PRÍLOHA Č. 5 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 24. 10. 2018

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 5 dochádza s platnosťou od 24. 10. 2018 k zmene v ponuke programov a služieb
uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platnom od
1. 10. 2018, a to nasledovne:

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v tabuľke pre PROGRAMY ÁNO BEZ VIAZANOSTI sa na str. 3 upravuje text v časti Objemu dát nasledovne:
pre program ÁNO L zo 4 GB na 10 GB,
pre program ÁNO XL z 10 GB na 20 GB,
pre program ÁNO XXL z 20 GB na 30 GB.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, do tabuľky pre PROGRAMY ÁNO BEZ VIAZANOSTI sa na str. 3 dopĺňa text nasledovne:

ÁNO M DATA
Volania v SR

Volania do mobilných a pevných sietí SR

Medzinárodné volania zo SR do EÚ

Voľné minúty na odchádzajúce hovory zo SR do EÚ a zóny 1

Odchádzajúce roamingové volania EÚ

Voľné minúty na odchádzajúce volania a v roamingu z EÚ a zóny 1 do EÚ, zóny 1 a SR

Odchádzajúce a prichádzajúce roamingové
volania zóna Profi

Voľné minúty na odchádzajúce roamingové volania zo SR do zóny Profi
Prichádzajúce a odchádzajúce roamingové volania v zóne Profi a zo zóny Profi do SR

Prichádzajúce roamingové volania EÚ

Voľné minúty na prichádzajúce roamingové volania v EÚ a zóne 1

SMS/MMS v SR a zo SR do EÚ

SMS/MMS do všetkých sietí SR a zo SR do EÚ a zóny 1

Roamingové SMS/MMS
Objem dát (zahŕňa aj 4G)

100
Neobmedzene

SMS/MMS z EÚ a zóny 1 do EÚ a do zóny 1 a do SR
SMS/MMS zo SR do zóny Profi
Voľný objem dát v SR, EÚ a zóne 1
Voľný objem dát v zóne Profi

Mesačný poplatok

4 GB
25 €

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v tabuľke pre PROGRAMY ÁNO S VIAZANOSŤOU sa na str. 4 upravuje text v časti Objemu dát nasledovne:
pre program ÁNO L zo 4 GB na 10 GB,
pre program ÁNO XL z 10 GB na 20 GB,
pre program ÁNO XXL z 20 GB na 30 GB.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, do tabuľky pre PROGRAMY ÁNO S VIAZANOSŤOU sa na str. 4 dopĺňa text nasledovne:

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete platného od 1. 10. 2018, a nadobúda účinnosť dňom 24. 10. 2018.
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ÁNO M DATA
Volania v SR

Volania do mobilných a pevných sietí SR

Medzinárodné volania zo SR do EÚ

Voľné minúty na odchádzajúce hovory zo SR do EÚ a zóny 1

Odchádzajúce roamingové volania EÚ

Voľné minúty na odchádzajúce volania a v roamingu z EÚ a zóny 1 do EÚ, zóny 1 a SR

Odchádzajúce a prichádzajúce roamingové
volania zóna Profi

Voľné minúty na odchádzajúce roamingové volania zo SR do zóny Profi.
Prichádzajúce a odchádzajúce roamingové volania v zóne Profi a zo zóny Profi do SR

Prichádzajúce roamingové volania EÚ

Voľné minúty na prichádzajúce roamingové volania v EÚ a zóne 1

SMS/MMS v SR a zo SR do EÚ

SMS/MMS do všetkých sietí SR a zo SR do EÚ a zóny 1

Roamingové SMS/MMS
Objem dát (zahŕňa aj 4G)
*Mesačný poplatok pre ponuku so zakúpením
zariadenia k programom ÁNO (súčet prvej
a druhej časti mesačného poplatku)

SMS/MMS z EÚ a zóny 1 do EÚ a do zóny 1 a do SR
SMS/MMS zo SR do zóny Profi
Voľný objem dát v SR, EÚ a zóne 1
Voľný objem dát v zóne Profi
Mesačný poplatok/prvá (základná) časť mesačného poplatku
****Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku

Mesačný poplatok pre ponuku bez zariadenia

100
Neobmedzene
4 GB
20 €**
podľa Prílohy A
20 €**

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, do tabuľky pre CENU PO VYČERPANÍ VOĽNÝCH JEDNOTIEK V RÁMCI VYBRANÉHO PROGRAMU ÁNO sa na str. 5
dopĺňa text nasledovne:
CENA PO VYČERPANÍ VOĽNÝCH JEDNOTIEK V RÁMCI VYBRANÉHO PROGRAMU ÁNO
ÁNO M DATA
Odchádzajúce hovory do všetkých sietí SR za minútu

