Príloha č. 5 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 22. 10. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 5 dochádza s platnosťou od 22. 10. 2012 k doplneniu ponuky programov a služieb uvedených
v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platnom od 1. 10. 2012, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 3 dopĺňa nová časť Bonus za prenos čísla s nasledujúcim textom:

Bonus za prenos čísla
Účastník, ktorý si aktivuje niektorý z mesačných programov Happy, Podľa seba Naj, Študentský paušál, Program 40, Relax, Viac, Podnikateľ Naj alebo Biznis Star (ďalej len
„Vybrané mesačné programy“) vo vzťahu k telefónnemu číslu, ktoré bolo prenesené do spoločnosti Slovak Telekom, a. s., od iného podniku poskytujúceho elektronické
komunikačné služby v čase od 22. 10. 2012 do 31. 10. 2012, má nárok na benefit Bonus za prenos čísla podľa nasledujúcich podmienok:
Bonus 50 € za prenos čísla
Účastník, ktorý si v súvislosti s prenesením telefónneho čísla aktivoval niektorý z mesačných programov Happy, Podľa seba Naj, Relax, Viac, Podnikateľ Naj alebo Biznis
Star s paušálnym mesačným poplatkom rovným alebo vyšším ako 9,98 € s DPH, má nárok na benefit Bonus 50 € za prenos čísla, ktorý spočíva v uplatnení bonusu
v sumách po 5 € počas desiatich zúčtovacích období.
Bonus 30 € za prenos čísla
Účastník, ktorý si v súvislosti s prenesením telefónneho čísla aktivoval niektorý z mesačných programov Happy, Podľa seba Naj, Študentský paušál, Program 40, Relax,
Viac, Podnikateľ alebo Biznis Star s paušálnym mesačným poplatkom nižším ako 9,98 € s DPH, má nárok na benefit Bonus 30 € za prenos čísla, ktorý spočíva v uplatnení
bonusu v sumách po 5 € počas šiestich zúčtovacích období, pričom sa bonus v sume 5 € uplatní v príslušnom zúčtovacom období iba za splnenia podmienky, že súčet
fakturovaných poplatkov za poskytnuté služby s výnimkou nemobilných a obsahových služieb (napr. SMS lístky, obrázky a zvonenia atď.) za predchádzajúce zúčtovacie
obdobie vo vzťahu k prenesenému telefónnemu číslu v rámci Vybraného mesačného programu je rovný alebo vyšší ako suma 7 € s DPH.
Spoločné podmienky pre Bonus za prenesenie čísla
Nárok na benefit Bonus 30 € alebo Bonus 50 € za prenos čísla je možné vo vzťahu k jednému telefónnemu číslu uplatniť iba jedenkrát (nie opakovane). Bonus
v sume 5 € sa po prvýkrát najskôr uplatní vo vyúčtovaní za prvé celé zúčtovacie obdobie nasledujúce po prenesení telefónneho čísla a aktivácii Vybraného mesačného
programu a môže byť uplatnený najneskôr vo vyúčtovaní za dvadsiate štvrté celé zúčtovacie obdobie nasledujúce po prenesení telefónneho čísla a aktivácii Vybraného
mesačného programu, po ktorého uplynutí nárok na uplatnenie benefitu alebo jeho časti definitívne zaniká. Nárok na benefit Bonus 30 € alebo Bonus 50 € za prenos
čísla (pokiaľ ešte nebol úplne dočerpaný) definitívne zaniká v prípadoch prerušenia poskytovania Služieb alebo deaktivácie zvoleného Vybraného mesačného programu,
zmeny v osobe Účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, zmeny Vybraného mesačného programu na iný mesačný program, ktorý nie je Vybraným mesačným
programom, pričom sa nárok na poskytovanie benefitu opätovne neobnoví ani v prípade opätovnej aktivácie niektorého z Vybraných mesačných programov, resp. spätnej
zmeny v osobe Účastníka Zmluvy. V prípade zmeny Vybraného mesačného programu s viazanosťou na iný Vybraný mesačný program bude uplatňovaný benefit Bonus
30 € alebo Bonus 50 € za prenos čísla v závislosti od aktuálnej výšky mesačného poplatku posledne aktivovaného Vybraného mesačného programu podľa podmienok
pre tento Vybraný mesačný program. V rámci benefitu Bonus 30 € alebo Bonus 50 € za prenos čísla je aktivácia služby CLIP vo vzťahu k prenesenému telefónnemu číslu
bezplatná.
Ponuka platí od 22. 10. 2012 do 31. 10. 2012.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 22. 10. 2012.

