PRÍLOHA Č. 2 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 10. 2018

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 1. 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 časti HLASOVÉ PAUŠÁLY sa na str. 9 dopĺňa text nasledovne:

PROGRAM ÁNO M DATA
Volania v SR
Medzinárodné volania
zo SR do EÚ
Odchádzajúce
roamingové volania EÚ
Odchádzajúce a prichádzajúce
roamingové volania zóna Profi
Prichádzajúce roamingové
volania EÚ
SMS/MMS v SR
a zo SR do EÚ
Roamingové SMS/MMS

Objem dát (zahŕňa aj 4G)

Volania do mobilných
a pevných sietí SR
Voľné minúty na odchádzajúce hovory
zo SR do EÚ a zóny 1
Voľné minúty na odchádzajúce volania
a v roamingu z EÚ a zóny 1 do EÚ,
zóny 1 a SR
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
Voľné minúty na prichádzajúce
roamingové volania v EÚ a zóne 1
SMS/MMS do všetkých sietí SR a zo
SR do EÚ a zóny 1
SMS/MMS z EÚ a zóny 1
do EÚ a do zóny 1 a do SR

–

Neobmedzene
–

SMS/MMS zo SR do zóny Profi

–

Voľný objem dát v SR, EÚ
a zóne 1

4 GB

Voľný objem dát v zóne Profi

–

Mesačný poplatok pre program ÁNO bez viazanosti
Mesačný poplatok/Prvá (základná)
časť mesačného poplatku
***Druhá (doplnková) časť mesačného
poplatku
Mesačný poplatok pre ponuku bez zariadenia pre program ÁNO s viazanosťou
*Mesačný poplatok pre ponuku so zakúpením zariadenia
(súčet prvej a druhej časti mesačného poplatku) pre
program ÁNO s viazanosťou

100

25 €
20 €**
podľa Prílohy A
20 €**

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 1. 10. 2018.

PRÍLOHA Č. 2 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
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PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 10. 2018

*	Mesačný poplatok pre ponuku so zakúpením zariadenia za zvýhodnenú cenu k mesačnému programu ÁNO M DATA
s viazanosťou 24 mesiacov sa uplatňuje v prípade kúpy zariadení za zvýhodnenú cenu k Mesačnému programu ÁNO
M DATA a skladá sa z dvoch zložiek uvedených v tabuľke, na základe čoho výsledná suma Mesačného poplatku je
tvorená ich súčtom.
**	Zľavnená cena mesačného poplatku počas doby 12- alebo 24-mesačnej viazanosti.
***	Mesačný poplatok pre ponuku so zakúpením zariadenia za zvýhodnenú cenu k mesačnému programu ÁNO M DATA.
Program Služieb ÁNO M DATA je program Služieb ÁNO M s modifikáciami uvedenými v Cenníku, na základe čoho sa na
program Služieb ÁNO M DATA vzťahujú podmienky programu Služieb ÁNO M ak nie je v Cenníku uvedené inak; nejde
o samostatný program Služieb.
Ceny po prevolaní počtu voľných minút, ako aj ceny SMS/MMS pre program Služieb ÁNO M DATA, sú spoplatňované podľa
cien a podmienok platných pre program Služieb ÁNO S.
Všetky doplnkové balíčky, ktoré sa týkajú volaní, SMS/MMS a ktoré je v zmysle Cenníka možné aktivovať, sú spoplatňované
podľa cien a podmienok platných pre program Služieb ÁNO S a dátové balíčky, ktoré je možné aktivovať, sú spoplatňované
podľa cien a podmienok platných pre program služieb ÁNO M.

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 1. 10. 2018.

