
CENNÍK PROGRAMOV SLUŽBY FIX, KTORÉ PODNIK NEPREDÁVA 
platný od 1. 3. 2015
príloha je neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak telekom, a. s., 
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

PROGRAMY EASY FIX

CENY HOVOROV A SMS SPRÁV
PROGRAM  EASY FIX 0 EASY FIX 9 EASY FIX 12 EASY FIX 16
Hovory do všetkých sietí v SR  0,1900 0,1400 0,0900 0,0900
SMS do všetkých sietí v SR  0,1000 0,1000 0,1000 0,1000

Ceny sú uvedené s dpH v €/min., resp. €/SMS a platia pre volania a SMS na účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Účtuje sa každých 30 sekúnd hovoru.

aktivácia programov Easy Fix nie je od 1. 10. 2014 možná. S účinnosťou od 1. 3. 2015 nie je možné využitie ponuky programov Easy Fix ani pri uzavretí dodatku 
k zmluve o poskytovaní verejných služieb (t. j. podnik neumožňuje prolongáciu programov Easy Fix). 

PROGRAM FIX

HOVORY
ČAS CENA zA HOVOR/SMS

pondelok – piatok  7.00 – 19.00 0,2979
pondelok – piatok  19.00 – 7.00 0,1644
Víkendy a sviatky  0.00 – 24.00 0,1644
Textové správy SMS  
odoslanie SMS správy do sietí slovenských operátorov 0.00 – 24.00 0,1008

Ceny sú uvedené s dpH v €/min., resp. €/SMS a platia pre volania a SMS na účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Účtuje sa každých 30 sekúnd hovoru.

aktivácia programov Fix nie je od 13. 6. 2012 možná.

PROGRAM FIX 0,19

Volania do všetkých sietí v SR  0,1900
SMS do všetkých sietí v SR  0,1000

Ceny sú uvedené s dpH v €/min., resp. €/SMS a platia pre volania a SMS na účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Účtuje sa každých 30 sekúnd hovoru.

aktivácia programov Fix 0,19 nie je od 27. 3. 2013 možná.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

tento Cenník programov služieb Fix upravuje poskytovanie tých programov služby Fix, ktoré podnik už nepredáva, ale poskytuje účastníkom, ktorí túto ponuku 
podniku využili do dátumu ukončenia ich predaja. 
Účastník je oprávnený k programom služby Fix 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 Fix, 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 Fix nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu 1. 3. 2015 a odo dňa jeho účinnosti sa ruší platnosť a záväznosť predchádzajúceho 
Cenníka programov služby Fix vydaného spoločnosťou Slovak telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené inak.