0,1300

*Odchádzajúce roamingové hovory z EÚ a zóny 1 do SR, EÚ a zóny 1 za minútu

0,1300

Odchádzajúce hovory do EÚ zo SR za minútu

0,1300

SMS/MMS do všetkých sietí SR a zo SR do EÚ a zóny 1

0,0700

*SMS/MMS z EÚ a zóny 1 do EÚ a do zóny 1 alebo do SR

0,0700

Odoslanie SMS zo SR do zahraničia do zahraničia mimo EÚ a zóny 1

0,1500

Odoslanie MMS zo SR do zahraničia mimo EÚ a zóny 1

0,3900

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, do tabuľky pre DOPLNKOVÉ BALÍČKY K PROGRAMOM ÁNO sa na str. 7 dopĺňa text nasledovne:
DOPLNKOVÉ BALÍČKY K PROGRAMOM ÁNO (MESAČNÉ POPLATKY V €)
ÁNO M DATA
SMS/MMS Neobmedzené

5/3*

100 minút do všetkých sietí

5/3*

Neobmedzené Telekom volania

5/3*

Volania Najbližším

9,99

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY sa na str. 8 dopĺňa text nasledovne:

DRUHÉ ZARIADENIE ZA ZVÝHODNENÚ CENU
Účastníkovi, ktorý v čase od 24. 10. 2018 do 31. 12. 2018 uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb na niektorý z programov Služieb ÁNO s kúpou akciového mobilného telefónu Huawei P20 lite, s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základná
Zmluva/Dodatok“), vzniká nárok na kúpu ďalšieho zariadenia, a to Huawei MediaPad T3 10 za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH (ďalej len „Zariadenie“),
a to výlučne v kombinácii Huawei P20 lite s Huawei MediaPad T3 10. Túto ponuku môže Účastník využiť najneskôr pri podpise Základnej Zmluvy/Dodatku,
inak nárok Účastníka zaniká. Zariadenie nie možné zaradiť do poistenia v rámci ponúkanej Služby poistenie elektronického zariadenia. V prípade využitia práva
Účastníka na odstúpenie od Základnej Zmluvy/Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia, resp. od prevzatia Zariadenia, podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník
povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tejto Základnej Zmluvy/Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Túto ponuku nie
je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné.
Ponuka platí do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob, podľa toho, čo nastane skôr.

HBO + CINEMAX + HBO GO NA 3 MESIACE ZADARMO
Účastník, ktorý uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb a aktivuje si niektorý z programov Služieb ÁNO M alebo vyšší s viazanosťou na 24 mesiacov, má
nárok na aktiváciu Prémiového balíčka HBO + Cinemax + HBO GO (ďalej len Prémiový balíček) so 100 % zľavou z ceny počas prvých troch mesiacov od aktivácie
(ďalej len „obdobie benefitu“). Po uplynutí obdobia benefitu bude Prémiový balíček Účastníkovi automaticky deaktivovaný, ak nepožiada o jeho deaktiváciu
skôr. Účastník má právo požiadať Podnik pred uplynutím obdobia benefitu o ponechanie Prémiového balíčka aktívneho aj po uplynutí obdobia benefitu. Týmto
nedôjde k deaktivácii Prémiového balíčka a v ďalšom období bude poskytovaný v sume 9,98 € s DPH (8,32 € s DPH). Prémiový balíček objednaný podľa tohto
bodu môže Účastník kedykoľvek bezplatne zrušiť. Účastník nemá nárok na znovu aktiváciu Prémiového balíčka za akciových podmienok v zmysle tohto bodu.

MESAČNÉ DÁTA 2 GB ZADARMO
Účastníkovi, ktorý v čase od 24. 10. 2018 do 31. 12. 2018 využije túto ponuku a uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb alebo Dodatok k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb (ďalej „Základná Zmluva/Dodatok“) na program Služieb ÁNO L alebo vyšší s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, poskytne
Podnik 100 % zľavu z mesačného poplatku za doplnkový balíček Mesačné dáta 2 GB (ďalej aj ako „Doplnkový balíček“ alebo „Doplnkový balíček 2 GB zadarmo“)
po dohodnutú dobu viazanosti, najdlhšie však po dobu 24 mesiacov od uzavretia Základnej Zmluvy/Dodatku. Za zúčtovacie obdobie prebiehajúce ku dňu
účinnosti Základnej Zmluvy/Dodatku Podnik poskytne príslušnú zľavu z alikvotnej časti mesačného poplatku účtovaného za obdobie od účinnosti Základnej
Zmluvy/Dodatku do skončenia príslušného zúčtovacieho obdobia. Po uplynutí doby poskytovania Doplnkového balíčka 2 GB zadarmo bude doplnkový balíček
Mesačné dáta 2 GB deaktivovaný. Podmienkou využívania zľavy z mesačného poplatku za Doplnkový balíček je využívanie zvoleného programu Služieb
ÁNO po celú dobu poskytovania Doplnkového balíka 2 GB zadarmo, pričom v prípade, ak Účastník požiada o zmenu alebo deaktiváciu Základnou Zmluvou/
Dodatkom zvoleného programu ÁNO (s výnimkou zmeny na vyšší program ÁNO) alebo o deaktiváciu Doplnkového balíčka, nárok na poskytovanie zľavy na
Doplnkový balíček zanikne bez akejkoľvek náhrady a viac sa neobnoví. Počas poskytovania zľavy z mesačného poplatku za Doplnkový balíček nie je možné
súčasne využívať a aktivovať si doplnkový balíček Mesačné dáta 1 GB ani ďalší doplnkový balíček Mesačné dáta 2 GB (štandardná podmienka) a v prípade, ak
Účastník využíva balík Mesačné dáta 1 GB bude tento balík automaticky deaktivovaný. Túto ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek
inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať ani
s ponukou Podniku na zvýhodnené využívanie doplnkového balíčka Mesačné dáta 2 GB s viazanosťou na doplnkovom balíčku. Pre využívanie Doplnkového
balíčka 2 GB zadarmo sa inak uplatnia štandardné podmienky platné pre poskytovanie doplnkového balíka Mesačné dáta 2 GB, ako sú upravené ďalej v tomto
Cenníku k programom ÁNO.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete platného od 1. 10. 2018, a nadobúda účinnosť dňom 24. 10. 2018.

