí maximálny povolený počet SIM kariet pre aktuálne využívaný firemný program alebo vybranú úroveň využívaného firemného programu, firemný program
bude automaticky zmenený na vyšší firemný program, resp. vyššiu úroveň daného firemného programu podľa povoleného počtu SIM kariet uvedeného v tabuľke,
príp. bude na dotknutých SIM kartách zmenený aj program služieb na vyšší.
Automatické prechody medzi firemným programom Firma Medium a firemným programom Firma Large nie sú možné.

§
§

Mesačný poplatok za firemný program sa vždy účtuje v plnej výške, pričom nevyužité finančné prostriedky z firemného programu sa nepresúvajú do ďalšieho
zúčtovacieho obdobia ani sa Účastníkovi nevracajú. Firemný program je Účastníkovi poskytovaný až od prvého zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uzavretí
Dohody.
Firemný program
Program služieb
aktivovaný na SIM karte

Cena hovoru do mobilných
a pevných sietí v SR a do EÚ

Firma Small
Firma Small VIP

0,12 €/min.

Firma Medium
Firma Medium VIP

0,11 €/min.

Firma Large
Firma Large VIP

0,09 €/min.

Firma Small 199
Firma Small 299
Firma Medium 449
Firma Medium 599
Firma Medium 699
Firma Large 899
Firma Large 1 199
Firma Large 1 499
Ceny sú uvedené v € s DPH.

Balík zdieľaných dát

Zdieľaný Mobilný internet Small
Zdieľaný Mobilný internet Medium
Zdieľaný Mobilný internet Large

Objem voľných dáT
5 GB
10 GB
20 GB

Poplatok za dáta
24 €
42 €
60 €

Poplatok/SIM
za službu Zdieľanie
0,99 €/0 €*
0,99 €/0 €*
0,99 €/0 €*

Ceny sú uvedené v € s DPH/mesiac.
* Zvýhodnená cena sa uplatní v prospech Účastníka v prípade aktívnej služby Nekonečno Slovensko, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile alebo
Nekonečno SR, EÚ a SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile, resp. Nekonečno SR, EÚ, SMS/MMS a vybrané krajiny Sveta a Neobmedzený internet
v mobile.
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Doplnkové služby k Balíku zdieľaných dát

