Príloha č. 1 k platnému Cenníku programov a služieb
poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
platná od 21. 9. 2011

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 21. 9. 2011 k zmene a doplneniu v ponuke programov a služieb
uvedených v Cenníku programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platnom od 1. 9. 2011, a to nasledovne:

Program služieb Študentský paušál
Program

Voľné minúty
Voľné SMS
mesačne správy mesačne

Študentský paušál – pre zákazníkov do 26 rokov***

0

0

Mesačný
poplatok

Odchádzajúce
hovory v rámci
SR za minútu

Odchádzajúce
hovory v rámci
SR za minútu

Odchádzajúce
SMS správy
v rámci SR

0

0,1300*

0,0600**

0,0600

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 10. 2011. Pre Študentský paušál je aktivácia CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú
od 1. sekundy po sekundách. Podmienkou poskytnutia Študentského paušálu je uzavretie Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov. Študentský
paušál nie je možné aktivovať na SIM karte, vo vzťahu ku ktorej sa účastník zaviazal na základe platného Dodatku k Zmluve o pripojení využívať počas dojednanej
doby viazanosti niektorý z mesačných programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ takto dojednaná doba viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte ešte neuplynula.
Ponuka Študentský paušál nie je kombinovateľná s akýmikoľvek zľavami, výhodami alebo akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ako ani so zľavami
poskytovanými na základe osobitných dohôd o poskytovaní výhod. So Študentským paušálom nie je možné vo vzťahu k SIM karte využiť ani žiadnu akciovú ponuku
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., spojenú s prevzatím záväzku viazanosti, pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak.
V období počas ktorého je aktivovaný program Služieb Študentský paušál nie je možné aktivovať a využívať Služby Presun voľných minút, Ty a ja, Balíčky Viac
a Smart roaming, a v prípade, ak ich má Účastník ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku aktivované alebo ich využíva, budú odo dňa aktivácie programu Služieb
Študentský paušál automaticky deaktivované. K SIM karte, vo vzťahu ku ktorej bol aktivovaný program služieb Študentský paušál, nemôže byť aktivovaná dcérska
SIM karta so službou Partner a v prípade ak už bola k SIM karte aktivovaná dcérska SIM karta so službou Partner, bude odo dňa aktivácie programu Služieb
Študentský paušál dcérska SIM karta deaktivovaná.
*		 Cena platí pre prvých 100 minút odchádzajúcich hovorov v rámci SR uskutočnených v jednom zúčtovacom období.
**	Cena platí pre minúty odchádzajúcich hovorov v rámci SR (s výnimkou videohovorov) nasledujúce po prevolaní prvých 100 minút odchádzajúcich hovorov
v rámci SR v jednom zúčtovacom období. Cena za minútu videohovorov uskutočnených po prevolaní prvých 100 minút odchádzajúcich hovorov v rámci SR
v jednom zúčtovacom období je 0,1300 € s DPH.
*** Študentský paušál je určený iba pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorí v čase podpisu Dodatku k Zmluve o pripojení ešte nedovŕšili vek 27 rokov.

Dátové služby k Študentskému paušálu
Program

Aktivačný
poplatok

Mesačný
poplatok

Voľný objem dát pre APN WAP
a internet (v MB)

Spoplatňovanie nad voľný
objem dát (€/MB)

Internet v mobile 500

0

0**/5,99

500

0,1008

Neobmedzený internet v mobile

0

1,99***/9,99

Neobmedzene*

–
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Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31.10.2011. Uvedené ceny platia pri súčasnej aktivácii programu Služieb Študentský paušál na základe Zmluvy o pripojení,
resp. Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou 24 mesiacov. Ďalšie podmienky poskytovania služieb Internet v mobile 500 a Neobmedzený internet v mobile sú
upravené v časti Cenníka programov a služieb upravujúcej poskytovanie služby Internet v mobile.
*	Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho
obdobia znížená na 64 kb/s.
**	Služba Internet v mobile 500 bude poskytovaná so zľavou vo výške 100% z mesačného poplatku odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve o pripojení na
poskytovanie programu služieb Študentský paušál s viazanosťou 24 mesiacov až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia
12 mesiacov odo dňa účinnosti Dodatku k Zmluve o pripojení („Zvýhodnené obdobie“) a odo dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do
uplynutia doby viazanosti dohodnutej v Dodatku k Zmluve o pripojení za mesačný paušálny poplatok vo výške 5,99 € s DPH .
***	Služba Neobmedzený internet v mobile bude poskytovaná za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok vo výške 1,99 € s DPH odo dňa účinnosti Dodatku
k Zmluve o pripojení na poskytovanie programu služieb Študentský paušál s viazanosťou 24 mesiacov až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho
v momente uplynutia 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku k Zmluve o pripojení („Zvýhodnené obdobie“) za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok
vo výške 1,99 € s DPH, a odo dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v Dodatku
k Zmluve o pripojení za mesačný paušálny poplatok vo výške 9,99 € s DPH.

