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Príloha je neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Pre využívanie riešenia Magenta Mobile je potrebná aktivácia programu služieb Magenta Mobile VPN, Magenta Mobile Mini, Magenta Mobile Basic, Magenta Mobile 
Standard, Magenta Mobile Manager alebo Magenta Mobile VIP vo vzťahu k jednotlivým SIM kartám Účastníka a uzavretie Rámcovej zmluvy o spolupráci Magenta 
Mobile. 

Pri novej aktivácii programov služieb Magenta Mobile VPN, Magenta Mobile Mini, Magenta Mobile Basic, Magenta Mobile Standard, Magenta Mobile Manager alebo 
Magenta Mobile VIP sa účtuje poplatok za vyskladnenie SIM karty vo výške 0,02 € bez DPH. Poplatok za vyskladnenie SIM karty sa po ukončení Zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb nevracia.

ZLOŽenIe PROGRAMOV MAGenTA MOBILe

MAGenTA 
MOBILe VPn

MAGenTA 
MOBILe MInI

MAGenTA 
MOBILe BASIC 

MAGenTA MOBILe 
STAndARd

MAGenTA MOBILe 
MAnAGeR

MAGenTA 
MOBILe VIP

Internet v mobile (4G)(1) 200 MB 200 MB 2 000 MB 4 000 MB 6 000 MB 10 000 MB

Volania v rámci VPS neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene

Voľné minúty v rámci SR a EÚ 0 50 min. 100 min. 250 min. neobmedzene neobmedzene 
v zóne 0 a 1

Prichádzajúce roamingové 
volania EÚ 0 50 min. 100 min. 250 min. neobmedzene neobmedzene 

v zóne 1 a 2(2)

Neobmedzené volania - - Telekom Slovensko SR a EÚ SR, EÚ, v zóne 
0 a 1

Volania do ostatných sietí v SR 
a EÚ nad rámec voľných minút (3) 0,10 0,10 0,10 0,10 - -

Neobmedzené SMS/MMS - 100 SMS/MMS 
v rámci SR a EÚ Telekom Slovensko SR a EÚ SR, EÚ, v zóne 

0 a 1

Cena za SMS/MMS v SR* 0,0840 0,0840 0,0840 - - -

Dátový roaming  - - - - 500 MB 
v zóne 1

1 000 MB 
v zóne 1 a 2

Mesačný poplatok 2 € 5 € 25 € 40 € 80 € 130 €

* Ceny za SMS/MMS do smerov EÚ a mimo EÚ sú spoplatnené nasledovne: Cena SMS v zóne EÚ a Svet 0,12521 € bez DPH. Cena MMS v zóne EÚ a Svet je 0,329 € 
bez DPH, resp. podľa služby na hlasovej SIM karte.

Ceny sú uvedené v € bez DPH/SIM karta. 

1   Po prenesení voľného objemu dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia je nastavené automatické/manuálne dokupovanie dát na hlasovej SIM 
karte, resp. zníženie rýchlosti dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia na 64 kbit/s s možnosťou dokupovania dát s plnou rýchlosťou (vrátane 
technológie LTE), a to podľa nižšie uvedenej tabuľky – Dokupovanie dát. Zmena dátového balíka zahrnutého v mesačnom programe nie je možná.

2   Pre program služieb Magenta Mobile Manager a Magenta Mobile VIP platí neobmedzený počet minút prichádzajúcich volaní v roamingu v EÚ a neobmedzený počet 
voľných minút odchádzajúcich volaní do EÚ, resp. v prípade Magenta Mobile VIP aj do Zón 0 a 1, ktorý je však podmienený dodržiavaním zásad korektného využívania 
služieb so stanoveným limitom vo výške 1 000 minút prichádzajúcich volaní v roamingu v EÚ a odchádzajúcich volaní do EÚ, Zóna 0 a 1 za jedno zúčtovacie obdobie.

