Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 15. 3. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 15. 3. 2012 k zmene a 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. 3. 2012, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 14 dopĺňa časť Biznis Data roaming nasledujúcim textom:

Biznis Data roaming
Biznis Data roaming (dátové prenosy na báze GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA v sieťach roamingových partnerov)
Aktivačný poplatok

Bezplatne

Mesačný poplatok

1,99

Zvýhodnený mesačný poplatok *

0,99
Celkový objem
zvýhodnených dát (MB)

Objem prenesených
zvýhodnených dát (MB)

Paušálny poplatok
za prenesený objem
zvýhodnených dát**

Spoplatňovanie prenosov
nad objem zvýhodnených
dát (€/100 kB)

Členské krajiny EÚ pokryté
operátormi skupiny DT

1 000

0,1 až 50
50 až 200
200 až 500
500 až 1 000

9,99
29,99
49,99
79,99

0,0090

Zóna 2

Ostatné krajiny EÚ + Island,
Lichtenštajnsko, Nórsko

0

_

_

0,0590

Zóna 3

Chorvátsko, Švajčiarsko, USA

0

–

–

0,2645

Zóna 4

Ostatné krajiny

0

–

–

1,9415

Tarifné pásmo

Zóna 1

*	Platí pri aktivácii služby Biznis Data roaming so záväzkom viazanosti 24 mesiacov a súčasnom podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb s viazanosťou na 24 mesiacov vo vzťahu k niektorému z mesačných hlasových programov služieb alebo služby T-Mobile mobilný internet.
** Paušálny poplatok je účtovaný len za zúčtovacie obdobie, v ktorom Účastník realizoval dátový prenos v niektorej krajine Zóny 1.
Zóna 1: Členské krajiny EÚ pokryté operátormi skupiny DT (9)
Bulharsko, Česko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko
Zóna 2: Ostatné členské krajiny EÚ (17) + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko,
Veľká Británia, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Zóna 3: Chorvátsko, Švajčiarsko, USA
Zóna 4: Ostatné krajiny
Zoznam všetkých krajín nájdete na www.telekom.sk
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Službu Biznis Data roaming je možné aktivovať len v prípade podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická
osoba). Tarifikačný interval je 100 kB. Mesačný poplatok je účtovaný vždy v plnej výške za každé aj 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.
Služba Biznis Data roaming zahŕňa dátové prenosy cez APN wap, internet a internetplus a nevzťahuje sa na dátové prenosy cez APN BlackBerry. Službu Biznis
Data roaming je možné aktivovať k hlasovým a dátovým mesačným programom služieb. Službu Biznis Data roaming nie je možné kombinovať s inými dátovými
službami v roamingu.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 3. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 15. 3. 2012.