Internet v mobile

Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

a

Voľný objem dát pre APN WAP a internet (v MB)
Spoplatňovanie nad voľný objem dát (€/MB)

Internet v mobile 100

Internet v mobile 500

Neobmedzený internet v mobile

b

0
3,99

c

0
3,99d
5,99

0c
5,99d
9,99

100
0,1008

500
0,1008

Neobmedzenee
–

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Uvedené ceny platia pre aktivácie služieb Internet v mobile 100, Internet v mobile 500 a Neobmedzený internet
v mobile od 21. 9. 2011. Ponuka služieb Internet v mobile platí do 31. 10. 2011. Tarifikačný interval na prevádzku služieb Internet v mobile 100, 500
a Neobmedzený internet v mobile v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., je 1 kB pre všetky APN a všetky služby a účtuje sa ako suma prijatých
a odoslaných dát. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
a) A
 ktivovaním služby Internet v mobile 100, Internet v mobile 500 alebo Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované akékoľvek iné doplnkové
dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak boli pôvodne na danej SIM karte aktivované (napr. služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, E-mail, Social
networking, web’n’walk 1 500, Giga, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo zdieľanie dát služby T-Mobile mobilný
internet). Služby Internet v mobile 100, Internet v mobile 500 alebo Neobmedzený internet v mobile nie sú navzájom kombinovateľné.
b) Službu Internet v mobile 100 a Internet v mobile 500 možno aktivovať na SIM karte s mesačným programom Vo veľkom, Relax, Viac, 250 SMS Viac, Bez zaväzkov,
Program 40, Podnikateľ aktivované pred 2. 9. 2009 alebo Monitoring. Podmienky aktivácie a spoplatnenie služby Internet v mobile 100 a Internet v mobile 500 k
tzv. novým programom Podnikateľ sú uvedené a spravujú sa časťou cenníka, ktorá upravuje podmienky využívania programov Podnikateľ a k nim doplnkové balíky.
Pri programoch Bez zaväzkov a Program 40
je službu Internet v mobile 100 možné aktivovať len v cene 3,99 € s DPH mesačne a Internet v mobile 500 možno aktivovať len v cene 5,99 € mesačne.
c) Službu Neobmedzený internet v mobile možno aktivovať na SIM karte
s mesačným programom Vo veľkom, Relax, Viac, 250 SMS Viac, Podnikateľ aktivované pred 2. 9. 2009 alebo Monitoring. Podmienky ich aktivácie
a spoplatnenie k tzv. novým programom Podnikateľ sú uvedené a spravujú sa tou časťou cenníka, ktorá upravuje podmienky využívania programov Podnikateľ
a k nim doplnkové balíky.
d) Ponuka zvýhodnenej ceny mesačného poplatku platí pri aktivácii alebo predĺžení niektorého z programov Viac/Relax na základe Dodatku k Zmluve o pripojení
s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasnom prevzatí záväzku viazanosti na 24 mesiacov na využívanie príslušnej služby Internet v mobile, pričom nárok na
zvýhodnenú cenu bude platiť iba počas doby viazanosti.
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e)P
 o prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, bude rýchlosť dátových prenosov
(sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.

Programy Podnikateľ
Aktuálna akciová ponuka
Biznis De Luxe
Balíky

Voľné
jednotky
mesačne

Štandardný
mesačný
poplatok

Mesačný poplatok za program Podnikateľ v rámci akcie
Podnikateľ 90
19,99 €

Podnikateľ 150
31,99 €

Podnikateľ 300
54,99 €

Podnikateľ 600 Podnikateľ 1 200
99,99 €
139,99 €

Mesačné poplatky balíkov služieb v rámci akcie
Balíky nekonečných volaní v sieti T-Com a T-Mobile a do všetkých pevných sietí v SR
Nekonečno NON STOP
3 000 minút
20,16
9,99
Nekonečno v špičke
3 000 minút
15,12
0/6,99*
Nekonečno mimo špičky
3 000 minút
7,04
0/1,99*
Dátové služby – internet v mobile
Neobmedzený internet v mobile neobmedzene**
9,99
0/5,99*
11,90
9,99
BlackBerry Internet E-mail neobmedzene***
SMS
90 SMS
SMS 3,99
3,99
Minúty navyše
Extra 100 minút
100 minút
12,99
–
Roaming
Podnikateľ roaming ****
3,99
–