3   Za odchádzajúce volania zo SR v tomto prípade sa považujú aj všetky volania v rámci Zóny 0. Zoznam krajín zaradených do Zóny 0 je uvedený v platnom Cenníku pre 
poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., časť B, pri službe Hovory do zahraničia.   
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dOkUPOVAnIe dáT:

MAGenTA 
MOBILe VPn

MAGenTA 
MOBILe MInI 

MAGenTA 
MOBILe BASIC 

MAGenTA MOBILe 
STAndARd 

MAGenTA MOBILe 
MAnAGeR 

MAGenTA 
MOBILe VIP

Dáta navyše 100 MB 1,6583 € 1,6583 €* 1,6583 € 1,6583 € 1,6583 € 1,6583 €

Dáta navyše 500 MB - - 4,1583 €* 4,1583 € 4,1583 € 4,1583 €

Dáta navyše 1 000 MB - - 4,9917 € 4,9917 €* 4,9917 € 4,9917 €

Dáta navyše 2 000 MB - - 6,6583 € 6,6583 € 6,6583 €* 6,6583 €*

Dáta navyše 10 000 MB - - - - 18,325 € 18,325 €

Ceny sú uvedené v € bez DPH/SIM karta/aktivácia.
 
* Po prenesení voľného objemu dát v mobilnej sieti v rámci aktivovaného programu služieb v príslušnom zúčtovacom období bude automaticky aktivovaný dátový balík 

na dokupovanie podľa uvedenej tabuľky. Voľný objem dát v rámci balíka Dáta navyše je platný v rámci zúčtovacieho obdobia, v ktorom bol príslušný dátový balík 
aktivovaný, pričom nespotrebované dáta sa neprenášajú do ďalšieho zúčtovacieho obdobia.

Služba Internet v mobile zahŕňa určený mesačný voľný objem dát prenesených (prijatých/odoslaných) v mobilnej sieti Telekom (vrátane technológie LTE) s max. 
prenosovou rýchlosťou z internetu 72 Mb/s a s max. prenosovou rýchlosťou do internetu 23 Mb/s. Podmienkou pre využitie tejto služby je SIM karta podporujúca využitie 
služby prostredníctvom technológie LTE, pričom službu možno využívať len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci 
technológie LTE je orientačne znázornená na mape pokrytia, na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie a na Predajných miestach.

V prípade aktivácie služby Neobmedzený mobilný internet so Zdieľaním sa voľný objem dát priráta k voľnému objemu dát na hlasovej SIM karte, pričom ako prvé sa 
spotrebujú dáta na hlasovej SIM karte a následne dáta na dátovej SIM karte. Po prenesení celkového voľného objemu dát (na hlasovej a aj na dátovej SIM karte) možno 
dokupovať dátové balíky na hlasovú, ako aj dátovú SIM kartu. Dokupované dáta sa uplatnia ako zdieľané dáta na oboch zariadeniach. 
Automatické dokupovanie dát, resp. vypnutie automatického dokupovania dát možno nastaviť na portáli m.telekom.sk/datanavyse. O vypnutie automatického 
dokupovania dát na určenej SIM karte, resp. určených SIM kartách možno požiadať aj telefonicky na telefónnom čísle Biznis linky 0800 123 500 po riadnej identifikácii 
prostredníctvom PID kódu alebo hlasovej biometrie. V prípade vypnutia automatického dokupovania dát bude po prenesení voľného objemu dát rýchlosť dátových 
prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kbit/s. Poplatky za službu Neobmedzený mobilný internet sa riadia Cenníkom pre poskytovanie 
služieb prostredníctvom mobilnej siete, časť A, ak to nie je dohodnuté inak.

