
Oznam o zmene obchodných značiek 
 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznamuje uvedenie novej obchodnej značky Telekom, ktorá nahradí doterajšie značky  T-
Com a T-Mobile . Pod touto značkou budeme poskytovať široké portfólio produktov a služieb tak mobilnej ako aj pevnej 
telekomunikačnej siete v SR. Zmena značky  nemá žiaden vplyv na uzatvorené zmluvné vzťahy. Názov spoločnosti sa 
nemení.  
 
Prechodné ustanovenia pre používanie niektorých pojmov 
Nižšie uvedené pojmy používané v dokumentoch vydaných spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., alebo  v zmluvných 
dokumentoch uzavretých medzi Účastníkom a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. pred 19. 10. 2011 sú rovnocenné 
pojmom zavedeným od tohto dátumu a vykladajú sa nasledovne: 
 
Pôvodný pojem 
(v akomkoľvek gramatickom tvare) 

Nový pojem Definícia 

sieť T-Mobile alebo sieť T-Mobile 
Slovensko 

mobilná sieť Telekom verejná mobilná telefónna sieť  
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 
definovaná vo Všeobecných 
podmienkach verejných poskytovania  
elektronických komunikačných 
služieb prostredníctvom verejnej 
mobilnej telefónnej siete spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s 

služba T-Mobile služba mobilnej siete Telekom služba spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s. poskytovaná prostredníctvom 
mobilnej siete spoločnosti Slovak 
Telekom, a. s. 

služba T-Com služba pevnej siete Telekom služba spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s. poskytovaná prostredníctvom 
pevnej verejnej elektronickej 
komunikačnej siete spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s. 

sieť T-Com pevná sieť Telekom pevná verejná elektronická 
komunikačná sieť  spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s.  (optická a metalická) 

T-Centrum Telekom Centrum predajné miesto spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. vrátane značkových 
predajní prevádzkovaných 
obchodnými zástupcami 

sieť T-Com a sieť T-Mobile spoločne sieť Telekom pevná a mobilná verejná elektronická 
komunikačná sieť spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 

www.t-com.sk, www.t-mobile.sk  www.telekom.sk webová stránka produktov a služieb 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

 
 
Pokiaľ sa v dokumente vydanom spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., alebo uzavretom medzi Účastníkom a 
spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., pred 1. 7. 2010 uvádzal niektorý z nižšie uvedených pojmov, od 1.7.2010 platí 
nižšie uvedený výklad týchto pojmov: 
 

http://www.t-com.sk/
http://www.t-mobile.sk/


Pojem pred 1.7.2010 Výklad od 1.7.2010 
VTS  
 VTS Podniku, VTS spoločnosti T-Mobile, sieť  Podniku 
alebo iné pomenovanie verejnej telefónnej siete 
spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., ktoré neobsahovalo 
výslovne aj vyraz vyjadrujúci, že ide o mobilnú sieť 

verejná mobilná telefónna sieť  tak ako je definovaná vo 
Všeobecných podmienkach poskytovania verejných 
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom 
verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak 
Telekom, a. s. 

Služba  
bez špecifikácie konkrétneho typu služby poskytovanej 
spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., 

služba poskytovaná prostredníctvom verejnej mobilnej 
telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 

 
 


