CENNÍK PROGRAMOV SLUŽBY EASY,
KTORÉ PODNIK NEPREDÁVA
PLATNÝ OD 18. 6. 2015
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

PROGRAM EASY FREE
ZVÝHODNENÉ VOLANIA DO VŠETKÝCH SIETÍ V SR
Volania do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR
1 MB prenesených dát v mobilnej sieti Telekom
SURF 1 (internet na deň)
Dĺžka platnosti kreditu od momentu dobitia bez ohľadu na spôsob a výšku dobitia
INTERNET V MOBILE ZADARMO
Dobitie do 10 €
Dobitie 10 € a viac

0,0900 €/min.
0,1000 €/min.
0,600 €/SMS
0,9500 €/MB
max. 0,50 €/deň
365 dní
Počet dní
7 dní
15 dní

Cena za zvýhodnené volania vo výške 0,09 € za minútu platí počas 90 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free a 90 dní odo dňa dobitia kreditu minimálne vo výške
10 €. Cena za volania vo výške 0,10 € platí po uplynutí obdobia 90 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free alebo uplynutia obdobia 90 dní odo dňa dobitia kreditu
minimálne vo výške 10 €, resp. v prípade dobitia kreditu vo výške menej ako 10 €. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania dátových prenosov je
zostatok kreditu vo výške minimálne 0,24 €. Ponuka platí pre SIM kartu s programom Easy Free zakúpenú po 14. 2. 2012 vrátane.
Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho hovoru. Táto tarifikácia sa uplatňuje na službu ako takú, t. j. aj na objednané Doplnkové služby, ak nie je výslovne pri
danej Doplnkovej službe uvedené inak. Tarifikačný interval dátových prenosov v rámci mobilnej siete Telekom je 10 kB pre všetky APN a účtuje sa ako suma prijatých a
odoslaných dát. Program Easy Free nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy Extra SMS. Z programu Easy Free nie je možné prejsť na iný program služby
Easy okrem programu Easy Time a Easy Pecka. Prechod z programu Easy Free na program Easy Time je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS s textom „TIME“, ak
účastník žiada o prechod na Easy Pecka, a s textom „PECKA“ na číslo 12330. Prechod z programu Easy Free na program Easy Time je bezplatný jedenkrát za obdobie 90
dní, všetky ďalšie prechody počas tohto obdobia budú spoplatnené poplatkom vo výške 9 €. Prechod z programu Easy Free na program Easy Time je možné uskutočniť
najneskôr do 30. 9. 2014 vrátane. Prechod na program Easy Pecka je bezplatný.
Prenos dát v mobilnej sieti Telekom s balíčkom SURF 1 bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou 0,9500 € s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky 0,50 € za
kalendárny deň. Po prenesení 100 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie
dát). Deaktivácia balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS s textom SURF1 VYP na číslo 12323 a bude realizovaná okamžite. Opätovná aktivácia balíčka je možná
zaslaním bezplatnej SMS v tvare SURF1 ZAP na číslo 12323.
Stav kreditu si môžete kedykoľvek bezplatne zistiť zavolaním na číslo *111#. Výška kreditu a jeho platnosť sa vám zobrazia na displeji telefónu.

INTERNET V MOBILE ZADARMO PO AKTIVÁCII PROGRAMU EASY FREE
Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free. Po prenesení 100 MB dát v rámci obdobia
30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát).

INTERNET V MOBILE ZADARMO ZA DOBITIE
Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 7 dní pri dobití kreditu vo výške menej ako 10 € a počas 15 dní pri dobití kreditu vo výške
10 € a viac. Po prenesení 500 MB dát v rámci obdobia 7 dní odo dňa dobitia kreditu vo výške menej ako 10 € a 1 000 MB dát v rámci obdobia 15 dní odo dňa dobitia
kreditu vo výške 10 € a viac bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát). V prípade dobitia kreditu počas platnosti dátového
balíčka SURF MAX alebo SURF 500 sa Internet v mobile zadarmo za dobitie poskytuje iba v prípade, že toto obdobie presiahne dobu platnosti dátového balíčka SURF
MAX alebo SURF 500, a to iba počas obdobia odo dňa deaktivácie dátového balíčka SURF MAX alebo SURF 500 do uplynutia 7 dní od dobitia pri dobití kreditu vo výške
menej ako 10 € alebo 15 dní od dobitia pri dobití kreditu vo výške 10 €.
Aktivácia programu Easy Free nie je od 1. 10. 2014 možná.
Aktivácia programu Easy Free na Easy SIM kartách zakúpených v dopredaji v obchodnej sieti Tesco nie je možná od 18. 6. 2015.
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PROGRAM EASY TIME
CENA ZA HOVOR V MOBILNEJ SIETI TELEKOM A DO VŠETKÝCH PEVNÝCH SIETÍ V SR
Volania do všetkých mobilných sietí v SR okrem siete Telekom
SMS do všetkých sietí v SR
Dáta prenesené v mobilnej sieti Telekom
Dĺžka platnosti kreditu od momentu dobitia bez ohľadu na spôsob a výšku dobitia
SURF 1 (internet na deň)