4G Mobilný internet
4G Internet v mobile/SIM

Mesačný poplatok
19,99 €/9,99 €*
1,99 €/0 €**

Ceny sú uvedené v € s DPH.
* Zvýhodnená cena sa v prospech Účastníka uplatní v prípade, ak si doplnkový balíček aktivuje k službe Balík zdieľaných dát, ktorý je Účastník povinný užívať
počas dohodnutej doby viazanosti. Akciový poplatok za službu 4G Mobilný internet sa uplatní v prospech Účastníka počas celej doby viazanosti.
** Z výhodnená cena sa uplatní v prospech Účastníka v prípade aktívnej služby Nekonečno Slovensko, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile alebo
Nekonečno SR, EÚ, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile, resp. Nekonečno SR, EÚ a SMS/MMS a vybrané krajiny Sveta a Neobmedzený internet
v mobile.
Pre využívanie služby balík zdieľaných dát je potrebná aktivácia niektorej služby Zdieľaný Mobilný internet Small, Zdieľaný Mobilný internet Medium alebo
Zdieľaný Mobilný internet Large podľa vybraného firemného programu. Vybraný balík zdieľaných dát môže Účastník zdieľať len na SIM kartách s aktivovaným
programom služieb Firma Small, Firma Small VIP, Firma Medium, Firma Medium VIP alebo Firma Large, Firma Large VIP, a to až do povoleného počtu SIM
kariet zaradených do vybraného firemného programu, minimálne však na jednej SIM karte. Po prenesení 5/10/20 GB dát v mobilnej sieti v rámci jedného
zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kbit/s. Náklady na pravidelné mesačné
poplatky a prevádzku vybraného balíka zdieľaných dát nie je možné čerpať z príslušného firemného programu, t. j. budú účtované popri pravidelnom mesačnom
poplatku za vybraný firemný program. Za každú SIM kartu, ktorá zdieľa dáta z vybraného balíčka zdieľaných dát, sa účtuje pravidelný mesačný poplatok za
službu Zdieľanie vo výške 0,99 € s DPH, okrem SIM kariet, na ktorých je aktivovaný kombinovaný balík Nekonečno Slovensko, SMS/MMS + Neobmedzený
internet v mobile alebo Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS + Neobmedzený internet v mobile alebo Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS a vybrané krajiny
Sveta + Neobmedzený internet v mobile, na ktoré sa uplatňuje zľava vo výške 100 % z mesačného poplatku za službu Zdieľanie. Na vybraných SIM kartách
s aktivovaným mesačným programom Firma Small (VIP), Firma Medium (VIP) alebo Firma Large (VIP), ktoré zdieľajú dáta z vybraného balíka zdieľaných dát,
budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Email, Social Networking, Data Basic,
Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem služby Zdieľaný
Mobilný internet, ak bola pôvodne na SIM karte aktivovaná, vo vzťahu ku ktorej Účastník prevzal záväzok viazanosti uzavretím Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb. Do využívania služby balík zdieľaných dát budú zaradené len tie SIM karty, ktoré sú definované pre tento účel v Prílohe č.1 k Dohode
o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Small, Firma Medium, resp. Firma Large.
V prípade, ak počas využívania niektorého balíka zdieľaných dát dôjde k zmene firemného programu Firma Small na Firma Medium alebo naopak, automaticky
dôjde aj k zmene balíka zdieľaných dát (Zdieľaný Mobilný internet Small sa zmení na Zdieľaný Mobilný internet Medium alebo naopak). V prípade, ak sa zmení
firemný program Firma Small na Firma Mini, využívaný Balík zdieľaných dát bude automaticky deaktivovaný a na SIM kartách s aktivovanými kombinovanými
balíkmi Nekonečno Slovensko, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile alebo Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile, resp.
Nekonečno SR, EÚ a SMS/MMS a vybrané krajiny Sveta a Neobmedzený internet v mobile bude znovu aktivovaná služba Neobmedzený internet v mobile a na
ostatných SIM kartách s hlasovými balíkmi bude aktivovaná služba Internet v mobile 100.
Automatické prechody medzi balíkmi zdieľaných dát Zdieľaný Mobilný internet Medium a Zdieľaný Mobilný internet Large nie sú možné. Ak má Účastník záujem
o využitie LTE technológie prostredníctvom doplnkového balíčka k službe Balík zdieľaných dát, bude v prípade aktivácie tejto doplnkovej služby Účastníkovi
spoplatnená podľa podmienok vo vyššie uvedenej tabuľke a v prípade záujmu o tento doplnkový balíček aj na zdieľaných SIM kartách k programu Firma Small,
Firma Medium, Firma Large bude táto služba spoplatnená mesačným poplatkom 1,99 € s DPH vo vzťahu ku každej SIM karte, ak nie je dohodnuté inak.
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Poplatky účtované vo vzťahu k jednotlivým SIM kartám
s aktivovaným programom služieb Firma Small,
Firma Medium a Firma Large
Za každú SIM kartu s kúpou akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu sa účtuje mesačný poplatok 7,99 € s DPH a bez kúpy akciového koncového
zariadenia mesačný poplatok 4,99 € s DPH. Pri novej aktivácii programov služieb Firma Small, Firma Medium a Firma Large sa účtuje aktivačný poplatok vo
výške 0,02 € s DPH. Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb nevracia. Všetky ostatné poplatky a informácie sa
vzťahujú na program služieb Firma Small, Firma Medium, Firma Large a firemné programy sa spravujú aktuálnym Cenníkom platným pre programy služieb Biznis
Star**.

Doplnkové balíky k programom služieb Firma Small, Firma Medium, Firma Large aktivovaným od 1. 5. 2014
DOPLNKOVÉ Balíky

I. Hlasové balíky
Nekonečno mimo špičky
VPS
Nekonečno v špičke
Nekonečno SMS/MMS
Nekonečno Nonstop a SMS/MMS
Nekonečno Slovensko
II. Dátové balíky
Internet v mobile 200
Internet v mobile 500
Neobmedzený internet v mobile
Neobmedzený internet v mobile 4 000 MB
Neobmedzený internet v mobile 6 000 MB
BlackBerry Internet E-mail*(2)
4G Internet v mobile
Neobmedzený mobilný internet so Zdieľaním
(2 GB/5 GB/10 GB)
4G Mobilný internet
III. Kombinované balíky
Nekonečno Slovensko SMS/MMS + Neobmedzený
internet v mobile*(5)
Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS + Neobmedzený
internet v mobile*(5)
Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS a vybrané krajiny
Sveta + Neobmedzený internet v mobile *(5)
Ceny sú uvedené v € s DPH.

