CENNÍK SLUŽBY MOBILNÝ INTERNET L – 3,7 GHZ
PLATNÝ OD 11. 7. 2018
Príloha je neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete.
MOBILNÝ INTERNET L – 3,7 GHz
GARANTOVANÁ PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ DO INTERNETU
VOĽNÝ OBJEM DÁT
Aktivačný poplatok *
Mesačný poplatok
Jednorazový poplatok za dátové zariadenie

5 Mbit/s
15 GB
599,00 €/bez DPH

718,80 €/s DPH

24,99 €/bez DPH

29,99 €/s DPH

299,00 €/bez DPH

358,80 €/s DPH

* Aktivačný poplatok v sebe zahŕňa poplatok za inštaláciu dátového zariadenia.
Služba Mobilný Internet L – 3,7 GHz poskytuje zákazníkovi dátovo neobmedzený prístup na internet. Voľný objem dát môže účastník využívať vo vyhradenom pásme
3,7 GHz prostredníctvom technológie LTE. Podmienkou využitia tejto služby je, že účastník využíva SIM kartu podporujúcu využitie služby v pásme 3,7 GHz a súčasne
využíva dátové zariadenie podporujúce využitie služby v pásme 3,7 GHz prostredníctvom technológie LTE. Účastník ju môže využívať len v geografickej oblasti, ktorá
je pokrytá signálom danej technológie. Dostupnosť signálu v rámci uvádzanej technológie je orientačne znázornená na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie.
POPLATOK BEZ DPH

POPLATOK S DPH

DATA 1 GB

DOPLNKOVÉ DÁTOVÉ BALÍKY

4,9917 €

5,99 €

DATA 2 GB

5,8249 €

6,99 €

DATA 5 GB

8,3249 €

9,99 €

Garantovaná prenosová rýchlosť do internetu sa uplatní do vyčerpania voľného objemu dát alebo dát podľa aktivovaného doplnkového dátového balíka. Po vyčerpaní
voľného objemu dát pre dátové prenosy má účastník možnosť zvýšenia objemu dát za poplatok podľa Cenníka alebo zníženia rýchlosti dátových prenosov (sťahovania
aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia na maximálne 64 kb/s. Pri prekročení voľného objemu dát pre dátové prenosy garantovanou rýchlosťou
v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia je zasielaná notifikačná správa (SMS správa alebo e-mail), a to pri prečerpaní 100 % z voľného objemu dát pre dátové prenosy
garantovanou rýchlosťou. Informácie o spotrebe sú aktualizované priebežne a majú len informatívny charakter.
V prípade záujmu po vyčerpaní voľného objemu dát pre dátové prenosy garantovanou rýchlosťou má účastník možnosť zvýšenia objemu dát zakúpením Doplnkového
dátového balíka. Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou sa vzťahuje len na prebiehajúce zúčtovacie obdobie, pričom nevyčerpaný
objem dát sa do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša. Automatické navyšovanie objemu dát pre dátové prenosy garantovanou rýchlosťou sa uplatňuje
neobmedzený počet krát počas prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia, vždy po prečerpaní aktuálneho voľného objemu dát, pričom zakúpený a nevyčerpaný objem
dát sa do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša; automatické navyšovanie dát prebieha v každom nasledujúcom zúčtovacom období až do jeho deaktivácie.
Automatické zvyšovanie objemu dát je možné kedykoľvek aktivovať a deaktivovať prostredníctvom stránky www.telekom.sk/data. V prípade aktivácie automatického
zvyšovania objemu dát sa začne automatické obnovovanie uplatňovať od zúčtovacieho obdobia, keď aktivácia nastala.

