Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 16. 1. 2013

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 16. 1. 2013 k zmene v ponuke programov a služieb uvedených
v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platnom od 1. 1. 2013, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 10 až 13 časť Cenník programov služieb Biznis Star nahrádza v plnom rozsahu nasledujúcim textom:

Cenník programov služieb Biznis Star
s kúpou akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu:

Balík nekonečných volaní

Biznis Star*

Biznis Star**

Nekonečno
v špičke

Nekonečno
NONSTOP

Nekonečno
Nekonečno
Nekonečno
Slovensko Slovensko a do EÚ Slovensko a do EÚ

50

Neobmedzene
Slovensko

Neobmedzene
Neobmedzene
Neobmedzene
Slovensko Slovensko a do EÚ Slovensko a do EÚ

Balík SMS/MMS
Počet voľných minút v rámci SR a do EÚ
Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ
Internet v mobile – počet voľných dát
Mesačný poplatok za program služieb
Cena za minútu po vyčerpaní voľných minút do všetkých
sietí v rámci SR
Cena za odoslanie SMS a MMS v rámci SR

Biznis Star***

150 250 Voľné minúty do EÚ
a prichádzajúce
– roamingové volania v EÚ
500 MB
Neobmedzený
29,99 € 49,99 €/44,99 €*

50
–
100 MB
14,99 €

Biznis Star****

Biznis Star*****

Neobmedzený
250
Neobmedzený
69,99 €

Neobmedzený
Neobmedzený
Neobmedzený
99,99 €

0,1200 €

0,0600 €

–

–

–

0,1000 €

–

–

–

–

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Biznis Star*** od 16. 1. 2013.

bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu:

Balík nekonečných volaní
Balík SMS/MMS
Počet voľných minút v rámci SR a do EÚ
Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ
Internet v mobile – počet voľných dát
Mesačný poplatok za program služieb

Biznis Star*
Nekonečno
NONSTOP(1)
50

Biznis Star**
Biznis Star***
Biznis Star**** Biznis Star*****
Nekonečno
Nekonečno
Nekonečno
Nekonečno
Slovensko(1) Slovensko a do EÚ(1) Slovensko a do EÚ Slovensko a do EÚ
Neobmedzene
Neobmedzene
Neobmedzene
Neobmedzene
Slovensko
Slovensko Slovensko a do EÚ Slovensko a do EÚ

50
–
100 MB
14,99 €

150 250 Voľné minúty do EÚ
a prichádzajúce
– roamingové volania v EÚ
500 MB
Neobmedzený
29,99 € 49,99 €/44,99 €*

Neobmedzený
Neobmedzený (1)
Neobmedzený
69,99 €

Neobmedzený
Neobmedzený
Neobmedzený
99,99 €

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Biznis Star*** od 16. 1. 2013.
(1)

 prípade využitia ponuky programov služieb Biznis Star bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu bude účastníkovi uvedený Balík
V
nekonečných volaní, resp. Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ poskytované len počas prvých 6/12 mesiacov doby viazanosti 12/24 mesiacov, po ktorých
uplynutí bude účastníkovi poskytovaný Balík nekonečných volaní, resp. Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ podľa Cenníka príslušného programu služieb
Biznis Star platného pre prípad využitia ponuky Podniku s kúpou akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 1. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 16. 1. 2013.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 16. 1. 2013