FIRMA SMALL
Mesačné poplatky

FIRMA MEDIUM
Mesačné poplatky

FIRMA LARGE
Mesačné poplatky

0,99
0
3,99
2,99
8,99
24,99/19,99*(6)
0
3,99/0,99*(1)
7,99/4,99*(1)
14,99
19,99
6,99
0
10,99/14,99/18,99*(4)
19,99 €/9,99 € *(3)
30,99

29,99

28,99

35,99

34,99

33,99

53,99

51,99

49,99
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*(1) V prípade aktivácie balíka Nekonečno Nonstop a SMS/MMS bude účastníkovi za službu Internet v mobile 500 účtovaný mesačný poplatok 0,99 € s DPH,
resp. za službu Neobmedzený internet v mobile mesačný poplatok 4,99 € s DPH. Služby Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Neobmedzený mobilný
internet, BlackBerry Internet E-mail a Zdieľanie s Mobilným internetom nie sú navzájom kombinovateľné.
*(2) S
 lužba 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.
*(3) Služba 4G Internet v mobile sa poskytuje ako doplnková služba k službe Internet v mobile 500 alebo Neobmedzený internet v mobile. Služba 4G Mobilný
internet sa poskytuje ako doplnková služba k službe Neobmedzený mobilný internet so Zdieľaním. Podmienkou aktivácie tejto doplnkovej služby je využívanie
uvedených služieb. Ak Účastník využíva službu Mobilný internet vo vzťahu k SIM karte, resp. dátovej SIM karte a je zároveň viazaný časovým záväzkom doby
viazanosti, uplatní sa v prospech Účastníka zľavnená cena za využitie služieb 4G Internet v mobile, resp. 4G Mobilný internet až do konca doby viazanosti
služby Mobilný internet vo vzťahu k danej SIM karte, ako aj hlasovej SIM karte v prípade služby 4G Internet v mobile.
*(4) Cena zariadení podľa aktuálnej ponuky je rovnaká ako pri Firma.
*(5) V prípade aktivácie kombinovaného balíka Nekonečno Slovensko, SMS/MMS + Neobmedzený internet v mobile ide o aktiváciu 2 balíkov, a to balíka
Nekonečno Slovensko, SMS/MMS a balíka Neobmedzený internet v mobile. V prípade aktivácie kombinovaného balíka Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS
+ Neobmedzený internet v mobile ide o aktiváciu balíka Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS a balíka Neobmedzený internet v mobile. V prípade aktivácie
kombinovaného balíka Nekonečno SR, EÚ, SMS/MMS a vybrané krajiny Sveta + Neobmedzený internet v mobile ide o aktiváciu 2 balíkov, a to balíka
Nekonečno SR, EÚ, SMS/MMS a vybrané krajiny Sveta a balíka Neobmedzený internet v mobile. Ak má účastník aktívnu službu Zdieľanie dát s Mobilným
internetom, môže si túto službu ponechať a nebude mu aktivovaná služba Neobmedzený internet v mobile. Cena kombinovaného balíka však ostáva bez
zmien.
*(6) Zvýhodnená cena platí pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov.

Doplnkové balíky k programom služieb Firma Small, Firma Medium, Firma Large:
I. Hlasové balíky:
Nekonečno mimo špičky zahŕňa mesačne neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete Telekom
a do všetkých pevných sietí v SR v čase od 18.00 hod. do 8.00 hod. počas pracovných dní, cez víkendy a sviatky, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút
zahrnutých v mesačnom programe.
Nekonečno v špičke zahŕňa mesačne neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete Telekom a do
všetkých pevných sietí 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.
Nekonečno SMS/MMS zahŕňa mesačne neobmedzený počet SMS správ a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla a nevzťahuje sa na SMS správy
a MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatnené osobitnou tarifou podľa Cenníka.
Nekonečno Nonstop a SMS/MMS zahŕňa mesačne neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete
Telekom a do všetkých pevných sietí v SR, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe, a zároveň neobmedzený počet SMS
správ a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS správy a MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb
mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka.
Nekonečno Slovensko zahŕňa mesačne neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných
i pevných sietí v SR.

