Cenník služby Virtuálna privátna sieť (VPS)
platný od 1. 5. 2017
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Počet SIM kariet vo VPS
1–5
6 – 20
21 – 50
51 a viac
Ceny sú uvedené v € s DPH.

Zriaďovací poplatok
995,82
5 974,90
13 941,44
29 874,53

Poplatky za poskytovanie služby VPS
€/SIM
Poplatok
Aktivačný poplatok pre tarifu MT Profesional
Aktivačný poplatok pre programy Firma Mini, Firma Small, Firma Medium, Firma Large, Podnikateľ aktivované po 2. 9. 2009
a programy Podnikateľ 600 a vyššie aktivované pred 2. 9. 2009, Firma Profi
Mesačný paušál
Mesačný paušál pre program Podnikateľ 150*
Mesačný paušál pre program Podnikateľ 300*
Mesačný paušál pre tarifu MT Profesional a programy služieb Podnikateľ 600 a vyššie, Firma Mini, Firma Small,
Firma Medium, Firma Large, Firma Profi
* Zvýhodnený mesačný paušál platí pre programy Podnikateľ aktivované po 2. 9. 2009.
Ceny sú uvedené v € s DPH.

39,43
0
3,95
2,00
1,01
0

Ceny vnútrofiremných hovorov v rámci SIM kariet zaradených do VPS
€/min.
Program služieb
20+20 Viac
55 Viac, 100 Viac, 200 Viac, Relax 60, Relax 100, Relax 200, Podnikateľ 90, Podnikateľ 150, Podnikateľ 300, služba Partner,
Bez záväzkov
400 Viac, 1000 Viac
Programy Podnikateľ aktivované po 2. 9. 2009 a programy Podnikateľ 600 a vyššie aktivované pred 2. 9. 2009, programy Firma
a Firma Extra aktivované po 1. 10. 2009, Firma Mini, Firma Small, Firma Medium, Firma Large, Firma Profi, Happy
* Na službu sa vzťahuje dodržiavanie Zásad korektného využívania služieb so stanoveným limitom telefónnej prevádzky 3 000 minút
na SIM kartu zaradenú do VPS za jedno zúčtovacie obdobie.
Ceny sú uvedené v € s DPH.

0,1402
0,1008
0,0332
0*

Tieto ceny sa vzťahujú na volania zo SIM kariet zaradených do VPS na iné SIM karty v tej istej VPS alebo na volania na virtuálne SIM karty zaradené do náležitej
VPS. Volania virtuálnych členov VPS sú spoplatnené štandardne podľa ich programov služieb. Hovory v rámci VPS sa spoplatňujú po sekundách od prvej sekundy
bez ohľadu na tarifikáciu v programe služieb.
Služba Ty a ja platí pre všetky odchádzajúce hovory (aj súkromné volania cez predvoľbu 9) na čísla v mobilnej sieti Telekom, ktoré nie sú zaradené do VPS,
po vyčerpaní voľných minút. Cena za poskytovanie služby Ty a ja sa riadi Cenníkom pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete (ďalej len „Cenník“). Volania zo SIM kariet, ktoré boli zaradené do VPS ako virtuálne SIM karty,
sa riadia cenami mesačných programov aktivovaných na týchto SIM kartách.
Ceny volaní zo SIM kariet zaradených do VPS na ľubovoľné SIM karty, ktoré nie sú zaradené do tej istej VPS, a súkromných volaní (volania cez predvoľbu 9),
ako aj ceny za poskytovanie nemenovaných služieb v tejto cenovej ponuke sa riadia platným Cenníkom.
V prípade nadefinovaných zliav na ceny služby VPS sa tieto zľavy neuplatňujú na súkromné volania (volania cez predvoľbu 9).
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Doplnkové služby
Neobmedzené volania so službou Nonstop
€/SIM
Poplatok
Aktivačný poplatok za službu Nonstop VPS
Mesačný paušál za službu Nonstop VPS
Mesačný paušál za službu Nonstop VPS + mobilná sieť Telekom
Mesačný paušál za službu Nonstop VPS + mobilná sieť Telekom + národné pevné siete
Mesačný paušál za službu Nonstop SR
Ceny sú uvedené v € s DPH.

0
3,98
21,91
27,89
318,66

Využívanie služieb Nonstop VPS, Nonstop VPS + mobilná sieť Telekom, Nonstop VPS + mobilná sieť Telekom + národné pevné siete a Nonstop SR je podmienené
dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb so stanoveným limitom telefónnej prevádzky vo výške 3 000 minút na SIM kartu na smer VPS za jedno
zúčtovacie obdobie. Paušál za služby Nonstop sa účtuje mesačne za každú SIM kartu zaradenú do VPS.
Spôsob čerpania voľných minút z mesačného programu
Volanie na smer VPS
Volanie mimo VPS na ľubovoľný národný smer
Volanie cez predvoľbu 9

Voľné minúty sa nečerpajú.
Voľné minúty sa čerpajú.
Voľné minúty sa čerpajú.
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Poplatky za poskytovanie služby Kombinovaná VPS
Služba Kombinovaná VPS
Maximálny počet hlasových kanálov
Predplatený balík minút

Mesačný poplatok
Volania do siete VPS
Volania do mobilnej siete Telekom
Volania do ostatných národných mobilných sietí
Volania do pevných národných sietí

Kombinovaná VPS Biznis*
Do 30 hlasových kanálov
2 000 minút na volania z pevných klapiek na mobilné čísla v mobilnej sieti Telekom
Kombinovaná VPS Biznis
Cena s DPH
226,79
€/min.
Volania z pevných klapiek na mobilné čísla zaradené do VPS sú bezplatné.
0,1200
0,1564
0,0484

* Podmienkou aktivácie programu Kombinovaná VPS Biznis je zriadenie dátového prístupu na pripojenie PBX vrátane dodania a konfigurácie koncového
zariadenia.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Pre volania uvedené v tejto tabuľke sa uplatňuje sekundová tarifikácia. Koncové zariadenie nie je pre aktivácie po
1. 8. 2014 súčasťou služby Kombinovaná VPS. Ostatné poplatky súvisiace s poskytovaním služby VPS sú uvedené v cenovej ponuke služby VPS.

Cenník volaní do zahraničia pre službu Kombinovaná VPS

EÚ
Európa
Svet

Na mobilné čísla €/min.
0,1916
0,3236
0,5164

Na pevné čísla €/min.
0,0364
0,0605
0,1200

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Pre volania do zahraničia prostredníctvom služby Kombinovaná VPS sa uplatňuje minútová tarifikácia pri používaní predvolieb 00 aj 33.
Tento Cenník služby Virtuálna privátna sieť (VPS) nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise k tomuto Cenníku a odo dňa jeho účinnosti sa ruší
platnosť a účinnosť doteraz platného Cenníka služby Virtuálna privátna sieť (VPS) vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom dohodnuté
alebo v tomto Cenníku uvedené inak.