v špičke zahŕňa neobmedzený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do mobilnej siete Telekom
§Na ekonečno
do všetkých pevných sietí v SR v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. počas pracovných dní, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých
v mesačnom programe. Balík Nekonečno v špičke je súčasťou programu služieb Biznis Star*a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými
programami Biznis Star.
Nekonečno NONSTOP zahŕňa voľné minúty 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. Balík Nekonečno NONSTOP je súčasťou programu služieb Biznis
Star** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star, okrem prípadu, keď je súčasťou programu služieb Biznis Star* bez kúpy
akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu.
Nekonečno Slovensko zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí v SR. Balík
Nekonečno Slovensko je súčasťou programu služieb Biznis Star*** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star, okrem
prípadu, keď je súčasťou programu služieb Biznis Star** bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu.
Nekonečno Slovensko a EÚ zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí v SR
a krajinách EÚ. Balík Nekonečno Slovensko a EÚ je súčasťou programov služieb Biznis Star**** a Biznis Star***** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými
mesačnými programami Biznis Star, okrem prípadu, keď je súčasťou programu služieb Biznis Star*** bez kúpy akciového koncového zariadenia za
zvýhodnenú cenu.
Balík SMS/MMS zahŕňa SMS správy a MMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla 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, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych
čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS.
Internet v mobile zahŕňa mesačne voľný objem dát 100 MB v prípade programu služieb Biznis Star*, 500 MB v prípade programu služieb Biznis Star**
a v prípade programov služieb Biznis Star***, Biznis Star**** a Biznis Star***** neobmedzený objem dát, ktoré boli prenesené (stiahnuté/odoslané)
cez APN WAP a APN internet. V prípade neobmedzeného objemu dát dátovej služby Internet v mobile bude po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti
v rámci jedného zúčtovacieho obdobia rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kbit/s. Po
vyčerpaní voľného objemu dát sa účtuje cena 0,1008 €/MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Aktivovaním dátovej služby Internet v mobile budú
automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Email, 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.
Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ 250 zahŕňajú mesačne 250 voľných prichádzajúcich minút volaní v roamingu v rámci Európskej únie, po
ktorých vyčerpaní bude účtovaná cena podľa aktuálnej roamingovej služby aktivovanej na SIM karte. Balík Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ 250 je
súčasťou programu služieb Biznis Star**** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star. Z technických dôvodov súvisiacich
s poskytovaním balíka Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ 250 v prípade, že účastník bude v zahraničí prijímať hovory ku koncu zúčtovacieho
obdobia, môžu byť jeho prichádzajúce hovory u operátorov v EÚ čerpané z balíka 250 minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie. Z balíka voľných minút
v aktuálnom zúčtovacom období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.
Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ zahŕňajú voľné minúty prichádzajúcich volaní v roamingu v rámci Európskej únie. Balík Prichádzajúce roamingové
hovory v EÚ je súčasťou programu služieb Biznis Star***** a nie je možné aktivovať ho s ostatnými mesačnými programami Biznis Star, okrem prípadu, keď
je súčasťou programu služieb Biznis Star**** bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu.

§
§
§
§
§

§

§

Doplnkové balíky k programom Biznis Star:

Internet v mobile 500
Neobmedzený internet v mobile
Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS
Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile

Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

4,99 €
9,99 €
6,99 €
-

–
6,99 €
–
13,99 €

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 1. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 16. 1. 2013.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 16. 1. 2013

Pri aktivácii Doplnkových balíkov Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS a Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile k programom
Biznis Star v priebehu zúčtovacieho obdobia je za toto zúčtovacie obdobie účtovaná celá suma mesačného poplatku.
nternet v mobile 500 zahŕňa mesačný voľný objem 500 MB dát prenesených (prijatých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Po vyčerpaní voľného
§Iobjemu
dát sa účtuje cena 0,1008 €/MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Aktivovaním doplnkového balíka Internet v mobile 500 budú automaticky
deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Neobmedzený internet v mobile, Email, 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.
Neobmedzený internet v mobile zahŕňa mesačne neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet.
Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho
obdobia znížená maximálne na 64 kb/s. Aktivovaním doplnkového balíka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby
web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Email, 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.
Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS zahŕňa voľné minúty 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, a zároveň zahŕňa neobmedzený počet SMS správ
a MMS správ poslaných na štandardné účastnícke čísla do sietí v 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, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS
Directu a E-mailu SMS. Doplnkový balík Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS je možné aktivovať iba s programom služieb Biznis Star*.
Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých
mobilných i pevných sietí v SR a neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých/odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Po prenesení 2 000
MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená
maximálne na 64 kb/s. Aktivovaním doplnkového balíka Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby
web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 100, Internet v mobile 500, Email, 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. Balík Nekonečno
Slovensko a Neobmedzený internet v mobile je možné aktivovať iba s programom služieb Biznis Star**. Aktivácia doplnkového balíka Nekonečno Slovensko
a Neobmedzený internet v mobile je možná v plnom rozsahu iba v prípade, že účastník nemá zároveň aktívnu službu Zdieľanie dát. V opačnom prípade
bude účastníkovi aktivovaná iba časť zahŕňajúca neobmedzené volania, pričom zvyšná časť zahŕňajúca neobmedzený objem prenesených dát bude
účastníkovi aktivovaná až v okamihu deaktivácie služby Zdieľanie dát (dovtedy bude pre dátové prenosy uplatňovaná služba Zdieľanie dát).