§
§
§
§
§

II. Dátové balíky:
Internet v mobile 100 zahŕňa mesačný voľný objem 100 MB dát prenesených (prijatých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Po vyčerpaní voľného objemu
dát sa účtuje cena 0,1008 €/MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Aktivovaním doplnkového balíka Internet v mobile 100 budú automaticky deaktivované
služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile, Email, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop,
BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, služba Zdieľanie s Mobilným internetom 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.
Internet v mobile 200 zahŕňa mesačný voľný objem 200 MB dát prenesených (prijatých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Po vyčerpaní voľného objemu
dát sa účtuje cena 0,1008 €/MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Aktivovaním doplnkového balíka Internet v mobile 200 budú automaticky deaktivované
služby Internet v mobile 100, web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile, Neobmedzený internet v mobile 4 000 MB,
Neobmedzený internet v mobile 6  000 MB, Email, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, služba Zdieľanie
s Mobilným internetom 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.
Internet v mobile 500 zahŕňa mesačný voľný objem 500 MB dát prenesených (prijatých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Po vyčerpaní voľného objemu
dát sa účtuje cena 0,1008 €/MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Aktivovaním doplnkového balíka Internet v mobile 500 budú automaticky deaktivované
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služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 200, Neobmedzený internet v mobile, Neobmedzený internet v mobile 4 000 MB,
Neobmedzený internet v mobile 6  000 MB, Email, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, služba Zdieľanie
s Mobilným internetom 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. V prípade aktivácie služby „4G Internet v mobile“ za príslušný mesačný poplatok
bude Účastníkovi sprístupnená táto doplnková služba na SIM karte a zároveň navýšený voľný objem dát z 500 MB na 1 500 MB dát prenesených cez APN WAP
a APN internet. Po vyčerpaní uvedeného objemu dát sa účtuje cena 0,1008 €/MB. V prípade deaktivácie služby „4G Internet v mobile“ bude Účastníkovi automaticky
zneprístupnená LTE technológia, ako aj doplnkový objem dát.
Neobmedzený internet v mobile zahŕňa mesačne neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. 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 kbit/s. Aktivovaním doplnkového balíka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile
100, Internet v mobile 200, Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile 4 000 MB, Neobmedzený internet v mobile 6 000 MB, Email, Social Networking,
Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, služba Zdieľanie s Mobilným internetom 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. V prípade aktivácie služby „4G Internet v mobile“ za príslušný mesačný poplatok bude Účastníkovi sprístupnená táto doplnková služba na SIM karte
a zároveň navýšený objem dát s maximálnou prenosovou rýchlosťou z 2 000 MB na 3 000 MB dát prenesených cez APN WAP a APN internet. V prípade deaktivácie
služby „4G Internet v mobile“ bude Účastníkovi automaticky zneprístupnená LTE technológia, ako aj doplnkový objem dát.
Neobmedzený internet v mobile 4 000 MB/6 000 MB zahŕňa mesačne neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení 4 000 MB/6 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného
zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kbit/s. Aktivovaním doplnkového balíka Neobmedzený internet v mobile 4 000 MB alebo 6 000 MB budú automaticky
deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 200, Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile, Email,
Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, služba Zdieľanie s Mobilným internetom 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. V prípade deaktivácie služby „4G Internet v mobile“ bude Účastníkovi automaticky zneprístupnená LTE technológia ako aj doplnkový
objem dát.
Doplnkové služby „4G Mobilný internet“ a „4G Internet v mobile“ umožňujú účastníkom využívanie služby Mobilný internet a dátových prenosov v mobilnej sieti
Telekom aj prostredníctvom technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 72 Mb/s a max. prenosovou rýchlosťou do internetu 23 Mb/s. Doplnkovú
službu je účastník oprávnený aktivovať len k tým programom služby mobilného internetu alebo internetu v mobile, ktoré sú poskytované prostredníctvom technológií
GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA alebo HSPA+ (doplnkovú službu nie je možné využívať k službe Mobilného internetu prostredníctvom technológie Flash-OFDM).
Podmienkou pre využitie tejto služby je, že účastník využíva SIM kartu podporujúcu využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Doplnkovú službu môže účastník
využívať len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci technológie LTE je orientačne znázornená na mape
pokrytia, na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie a na Predajných miestach. Doplnková služba „4G Mobilný internet“ a „4G Internet v mobile“ aktivovaná od
15. 2. 2014 je poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak. Ostatné podmienky poskytovania služby Mobilný internet alebo služby Internet v mobile nie sú
aktiváciou a využívaním tejto služby dotknuté.
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III. Kombinované balíky:
Nekonečno Slovensko, SMS/MMS + Neobmedzený internet v mobile zahŕňa mesačne neobmedzené voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné
účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí v SR a neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. 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 kbit/s. Aktivovaním doplnkového balíka Nekonečno Slovensko, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby
web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Email, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry
Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované.
Ak má Účastník aktívnu službu Zdieľanie dát, bude mu aktivovaná iba časť zahŕňajúca balík Nekonečno Slovensko, SMS/MMS, pričom zvyšná časť zahŕňajúca balík
Neobmedzený internet v mobile bude účastníkovi aktivovaná až v okamihu deaktivácie služby Zdieľanie dát (dovtedy bude pre dátové prenosy uplatňovaná služba
Zdieľanie dát). Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS + Neobmedzený internet v mobile zahŕňa mesačne neobmedzené voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné
účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí v SR a do krajín EÚ a neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN
internet. 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 kbit/s. Aktivovaním doplnkového balíka Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované
služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Email, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry,
BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM
karte aktivované. Ak má Účastník aktívnu službu Zdieľanie dát, bude mu aktivovaná iba časť zahŕňajúca balík Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS, pričom zvyšná
časť zahŕňajúca balík Neobmedzený internet v mobile bude účastníkovi aktivovaná až v okamihu deaktivácie služby Zdieľanie dát (dovtedy bude pre dátové prenosy
uplatňovaná služba Zdieľanie dát). Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
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Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS a vybrané krajiny Sveta + Neobmedzený internet v mobile zahŕňa mesačne neobmedzené voľné minúty odchádzajúcich
§hovorov
na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí v SR, do krajín EÚ, USA, Číny, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Ruska, Švajčiarska

