Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 15. 8. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 15. 8. 2012 k doplneniu ponuky programov a služieb (ďalej len
„Služby“) uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platnom
od 1. 8. 2012, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 3 dopĺňa časť Programy Happy nasledujúcim textom:

Programy Happy
Bez mobilného telefónu

Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí v SR
SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – voľný objem dát
Mesačný poplatok

Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

Neobmedzené mimo
špičky a cez víkend

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

50

100

150

250

Neobmedzené

–

–

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

100 MB

100 MB

500 MB

Neobmedzený

Neobmedzený

9,99 €

16,99 €

23,99 €

29,99 €

44,99 €

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Počas prvých troch celých zúčtovacích období nasledujúcich odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb,
ktorej predmetom je poskytovanie programu služieb Happy bez viazanosti, je pre prípad výpovede tejto zmluvy dohodnutá trojmesačná výpovedná lehota,
ktorá je rovnaká pre obe zmluvné strany a ktorá začne plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane
a skončí sa uplynutím posledného dňa tretieho zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Po uplynutí prvých
3 celých zúčtovacích období nasledujúcich po uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je výpovedná lehota jednomesačná a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a uplynie posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia. Účastník môže kedykoľvek po uplynutí troch celých zúčtovacích
období nasledujúcich po uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb požiadať o zmenu programu služieb Happy na akýkoľvek iný program Happy, pričom
táto zmena bude účinná od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti účastníka o vykonanie tejto
zmeny. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 8. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 15. 8. 2012.
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platná od 15. 8. 2012

S mobilným telefónom
Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

Neobmedzené mimo
špičky a cez víkend

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

50

100

150

250

Neobmedzené

–

–

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

100 MB

100 MB

500 MB

Neobmedzený

Neobmedzený

9,99 €

16,99 €

23,99 €

29,99 €

44,99 €

Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

Mesačný poplatok (súčet prvej a druhej časti
mesačného poplatku) uplatňovaný počas doby
viazanosti

9,99 € + suma
podľa Prílohy A

16,99 € + suma
podľa Prílohy A

23,99 € + suma
podľa Prílohy A

29,99 € + suma
podľa Prílohy A

44,99 € + suma
podľa Prílohy A

Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí v SR
SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – voľný objem dát
Prvá (základná) časť mesačného poplatku

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Podmienkou poskytovania programov služieb Happy s kúpou vybraných mobilných telefónov za zvýhodnenú cenu je
uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky
s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy,
ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Zmena
programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná.
Zložky programu služieb Happy:
Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR zahŕňajú neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej
sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR, ktoré nie sú čerpané v rámci zložky Voľných minút do všetkých sietí v SR zahrnutých v mesačnom programe Happy,
okrem programu služieb Happy XS, v rámci ktorého Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR zahŕňajú neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich
hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky
počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. (mimo špičky a cez víkend). Voľné minúty v rámci zložky Volania do siete
Telekom a pevných sietí v SR sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania.
Voľné minúty do všetkých SR sietí zahŕňajú v tabuľke vyššie uvedený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých
sietí v SR; voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania.
SMS/MMS do všetkých SR sietí zahŕňa SMS a MMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS/MMS správy
poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané
z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov.
Internet v mobile zahŕňa v tabuľke vyššie uvedený voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom.
Pri programoch Happy XS, S a M sa dáta prenesené nad voľný objem dát spoplatňujú cenou 0,1000 €/MB s DPH (s tarifikáciou po 1 kB). Pri programoch Happy
L a XL nie je voľný objem prenesených dát objemovo obmedzený, avšak po prenesení objemu 2 000 MB dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť
dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s. Aktivovaním dátovej služby Internet v mobile
budú automaticky deaktivované služby web'n'walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, E-mail, Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop,
BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu, ak boli
pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 8. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 15. 8. 2012.

Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 15. 8. 2012

Cena po vyčerpaní voľných jednotiek v rámci vybraného programu Happy
Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

Odchádzajúce hovory do všetkých sietí
v SR za minútu

0,1300 €

0,1300 €

0,0600 €

0,0600 €

–

Odoslanie jednej SMS/MMS v rámci SR

0,1000 €

0,1000 €

–

–

–

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Odchádzajúce hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách od prvej sekundy hovoru. Cena za odoslané SMS
v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských operátorov. Cena za odoslané SMS do zahraničia je 0,1502 €/SMS
s DPH a vzťahuje sa na SMS správy poslané na účastnícke čísla zahraničných operátorov. Využívanie hlasových služieb v roamingu je spoplatnené v závislosti od
zvolenej roamingovej služby podľa cenníka služby Roaming. Volania do zahraničia sú spoplatnené podľa cenníka pre službu Hovory do zahraničia.
Doplnkové balíčky k programom Happy
K programom Happy je možné aktivovať nasledujúce doplnkové balíčky, a to za mesačný poplatok podľa tabuľky nižšie:
Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

10,99 €

10,99 €

5,99 €

–

–

Neobmedzené SMS/MMS

6,99 €

6,99 €

–

–

–

100 minút extra

6,99 €

6,99 €

6,99 €

6,99 €

–

Volania Najbližším

9,99 €

9,99 €

9,99 €

9,99 €

–

Volania do EÚ a USA za 9 centov

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

Neobmedzený internet v mobile

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 8. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 15. 8. 2012.

Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 15. 8. 2012

Doplnkový balíček Neobmedzený internet v mobile zahŕňa neobmedzený voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet
v mobilnej sieti Telekom. Po prenesení objemu 2 000 MB dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania
dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.
Doplnkový balíček Neobmedzené SMS/MMS zahŕňa neobmedzený počet SMS a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR
a nevzťahuje sa na SMS/MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani
na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS.
Doplnkový balíček 100 minút extra zahŕňa dodatočných 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR;
voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania.
Doplnkový balíček Volania Najbližším zahŕňa 100 % zľavu z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla v ktorejkoľvek
mobilnej sieti v SR, ktoré navyše nie sú čerpané v rámci zložky Voľných minút do všetkých sietí v SR zahrnutých v mesačnom programe Happy ani v rámci iných
zložiek programov Happy. Zmena vybraných účastníckych čísel v rámci doplnkového balíčka Volania Najbližším je spoplatnená sumou 1 € za každú zmenu bez
ohľadu na počet menených vybraných účastníckych čísel. Aktiváciou doplnkového balíčka Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje (ak predtým bola aktívna)
služba Ty a ja. V prípade deaktivácie doplnkového balíčka Volania Najbližším je jeho deaktivácia realizovaná k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia,
pričom jeho opätovná aktivácia nie je možná. V prípade realizácie zmeny v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb dochádza k automatickej
deaktivácii doplnkového balíčka Volania Najbližším. V prípade zmeny zvoleného programu služieb Happy na program iný ako Happy Účastník stráca nárok na
poskytovanie doplnkového balíčka Volania Najbližším.
Doplnkový balíček Volania do EÚ a USA za 9 centov predstavuje službu, v rámci ktorej bude uplatňovaná cena 0,0900 €/min. s DPH pre všetky odchádzajúce
hovory uskutočnené z územia SR na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande
a v USA. Cena bude uplatňovaná na volania prostredníctvom služby Hovory do zahraničia i InterCall 33, pričom sa uplatní minútová tarifikácia (60 + 60).
Poznámka: K programom Happy je možné aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou balíčkov Viac, služby Medzi nami,
Víkendové SMS, Večerné volania, Neobmedzený víkend, Presun voľných minút. Pre programy Happy je aktivácia CLIP spoplatnená sumou 4,99 €.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 8. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 15. 8. 2012.