§

§
§

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 1. 2013 a môže ju využiť každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (podnikatelia).
Podmienkou poskytovania programov Biznis Star je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov alebo na
12/24 mesiacov v prípade využitia ponuky bez kúpy akciového koncového zariadenia za zvýhodnenú cenu. V prípade programov služieb Biznis Star sa účtuje
za novoaktivované SIM karty aktivačný poplatok 0,02 € s DPH. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním prichádzajúcich roamingových hovorov
v rámci programu služieb Biznis Star v prípade, že účastník bude v zahraničí prijímať hovory ku koncu zúčtovacieho obdobia, môžu byť jeho prichádzajúce
hovory u európskych operátorov čerpané z balíka voľných minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie. Z balíka voľných minút v aktuálnom zúčtovacom
období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Deaktivácia doplnkových balíkov je realizovaná vždy k prvému
dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Na volania v SR, ako i volania zo SR do krajín EÚ sa uplatňuje sekundová tarifikácia od prvej sekundy (1 + 1) a
v prípade hovorov zo SR do ostatných krajín sveta sa uplatňuje minútová tarifikácia od prvej minúty (60 + 60), ak nie je uvedené v opise aktivovaných služieb
inak. V prípade programov služieb Biznis Star zákazník nemôže využívať službu Hovory do zahraničia Intercall 33 pre podnikateľov, len štandardné Hovory do
zahraničia Intercall 33. Všetky ostatné služby, ktoré je možné s programami služieb Biznis Star aktivovať, sú spoplatňované podľa cien platných pre programy
služieb Podnikateľ zodpovedajúcej úrovne programu služieb: Biznis Star* ako Podnikateľ 90, Biznis Star** ako Podnikateľ 150, Biznis Star*** ako Podnikateľ
300, Biznis Star**** ako Podnikateľ 600 a Biznis Star***** ako Podnikateľ 1200. Pri označovaní programov služieb Biznis Star môžu byť v ich názve namiesto
hviezdičiek alternatívne použité aj číslovky zodpovedajúce počtu hviezdičiek príslušnej úrovne programu služieb (napr. Biznis Star 1 pre Biznis Star*, Biznis
Star 2 pre Biznis Star** atď.).

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 1. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 16. 1. 2013.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 16. 1. 2013

Mobilný internet so zdieľaním dát za zvýhodnenú cenu k paušálom Biznis Star
Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