0,1500 €
0,1200 €/min.
0,1000 €/SMS
0,9500 €/MB
365 dní
max. 0,50 €/deň

Zvýhodnená cena za hovor 0,1500 € platí pre každý začatý hovor na účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a vo všetkých pevných sieťach v SR.
Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho hovoru. Táto tarifikácia sa uplatňuje na službu ako takú, t. j. aj na objednané Doplnkové služby, ak nie je výslovne pri
danej Doplnkovej službe uvedené inak. Tarifikačný interval dátových prenosov v rámci mobilnej siete Telekom je 10 kB pre všetky APN a účtuje sa ako suma prijatých
a odoslaných dát. Program Easy Time nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy Extra SMS. Z programu Easy Time nie je možné prejsť na iný program
služby Easy okrem programu Easy Free a Easy Pecka. Prechod z programu Easy Time na program Easy Free je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS s textom
„FREE“, ak účastník žiada o prechod na Easy Pecka, a s textom „PECKA“ na číslo 12330. Prechod z programu Easy Time na program Easy Free je bezplatný jedenkrát
za obdobie 90 dní, všetky ďalšie prechody počas tohto obdobia budú spoplatnené poplatkom vo výške 9 €. Prechod z programu Easy Time na program Easy Free je
možné uskutočniť najneskôr do 30. 9. 2014 vrátane. Prechod na program Easy Pecka je bezplatný.
Prenos dát v mobilnej sieti Telekom s balíčkom SURF 1 bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou 0,9500 € s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky 0,50 € za
kalendárny deň. Po prenesení 100 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie
dát). Deaktivácia balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS s textom SURF1 VYP na číslo 12323 a bude realizovaná okamžite. Opätovná aktivácia balíčka je možná
zaslaním bezplatnej SMS v tvare SURF1 ZAP na číslo 12323.
Stav kreditu si môžete kedykoľvek bezplatne zistiť zavolaním na číslo *111#. Výška kreditu a jeho platnosť sa vám zobrazia na displeji telefónu.
Aktivácia programu Easy Time nie je od 1. 10. 2014 možná.

PROGRAM EASY NAJ
Volania do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR

0,1311
0,0605

Ceny sú uvedené s DPH v €/min., resp. €/SMS a platia pre volania a SMS na účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Účtuje sa každá sekunda hovoru. Z programu Easy
Naj nie je možné prejsť na iný program služieb Easy. Program Easy Naj nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy Extra SMS.
Aktivácia programu Easy Naj nie je od 27. 3. 2012 možná.

PROGRAM EASY NONSTOP
Volania do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR
Ceny sú uvedené s DPH v €/min., resp. €/SMS a platia pre volania a SMS na účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Účtuje sa každá sekunda hovoru.
Aktivácia programov Easy Nonstop nie je od 14. 2. 2012 možná.

0,3217
0,1139
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PROGRAM EASY TEAM
Hovory
Pondelok – Piatok
6.00 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 6.00
Víkendy, sviatky
0.00 – 24.00
Textové správy SMS
Odoslanie SMS správy do sietí slovenských operátorov

Mobilná sieť Telekom

Ostatné siete v SR

0,3180
0,1808
0,1305

0,4854
0,4854
0,4854

0,1305

0,4854

0,1139

0,1139

Ceny sú uvedené s DPH v €/min., resp. €/SMS a platia pre volania a SMS na účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Účtuje sa každá sekunda hovoru.
Aktivácia programu Easy Team nie je od 14. 2. 2012 možná.

PROGRAM DISNEY KOLEKCIA
Volania do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR

0,1000
0,0600

Ceny sú uvedené s DPH v €/min., resp. €/SMS a platia pre volania a SMS na účastnícke telefónne 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. Z programu Disney kolekcia nie je možné
prejsť na iný program služby Easy okrem programu Easy Free a Easy Time. 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.
Aktivácia programu Disney kolekcia nie je od 25. 3. 2013 možná.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tento Cenník programov služieb Easy upravuje poskytovanie tých programov služby Easy, ktoré Podnik už nepredáva, ale poskytuje účastníkom, ktorí túto ponuku
Podniku využili do dátumu ukončenia ich predaja. Účastník je oprávnený k programom služby Easy v zmysle tohto Cenníka aktivovať a využívať aj iné doplnkové služby
v zmysle aktuálne platného Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete.
Na programy Služby v zmysle tohto Cenníka, ktoré Podnik nepredáva, sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej
siete, ktoré upravujú aktuálne platnú ponuku Podniku na poskytovanie služby Easy, ak nie je dohodnuté inak. V prípade rozporu medzi Cenníkom s aktuálne platnou
ponukou Podniku a týmto Cenníkom majú prednosť ustanovenia tohto Cenníka.
Tento Cenník programov služieb Easy nadobúda platnosť a účinnosť 18. 6. 2015 v nadpise k tomuto Cenníku a odo dňa jeho účinnosti sa ruší platnosť a záväznosť
predchádzajúceho Cenníka programov a služieb Easy vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené
inak.
Jednotlivé doplnkové služby a benefity sú platné až po doručení potvrdzujúcej SMS správy o aktivácii služby alebo benefitu. SMS o aktivácii bude doručená na telefónne
číslo, z ktorého bola zaslaná požiadavka na aktiváciu služby, resp. číslo, ktoré má nárok na poskytnutie benefitu alebo doplnkovej služby.

