Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platná od 16. 2. 2014
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 16. 2. 2014 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. 2. 2014, a to
nasledovne:
V časti Cenník mesačných programov sa tabuľka s názvom „DOPLNKOVÉ BALÍČKY K PROGRAMOM HAPPY“ na str. 5 v celom rozsahu nahrádza nasledovnou
tabuľkou:
Doplnkové balíčky k programom Happy

4G Internet v mobile
Neobmedzený internet v mobile

Happy XS
–

Happy S
–

Happy M
4,99 €/9,99 €

Happy L
4,99 €/9,99 €

Happy XL
4,99 €/9,99 €

Happy XL volania
4,99 €/9,99 €

Happy XXL
–

10,99 €

10,99 €

5,99 €

–

–

5,99 €

–

Neobmedzené SMS/MMS

6,99 €

6,99 €

–

–

–

6,99 €

–

100 minút extra

6,99 €

6,99 €

6,99 €

6,99 €

–

–

–

Volania Najbližším

9,99 €

9,99 €

9,99 €

9,99 €

–

–

–

Volania do EÚ a USA za 9 centov

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

–

50 minút do zahraničia

3,99 €

3,99 €

3,99 €

3,99 €

3,99 €

3,99 €

–

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH/mesiac.
Pod tabuľkou s názvom „DOPLNKOVÉ BALÍČKY K PROGRAMOM HAPPY“ na str. 5 sa časť „Doplnkový balíček Neobmedzený internet v mobile“ v celom rozsahu nahrádza
nasledovným textom:
Doplnkový balíček 4G Internet v mobile umožňuje účastníkom využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom technológie
LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 73 Mb/s a max. prenosovou rýchlosťou do internetu 23 Mb/s. Doplnkovú službu 4G Internet v mobile je účastník oprávnený aktivovať
k programom Happy M/L/XL volania/XL (k programu Happy XXL je poskytovaná automaticky ako jeho súčasť), ktoré sú poskytované prostredníctvom technológií GPRS, EDGE,
UMTS, HSDPA, HSUPA alebo HSPA (nie Flash-OFDM). Tento balíček zahŕňa:
– v prípade programu Happy M/L/XL volania/XL jednorazové zvýšenie objemu dát o 1 000 MB/mesiac navyšujúcich: a) voľný objem dát v prípade, ak účastník v rámci svojho
programu Happy využíva Internet v mobile 500; b) objem dát pre prenosy plnou rýchlosťou, ak účastník v rámci svojho programu Happy využíva Neobmedzený internet v mobile.
– v prípade programu Happy XXL balíček zahŕňa neobmedzený objem dát, avšak po prenesení objemu 5 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude
rýchlosť dátových prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kbit/s.
Podmienkou pre využitia tejto doplnkovej služby je najmä (i) využívanie služby Internet v mobile v rámci určených programov služby Happy a (ii) SIM karta a mobilné zariadenie
podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Služba aktivovaná od 16. 2. 2014 je poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak, za mesačný poplatok
9,99 €. Ak účastník aktuálne využíva niektorý z programov Happy M/L/XL volania/XL s platným Dodatkom k Zmluve s viazanosťou 24 mesiacov, má nárok využívať doplnkový balíček
za akciový mesačný poplatok 4,99 €. Akciový mesačný poplatok sa v prospech účastníka uplatní pri prvej aktivácii doplnkovej služby počas celej zostávajúcej doby využívania
príslušného programu služby s platnou dobou viazanosti. Účastník je oprávnený doplnkovú službu kedykoľvek bezplatne deaktivovať. Ak si doplnkovú službu deaktivuje počas danej
doby viazanosti, účastník nemá nárok na znovuobnovenie akciového mesačného poplatku 4,99 € počas plynutia danej doby viazanosti.
Ostatné podmienky poskytovania služby Internet v mobile nie sú aktiváciou a využívaním tejto doplnkovej služby dotknuté.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platná od 16. 2. 2014
V časti Cenník mesačných programov sa tabuľkou s názvom „DOPLNKOVÉ BALÍKY K PROGRAMOM BIZNIS STAR“ na str. 13 v celom rozsahu nahrádza
nasledovnou tabuľkou:
Doplnkové balíky k programom Biznis Star:
Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

–

4,99 €/9,99 €

4,99 €/9,99 €

4,99 €/9,99 €

–

4,99 €

–

–

–

–

Neobmedzený internet v mobile

9,99 €

6,99 €

–

–

–

Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS

6,99 €

–

–

–

–

-

13,99 €

–

–

–

4G Internet v mobile
Internet v mobile 500

Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile

Pod tabuľku s názvom „DOPLNKOVÉ BALÍKY K PROGRAMOM BIZNIS STAR“ na str. 13 sa časť „Doplnkový balíček 4G Internet v mobile“ v celom rozsahu nahrádza nasledovným
textom:
Doplnkový balíček 4G Internet v mobile umožňuje účastníkom využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom technológie
LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 73 Mb/s a max. prenosovou rýchlosťou do internetu 23 Mb/s. Doplnkovú službu 4G Internet v mobile je účastník oprávnený aktivovať
k programom Biznis Star**/***/**** (k programu Biznis Star***** je poskytovaná automaticky ako jeho súčasť), ktoré sú poskytované prostredníctvom technológií GPRS, EDGE,
UMTS, HSDPA, HSUPA alebo HSPA (nie Flash-OFDM). Tento balíček zahŕňa:
– pre programy Biznis Star**/***/**** jednorazové zvýšenie objemu dát o 1 000 MB/mesiac navyšujúcich: a) voľný objem dát v prípade, ak účastník v rámci svojho programu Biznis
Star využíva Internet v mobile 500; b) objem dát pre prenosy plnou rýchlosťou, ak účastník v rámci svojho programu Binis Star využíva Neobmedzený internet v mobile.
– pre program Biznis Star***** neobmedzený objem dát, avšak po prenesení objemu 10 000 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových
prenosov do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kbit/s.
Podmienkou pre využitia tejto služby je najmä (i) využívanie služby Internet v mobile v rámci určených programov služby Biznis Star a (ii) SIM karta a mobilné zariadenie podporujúce
využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Služba aktivovaná od 16. 2. 2014 je poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak, za mesačný poplatok 9,99 €. Ak
účastník aktuálne využíva niektorý z programov Biznis Star**/ ***/**** s platným Dodatkom k Zmluve s viazanosťou 24 mesiacov, má nárok využívať doplnkový balíček za akciový
mesačný poplatok 4,99 €. Akciový mesačný poplatok sa v prospech účastníka uplatní pri prvej aktivácii doplnkovej služby počas celej zostávajúcej doby využívania príslušného
programu služby s platnou dobou viazanosti. Účastník je oprávnený doplnkovú službu kedykoľvek bezplatne deaktivovať. Ak si doplnkovú službu deaktivuje počas danej doby
viazanosti, účastník nemá nárok na znovuobnovenie akciového mesačného poplatku 4,99 € počas plynutia danej doby viazanosti.
Ostatné podmienky poskytovania služby Internet v mobile nie sú aktiváciou a využívaním tejto doplnkovej služby dotknuté.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2014.