Neobmedzený mobilný internet 1 Zdieľaný

14,99 €

11,99 €

9,99 €

6,99 €

0€

Neobmedzený mobilný internet 2 Zdieľaný

18,99 €

15,99 €

13,99 €

9,99 €

3,99 €

Neobmedzený mobilný internet 3 Zdieľaný

23,99 €

19,99 €

17,99 €

13,99 €

6,99 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka Neobmedzeného mobilného internetu so zdieľaním dát platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Podmienkou je využívanie služby Zdieľanie dát prostredníctvom dodatočnej, maximálne jednej SIM karty
pridelenej tomuto účastníkovi s aktivovaným programom služieb Biznis Star (pričom je podmienkou súčasný podpis Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb k tomuto programu Biznis Star s viazanosťou na 12/24 mesiacov), a to až do výšky spoločného predplateného objemu dát príslušného
programu služby Neobmedzený mobilný internet. Zároveň sa v rámci tejto ponuky poskytuje 100 % zľava z aktivačného poplatku. Aktiváciou služby Mobilný
internet so zdieľaním dát sa automaticky deaktivuje akákoľvek služba typu Internet v mobile, ktorá je využívaná na SIM karte s programom služieb Biznis Star.
V prípade, že účastník počas trvania viazanosti príslušného programu služby Mobilný internet so zdieľaním dát požiada o zmenu, prerušenie poskytovania
alebo o deaktiváciu programu Biznis Star, účastník stráca nárok na ďalšie poskytovanie zvýhodnenej ceny a taktiež na zdieľanie dát. Nárok na zvýhodnenú
cenu a zdieľanie dát opätovne nevznikne v prípade, že účastník požiada o opätovnú aktiváciu programu Biznis Star.

Akciové ceny zariadení

§10-palcový tablet Samsung z aktuálnej ponuky alebo Lenovo ThinkPad Edge E530 za zvýhodnené ceny:
Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

Neobmedzený mobilný internet 1 Zdieľaný

299,00 €

249,00 €

179,00 €

159,00 €

49,00 €

Neobmedzený mobilný internet 2 Zdieľaný

249,00 €

199,00 €

139,00 €

119,00 €

1,00 €

Neobmedzený mobilný internet 3 Zdieľaný

199,00 €

159,00 €

29,00 €

1,00 €

1,00 €

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 1. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 16. 1. 2013.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 16. 1. 2013

§7-palcový tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0 za zvýhodnené ceny:
Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

Neobmedzený mobilný internet 1 Zdieľaný

249,00 €

199,00 €

129,00 €

109,00 €

1,00 €

Neobmedzený mobilný internet 2 Zdieľaný

209,00 €

159,00 €

99,00 €

79,00 €

1,00 €

Neobmedzený mobilný internet 3 Zdieľaný

159,00 €

119,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 1. 2013 a môže ju využiť každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (podnikatelia).
Ponuka zariadenia 10-palcový tablet Samsung z aktuálnej ponuky alebo Lenovo ThinkPad Edge E530, alebo 7-palcový tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0 za
zvýhodnené ceny platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov s aktivovaným programom služieb Biznis
Star a súčasnom podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov s aktivovaným programom služieb Mobilný internet so
zdieľaním dát. V prípade aktivácie služby Mobilný internet so zdieľaním dát s technológiou Flash-OFDM vrátane koncového zariadenia je možné zakúpiť v rámci
tejto ponuky iba zariadenie Lenovo ThinkPad Edge E530. V tomto prípade sa na službu neuplatňuje skúšobná lehota 7 dní. V prípade aktivácie služby Mobilný
internet so zdieľaním dát s technológiou GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ vrátane koncového zariadenia je možné zakúpiť v rámci tejto ponuky
zariadenie Lenovo ThinkPad Edge E530 a v prípade aktivácie služby Mobilný internet so zdieľaním dát s technológiou GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA,
HSPA+ bez koncového zariadenia je možné zakúpiť v rámci tejto ponuky zariadenie 10-palcový tablet Samsung z aktuálnej ponuky alebo Samsung Galaxy Tab
2 7.0. Cena za zariadenie Lenovo ThinkPad Edge E530 bude účastníkovi vyúčtovaná v najbližšej faktúre za poskytnuté služby po doručení vybraného tovaru
kuriérom, cena za zariadenie 10-palcový tablet Samsung z aktuálnej ponuky alebo 7-palcový Samsung Galaxy Tab 2 7.0 bude vyúčtovaná prostredníctvom kuriéra.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 1. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 16. 1. 2013.