Tarifikačný interval dátových prenosov je 1 kB pre všetky APN. Aktivovaním príslušného programu služieb Magenta Mobile VPN/Mini/Basic/Standard/Manager/VIP 
budú automaticky deaktivované pôvodné dátové služby alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. 
Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming. 
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dOPLnkOVé BALíky k PROGRAMOM SLUŽIeB MAGenTA MOBILe VPn, MAGenTA MOBILe 
MInI, MAGenTA MOBILe BASIC, MAGenTA MOBILe STAndARd, MAGenTA MOBILe MAnAGeR, 
MAGenTA MOBILe VIP:
 

 MAGenTA 
MOBILe VPn

MAGenTA 
MOBILe MInI

MAGenTA 
MOBILe BASIC

MAGenTA MOBILe 
STAndARd

MAGenTA MOBILe 
MAnAGeR

MAGenTA 
MOBILe VIP

Hlasové balíky       

150 min. v SR a EÚ 7 € 7 € - - - -

Nekonečno Telekom, SMS/MMS 10 € 10 € 0 € - - -

Nekonečno SR, SMS/MMS - 20 € 5 € 0 € - -

Nekonečno SR, EÚ, SMS/MMS - 25 € 10 € 5 € 0 € -

Nekonečno SR, EÚ, Z0, 1, SMS/MMS - - - - - 0 €

Ceny sú uvedené v € bez DPH/SIM karta/mesiac. 
Mesačné poplatky za doplnkové balíky sa pripočítavajú k mesačnému poplatku za príslušný program služieb Magenta Mobile VPN/Mini/Basic/Standard/Manager/
VIP, ku ktorému boli aktivované. 

HLASOVé BALíky:

§ 150 minút v SR a EÚ zahŕňa mesačne 150 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete a do všetkých pevných sietí v SR 
a EÚ. V prípade aktivácie tohto balíka pri programe služieb Magenta Mobile Basic bude k 50 voľným minútam do všetkých sietí v SR a EÚ prirátaných 150 min. do SR 
a EÚ. Podmienky v programe služieb Magenta Mobile Basic ostávajú nezmenené. 

§ Nekonečno Telekom a SMS/MMS zahŕňa mesačne neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete 
Telekom a do všetkých pevných sietí v SR, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe služieb, a zároveň neobmedzený počet 
SMS správ a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete Telekom a nevzťahuje sa na SMS správy a MMS správy poslané na skrátené čísla 
a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka. 

§ Nekonečno Slovensko, SMS/MMS zahŕňa mesačne neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých 
mobilných i pevných sietí v SR a zároveň neobmedzený počet SMS správ a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do siete SR a nevzťahuje sa na SMS 
správy a MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka. 

§ Nekonečno SR, EÚ, SMS/MMS zahŕňa mesačne neobmedzené voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných 
i pevných sietí v SR a do krajín EÚ a zároveň neobmedzený počet SMS správ a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do siete SR, EÚ a nevzťahuje sa 
na SMS správy a MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka. Využívanie dátových 
služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming. 

§ Nekonečno SR, EÚ, Zóna 0, 1, SMS/MMS zahŕňa mesačne neobmedzené voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých 
mobilných i pevných sietí v SR, do krajín EÚ, do zóny 0 a 1 hovorov do zahraničia a zároveň neobmedzený počet SMS správ a MMS správ poslaných na štandardné 
účastnícke čísla do siete SR, EÚ a do vybraných krajín sveta a nevzťahuje sa na SMS správy a MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, 
ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu 
Roaming. 
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MInúTy V ROAMInGU 

Cenník pre Minúty v EÚ:
Služba Minúty v EÚ obsahuje 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov v zóne 1 za mesačný poplatok 8,33 € bez DPH/9,99 € s DPH. 