0/6,99*
0/1,99*
0

0/1,99*
0
0

0
0
0

0
0
0

0/5,99*
7,99

0/5,99*
5,99

0
0

0
0

150 SMS
3,99

300 SMS
0

600 SMS
0

1 200 SMS
0

0/6,99*

0/4,99*

0

0

0

0

0

0

*

Ponuka Balíkov Nekonečných volaní a Neobmedzeného internetu v mobile zadarmo na 3 mesiace a zvýhodnený mesačný poplatok do konca viazanosti platia pri
súčasnej aktivácii vybraného programu Podnikateľ a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov a uplatňuje sa počas viazanosti.
** Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho
obdobia znížená na 64 kb/s.
*** Služba BlackBerry Internet E-mail zahŕňa neobmedzený voľný objem dát pri synchronizácii e-mailových účtov cez APN BlackBerry a 1 000 MB pre prístup na
internet cez APN Internet a WAP.
**** Využitie služby Podnikateľ roaming je podmienené súčasnou aktiváciou vybraného programu Podnikateľ a podpisom Dodatku k Zmluve o pripojení.
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Doplnkové balíky k programom Podnikateľ
Biznis De Luxe
Balíky

Voľné jednotky
mesačne

Mesačný poplatok za balík
Podnikateľ 90

Podnikateľ 150

1. Balíky nekonečných volaní v sieti T-Com a T-Mobile a do všetkých pevných sietí v SR
Nekonečno NON STOP
3 000 minút
20,16
Nekonečno v špičke
3 000 minút
15,12
Nekonečno mimo špičky
3 000 minút
7,04
2. Minúty navyše
Extra 100 minút
100 minút
–
3. SMS
Viac SMS
50 SMS
3,95
90
SMS
SMS 3,99
4,02
4. Roaming
Smart roaming
500 minút*
11,90
Podnikateľ roaming****
–
5. Dátové služby
Internet v mobile 100
100 MB
0
Internet v mobile 500
500 MB
5,99
Neobmedzený internet v mobile
neobmedzene**
9,99
neobmedzene***
11,90
Black Berry Internet E-mail
6. Volania v rámci firmy zadarmo
Medzi nami
2 000 minút
3,95
Neobmedzene s kolegami
3 000 minút
3,95

Podnikateľ 300

Podnikateľ 600

Podnikateľ 1200

20,16
15,12
7,04

20,16
15,12
7,04

20,16
15,12
7,04

20,16
15,12
7,04

12,99

12,99

12,99

12,99

2,00
150 SMS
4,02

1,01
300 SMS
0

0
600 SMS
0

0
1 200 SMS
0

11,90
3,99

8,05
3,99

0
3,99

0
3,99

0
4,99
7,99
10,07

0
3,99
5,99
8,05

0
0
0
0

0
0
0
0

2,00
2,00

1,01
1,01

0
0

0
0

*
**

 richádzajúce hovory v zahraničí v zónach 1 a 2.
P
Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, bude rýchlosť dátových prenosov
do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.
*** Služba BlackBerry Internet E-mail zahŕňa neobmedzený voľný objem dát pri synchronizácii e-mailových účtov cez APN BlackBerry a 1 000 MB
na prístup na internet cez APN Internet a WAP.
**** Využitie služby Podnikateľ roaming je podmienené súčasnou aktiváciou vybraného programu Podnikateľ a podpisom Dodatku k Zmluve o pripojení.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH a platia pre programy Podnikateľ aktivované od 2. 9. 2009. Využitie výhody v rámci služieb jednotlivých doplnkových
balíkov je podmienené ich bezplatnou aktiváciou. Balíky Viac SMS, Smart roaming, Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile, BlackBerry Internet
E-mail a Medzi nami predstavujú inak štandardné doplnkové služby, ktorých poskytovanie a spoplatnenie sa inak riadi aktuálnym cenníkom pre tieto doplnkové
služby. Aktivácia služby Neobmedzene s kolegami je podmienená podpisom Zmluvy o poskytovaní výhod. Balík Extra 100 minút a Podnikateľ roaming nie je
možné aktivovať k programom Podnikateľ 90. Nie je možné navzájom kombinovať 2 rôzne balíčky Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a do všetkých pevných sietí
v SR, ani niektorý z balíčkov Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a do všetkých pevných sietí v SR s balíkom z minút navyše, ani balíky SMS navzájom, ani dve
rôzne dátové služby navzájom z balíka Dátové služby a ani služby Medzi nami a Neobmedzene s kolegami z balíka Volania v rámci firmy zadarmo.
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alík Nekonečno NONSTOP zahŕňa 3 000 minút mesačne v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť T-Mobile) a v pevných sieťach v SR počas celého dňa cez
§Bpracovné
dni, víkendy aj sviatky, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe.
alík Nekonečno v špičke zahŕňa 3 000 minút mesačne v mobilnej sieti Slovak Telekom (sieť T-Mobile) a v pevných sieťach v SR v čase od 8.00 hod. do
§B18.00
hod. počas pracovných dní, ktoré sa čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe.
Nekonečno mimo špičky zahŕňa 3 000 minút mesačne v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom (sieť T-Mobile) a v pevných sieťach v SR
§Bv alík
pracovných dňoch od 18.00 hod. do 8.00 hod., cez víkendy a sviatky, ktoré čerpajú pred prevolaním voľných minút zahrnutých v mesačnom programe.
SMS 3,99 zahŕňa mesačne voľný objem SMS do všetkých sietí v SR.
§BBalík
alík Extra 100 minút zahŕňa 100 minút mesačne do všetkých sietí v SR, EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a v USA, ktoré sa čerpajú po prevolaní
§voľných
minút zahrnutých v mesačnom programe.
Internet v mobile 100 zahŕňa mesačne voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN Internet. Aktivovaním Balíčka Internet
§Bv alík
mobile 100 budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, web’n’walk 1 500, Email, Social networking, Data Basic, Start, Standard,

Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, zdieľaný T-Mobile mobilný internet alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak
boli pôvodne na SIM karte aktivované. Po vyčerpaní voľného objemu dát sa účtuje cena 0,1008 €/za MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Využívanie
dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
Balík Internet v mobile 500 zahŕňa mesačne voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet. Aktivovaním Balíčka Internet
v mobile 500 budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, web’n’walk 1 500, Email, Social networking, Data Basic, Start, Standard,
Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, zdieľaný T-Mobile mobilný internet alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ak
boli pôvodne na SIM karte aktivované. Po vyčerpaní voľného objemu dát sa účtuje cena 0,1008 €/MB. Tarifikačný interval je 1 kB pre všetky APN. Využívanie
dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
Balík Neobmedzený internet v mobile zahŕňa mesačne neobmedzený objem dát prenesených (stiahnutých a odoslaných) cez APN WAP a APN Internet.
Aktivovaním Balíčka Neobmedzený internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Email,
Social Networking, Data Basic, Start, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail, zdieľaný T-Mobile mobilný internet 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.
Podnikateľ roaming: Prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú spoplatňované minútovou tarifikáciou. Prvá minúta volania je spoplatnená podľa tarify Euro
roaming platnej pre príslušnú krajinu. Po prvej minúte sú volania v ramci zóny 50+ spoplatnené 0,13 €/min. s DPH. Deaktivácia služby Podnikateľ roaming
je bezplatná, pričom k deaktivácii dôjde k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia, v ktorom účastník požiadal o deaktiváciu. Odchádzajúce hovory zo zóny
50+ do ostatných zón sú účtované s príplatkom 3,8135 €/min. s DPH. Odchádzajúce SMS zo zóny 50+ do ostatných zón sú účtované s príplatkom 0,2258
€/min. s DPH. Odchádzajúce hovory v zóne 50+ krajín a v zóne Ostatné európske krajiny + USA na národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby,
hlasovanie) sú spoplatnené cenou 1,9916 €/min. s DPH. Odchádzajúce hovory v zóne Ostatné svetové krajiny + Rusko, lode, lietadlá, satelitné siete na
národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby, hlasovanie) sú spoplatnené cenou 3,9434 €/min. s DPH. Zóna 50+ krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko,
Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxemburg,
Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Madeira, Azorské ostrovy, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Kanárske ostrovy, Švédsko, Veľká Británia, Island,
Lichtenštajnsko, Nórsko, Desirade, Francúzska Guyana, Guadelope, Marie-Galante, Martinique, Saintes, St. Martin, St. Barthelemy, Reunion, Faerské
ostrovy, Jersey, Ostrov Man, Guernsey, Macedónsko, Čierna Hora, San Maríno, Burkina Faso, Nikaragua, Etiópia, Uruguay, Ghana, Kostarika, Dominikánska
republika, Libanon, Tanzánia, Hongkong, Brazília, Mexiko, Izrael, Južná Afrika.

§
§
§

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platného od 1. 9. 2011
a nadobúda účinnosť dňom 21. 9. 2011.