a Turecka a neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. 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 kbit/s. Aktivovaním doplnkového balíka
Nekonečno SR a do EÚ a vybrané krajiny Sveta, SMS/MMS a Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail,
Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Email, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné
doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Ak má Účastník aktívnu
službu Zdieľanie dát, bude mu aktivovaná iba časť zahŕňajúca balík Nekonečno SR a do EÚ, SMS/MMS a vybrané krajiny Sveta, pričom zvyšná časť zahŕňajúca balík
Neobmedzený internet v mobile bude účastníkovi aktivovaná až v okamihu deaktivácie služby Zdieľanie dát (dovtedy bude pre dátové prenosy uplatňovaná služba
Zdieľanie dát). Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.

Poznámka: Ceny sú uvedené v €/SIM karta s DPH. Podmienky a ceny platia pre programy služieb Firma Small, Firma Medium, Firma Large aktivované od 15. 3. 2013,
rovnako pri predĺžení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s programami služieb Firma Small, Firma
Medium, Firma Large po 14. 3. 2013, a vo všetkých uvedených prípadoch pri súčasnom uzavretí Dohody o podmienkach poskytovania firemného programu Firma
Small, Firma Medium alebo Firma Large alebo predĺžení trvania Dohody po uplynutí pôvodne dohodnutej doby trvania. Využitie výhod v rámci služieb jednotlivých
doplnkových balíkov je podmienené ich bezplatnou aktiváciou. Pri aktivácii doplnkových balíkov v priebehu zúčtovacieho obdobia je za toto zúčtovacie obdobie
účtovaná celá suma mesačného poplatku. Minúty zahrnuté v balíkoch z Hlasových balíkov sa čerpajú ako prvé a až po ich prevolaní sa náklady na volania na
jednotlivých SIM kartách čerpajú z mesačného poplatku za firemný program. Nie je možné kombinovať navzájom balíky z Hlasových balíkov (okrem VPS s ostatnými
balíkmi) ani dve rôzne dátové služby z Dátových balíkov a balíky z Kombinovaných balíkov. Balík VPS predstavuje inak štandardnú službu, ktorej poskytovanie
a spoplatnenie sa riadi aktuálnym Cenníkom platným pre túto službu. Aktivácia a poskytovanie služby VPS sú podmienené podpisom Zmluvy o poskytovaní
služby VPS. Programy služieb Firma Small, Firma Medium alebo Firma Large aktivované do 14. 10. 2013 (vrátane), alebo ak žiadosť o ich aktiváciu bola podaná do
14. 10. 2013 (vrátane), budú ďalej poskytované podľa podmienok Cenníka firemného programu Firma Small, Firma Medium a Firma Large platného do 14. 10. 2013
(vrátane). Programy služieb Firma a Firma Extra aktivované do 14. 10. 2012 (vrátane), alebo ak žiadosť o ich aktiváciu bola podaná do 14. 10. 2012 (vrátane), budú
ďalej poskytované podľa podmienok a cenníka platného pre program služieb Firma a Firma Extra a firemný program platného do 14. 10. 2012 (vrátane). Pre programy
služieb Firma a Firma Extra aktivované do 14. 10. 2012 (vrátane) nie je možné aktivovať doplnkové balíky k programom služieb Firma Small, Firma Medium, Firma
Large aktivovaným od 15. 10. 2012 ani službu Zdieľanie v rámci Balíka zdieľaných dát aktivovanú od 15. 10. 2013. Tento Cenník firemného programu Firma Small,
Firma Medium a Firma Large nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise k tomuto Cenníku a odo dňa jeho účinnosti sa ruší platnosť a záväznosť
predchádzajúceho Cenníka firemného programu Firma Small, Firma Medium a Firma Large vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom
dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené inak.