Cena hovorov mimo alebo nad rámec voľných minút 

ZónA OdCHádZAjúCe 
HOVORy

PRICHádZAjúCe 
HOVORy

OdCHádZAjúCe 
SMS SPRáVy

OdCHádZAjúCe 
MMS SPRáVy

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Zóna 1 0,1000 0,1200 0,1000 0,1200 0,1000 0,1200 0,3294 0,3953

Zóna 2 0,8250 0,9900 0,8250 0,9900 0,3250 0,3900 0,3294 0,3953

Zóna 3 1,6583 1,9900 1,2416 1,4900 0,3250 0,3900 0,3294 0,3953

Zóna 4 3,2861 3,9434 1,6265 1,9518 0,3250 0,3900 0,3294 0,3953

Prichádzajúce aj odchádzajúce hovory sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou po prvej minúte hovoru (60 + 1).
V prípade využívania mesačných programov služieb obsahujúcich voľné roamingové minúty sa najprv čerpajú voľné roamingové minúty z mesačného programu služieb 
a až následne po ich vyčerpaní sa uplatňujú voľné minúty odchádzajúcich hovorov služby Minúty v EÚ.

Cenník pre Minúty vo Svete:
Služba Minúty vo Svete obsahuje 50 voľných minút odchádzajúcich hovorov spolu v zónach 1, 2 a 3 za mesačný poplatok 16,66 € bez DPH/19,99 € s DPH.

CenA HOVOROV MIMO ALeBO nAd RáMeC VOľnýCH MInúT 

ZónA OdCHádZAjúCe 
HOVORy TARIfIkáCIA PRICHádZAjúCe 

HOVORy TARIfIkáCIA OdCHádZAjúCe SMS 
SPRáVy

OdCHádZAjúCe MMS 
SPRáVy

€ bez DPH € s DPH

60 + 1

€ bez DPH € s DPH

60 + 1

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH

Zóna 1 0,1000 0,1200 0,1000 0,1200 0,1000 0,1200 0,3294 0,3953

Zóna 2 0,4083 0,4900 0,4083 0,4900 0,3250 0,3900 0,3294 0,3953

Zóna 3 0,4083 0,4900 0,4083 0,4900 0,3250 0,3900 0,3294 0,3953

Zóna 4 3,2861 3,9434 1,6265 1,9518 0,3250 0,3900 0,3294 0,3953

Prichádzajúce aj odchádzajúce hovory sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou po prvej minúte hovoru (60 + 1).
V prípade využívania mesačných programov služieb obsahujúcich voľné roamingové minúty sa najprv čerpajú voľné roamingové minúty z mesačného programu služieb 
a až následne po ich vyčerpaní sa uplatňujú voľné minúty odchádzajúcich hovorov služby Minúty vo Svete.

Poznámka: 
Ceny pre Minúty v roamingu sú uvedené v €/min. alebo v €/za správu s DPH/bez DPH. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Pri odchádzajúcich hovoroch 
a zasielaných SMS z jednej zóny do druhej platí cena pre vyššiu zónu. Odchádzajúce SMS zo zóny 1 do SR alebo do inej krajiny zo zóny 1 sú spoplatňované cenou 
0,1000 €/SMS. Ostatné odchádzajúce SMS sú spoplatnené cenou 0,325 €/SMS. Cena odchádzajúcej MMS v roamingu je 0,3294 €.
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Volania na národné špeciálne čísla (napr. audiotextové služby, hlasovanie) sú spoplatnené ako prémiové hovory v roamingu, pre ktoré platí „zónovanie“ pre Euro roaming:

Zóna 1: cenou 1,6597 € bez DPH/1,9916 € s DPH.
Zóna 2: Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldava, Čierna Hora, Srbsko, Turecko, UK (ostrovy), Ukrajina, USA cenou 1,6597 € bez 
DPH/1,9916 € s DPH.
Ostatné krajiny zóny 2 a zóny 3 a 4 cenou 3,2862 € bez DPH/3,9434 € s DPH.
Službu Minúty v roamingu nie je možné súčasne kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny roamingových služieb.
 