PRÍLOHA Č. 5 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 24. 10. 2018

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti PROGRAMY EASY sa na str. 27 dopĺňa text nasledovne:
ROČNÉ DÁTOVÉ BALÍKY
Aktivácia cez Kupón s dátovým balíkom
Aktivácia cez SMS na číslo 12330

DÁTA NA ROK 6 GB

DÁTA NA ROK 24 GB

ROK6 KODKUPONU (pričom „KODKUPONU“
predstavuje unikátny kód z kupónu)

ROK24 KODKUPONU (pričom „KODKUPONU“
predstavuje unikátny kód z kupónu)

ROK6GB

ROK24GB

Poplatok za dátový balík

29 €*

69 €*

Voľný objem dát mesačne

512 MB mesačne

2 048 MB mesačne

Voľný objem dát spolu

6 GB

24 GB

Obnova rýchlosti a dokúpenie dát zaslaním SMS
s textom ESTE GIGA na 12330

1 GB

1 GB

3€

3€

Poplatok za obnovenie rýchlosti a získanie 1 GB

* Účastník, ktorý si v období od 24. 10. 2018 do 31. 1. 2019 aktivuje službu RDB vo vybranom objeme (6 GB/24 GB) s využitím nákupu prostredníctvom kupónu
s RDB alebo aktiváciou RDB priamo z telefónneho čísla Easy, na ktorom bude balík využívať, získa službu RDB v objeme 6 GB/24 GB za zvýhodnenú cenu
19 €/49 € s DPH.
Účastník má možnosť kúpy Ročného dátového balíka – Dáta na rok 6 GB alebo Dáta na rok 24 GB (ďalej len „RDB“) formou kupónu s RDB v predajni v každom
Telekom Centre alebo priamo formou SMS správy. V prípade nákupu RDB formou kupónu s RDB prebieha aktivácia cez SMS správu z telefónneho čísla so
službou Easy zadaním unikátneho kódu zo zakúpeného kupónu na telefónne číslo 12330. Aktivácia RDB zadaním kódu z kupónu s RDB je možná do 90
dní odo dňa zakúpenia kupónu s RDB. Zakúpený kupón s RDB nie je zameniteľný za peniaze. Ak si účastník kupuje RDB prostredníctvom SMS správy, ku
kúpe a aktivácii RDB dochádza súčasne zaslaním príslušnej SMS z telefónneho čísla Easy na telefónne číslo 12330 s tým, že účastníkovi sa RDB aktivuje len
v prípade, ak bude mať na svojom telefónnom čísle Easy dostatočnú výšku kreditu na uhradenie kúpnej ceny za príslušný RDB. Podnik aktivuje účastníkovi RDB
bezprostredne po splnení vyššie uvedených podmienok, o čom bude účastník informovaný formou bezplatnej spätnej SMS správy. Zaslaním spätnej SMS správy
je zavŕšený proces aktivácie a Podnik začína poskytovanie služby RDB.
Podnik poskytuje účastníkovi čerpanie RDB postupným uvoľňovaním dát každý mesiac počas doby 12 mesiacov odo dňa jeho aktivácie, t. j. v objeme
512 MB/2 048 MB mesačne v závislosti od vybraného RDB. Pre začiatok poskytovania služby RDB za daný mesiac je rozhodujúci dátum zaslania spätnej SMS
účastníkovi Podnikom, ktorá potvrdzuje aktiváciu RDB účastníkom. Po predčasnom vyčerpaní prideleného objemu dát na daný mesiac v závislosti od vybraného
RDB do konca daného mesiaca dôjde k zníženiu rýchlosti dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na 64 kb/s. Účastník si môže obnoviť rýchlosť
dátových prenosov do konca daného mesiaca zaslaním bezplatnej SMS správy s textom ESTE GIGA na číslo 12330, čím účastník získa 1 024 MB za 3 €. Ak
účastník nespotrebuje v daný mesiac pridelené dáta z RDB, takto nespotrebované dáta sa mu prenesú do ďalšieho mesiaca.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete platného od 1. 10. 2018, a nadobúda účinnosť dňom 24. 10. 2018.