Presmerovanie hovoru sa počas roamingu spoplatňuje podľa roamingového cenníka ako dva roamingové hovory – prichádzajúci roamingový hovor do navštívenej 
krajiny a zároveň odchádzajúci hovor na Slovensko do odkazovej schránky alebo na iné zvolené číslo. Uloženie odkazu do odkazovej schránky je bezplatné v zóne 1 
okrem Švajčiarska. Uloženie odkazu do odkazovej schránky v zóne 2, 3, 4, vo Švajčiarsku bude spoplatnené ako presmerovanie hovoru.
 
Poplatky za roamingové služby môžu byť vyfakturované do 3 mesiacov od uskutočnenia hovoru alebo zaslania SMS/MMS správy, v závislosti od doručenia účtovných 
dát od roamingových partnerov.
 
Zóna 1: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Litva, 
Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia (pevnina), 
Taliansko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Désirade, Francúzska Guyana, Guadeloupe, Madeira, Marie Galante, Martinik, Sv. Martin.
Zóna 2: Albánsko, Andorra, Argentína, Austrália, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Faerské ostrovy, Hongkong, Čierna Hora, Čína, Izrael, India, Indonézia, 
Japonsko, Katar, Macedónsko, Malajzia, Moldavsko, Monako, Peru, Rusko, Srbsko, Singapur, Thajsko, Turecko, Veľká Británia (ostrovy), Ukrajina, USA, Kosovo, San 
Maríno.
Zóna 3: Brazília, Kanada, Mexiko, Maroko, Filipíny, Saudská Arábia, Južná Afrika, Srí Lanka, Spojené arabské emiráty.
Zóna 4: Afganistan, Alžírsko, Antigua a Barbuda, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Benin, Bermudy, Bolívia, Burkina Faso, Burundi, Dominikánska 
republika, Ekvádor, Etiópia, Fidži, Francúzska Polynézia, Gambia, Ghana, Guatemala, Honduras, Čile, Irán, Irak, Jamajka, Jordánsko, Kazachstan, Kambodža, Kapverdy,  
Keňa, Kirgizská republika, Kolumbia, Konžská demokratická republika, Kostarika, Kuba, Libanon, Libéria, Líbya, Macao, Madagaskar, Maldivy, Maurícius, Mongolsko, 
Mozambik, Namíbia, Nový Zéland, Nigéria, Omán, Pakistan, Panama, Paraguaj, Pobrežie Slonoviny, Salvádor, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Južná Kórea, Sudán, 
Sýria, Taiwan, Tadžikistan, Tanzánia, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistan, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Vietnam, Jemen, Zambia.

V prípade aktivácie služby Minúty v roamingu počas zúčtovacieho obdobia je v prvom zúčtovacom období účtovaný mesačný poplatok v alikvotnej časti a následne 
vždy v plnej výške za každé ďalšie začaté zúčtovacie obdobie. Deaktivácia služby je v prípade, že nie je dojednaný záväzok viazanosti, bezplatná, pričom k deaktivácii 
dôjde k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia, v ktorom účastník požiadal o deaktiváciu. Službu Minúty v roamingu nie je možné kombinovať s inými hlasovými 
roamingovými službami. 

Poznámka: 
Podmienky a ceny platia pre programy služieb Magenta Mobile VPN, Magenta Mobile Mini, Magenta Mobile Basic, Magenta Mobile Standard, Magenta Mobile Manager, 
Magenta Mobile VIP aktivované od 1. 1. 2016. Pri aktivácii doplnkových balíkov v priebehu zúčtovacieho obdobia je za toto zúčtovacie obdobie účtovaná alikvotná 
čiastka mesačného poplatku. Nie je možné kombinovať navzájom balíky z Hlasových balíkov okrem balíka 150 minút v SR a EÚ a taktiež nie je možná zmena dátového 
balíka v rámci mesačného programu. Tento Cenník programov a služieb Magenta Mobile nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise k tomuto Cenníku. 


