Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platnÁ od 1. 5. 2013
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 5. 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. 5. 2013, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 5 dopĺňa nová časť Zákazník získa zákazníka nasledujúcim textom:

Zákazník získa zákazníka
Akcia Zákazník získa zákazníka platí do 31. 5. 2013 a vzťahuje sa len na fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú účastníkmi Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
uzavretej s ST (ďalej len „Odporúčajúci Účastník“). Odporúčajúcemu Účastníkovi, ktorý prostredníctvom SMS zaslanej v tvare „Odporucam 09xxxxxx“ na číslo 12323
odporučil účastníka využívajúceho mobilné hlasové služby iného podniku na prenos jeho telefónneho čísla do mobilnej siete ST, pričom vo vzťahu k odporučenému
účastníkovi dôjde k úspešnému prenosu telefónneho čísla do mobilnej siete ST s aktiváciou mesačného programu služieb Happy alebo Biznis Star alebo s aktiváciou
predplatenej služby Easy Time alebo Easy Free, vznikne nárok na bonus. Odporúčajúci Účastník môže postupom podľa predchádzajúcej vety odporučiť najviac troch
odporučených účastníkov.
V prípade úspešného prenosu telefónneho čísla odporučeného účastníka s aktiváciou mesačného programu Happy alebo Biznis Star má Odporúčajúci Účastník
nárok na bonus v celkovej hodnote 50 €:
Odporúčajúcemu Účastníkovi s mesačným programom služieb bude bonus uplatňovaný postupne vo faktúrach za nasledujúce zúčtovacie obdobia v hodnote
po 5 € až do dosiahnutia sumy 50 €. Nárok na vyplatenie každej časti bonusu v sume 5 € vznikne vždy k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne
zhoduje s dňom mesiaca, v ktorom došlo k úspešnému preneseniu telefónneho čísla odporučeného účastníka do mobilnej siete ST (ďalej len „Rozhodný deň“).
Podmienkou uplatnenia jednotlivých častí bonusu až do uplatnenia celej jeho sumy je to, že odporučenému účastníkovi nebude v Rozhodné dni obmedzená
prevádzka v dôsledku neuhradenia vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb, pretože v takom prípade nárok na uplatnenie časti bonusu v príslušnom
zúčtovacom období Odporúčajúcemu Účastníkovi nevznikne, ale sa prenesie do nasledujúcich zúčtovacích období, v ktorých bude opätovne skúmané splnenie
podmienok na uplatnenie príslušných častí bonusu, a to vždy až do úplného uplatnenia bonusu. V prípade prerušenia poskytovania služieb odporučenému
účastníkovi v dôsledku neuhradenia vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb nárok na uplatnenie bonusu alebo jeho zvyšnej časti Odporúčajúcemu
Účastníkovi definitívne zanikne.
Odporúčajúcemu Účastníkovi s predplatenou službou Easy alebo Fix bude bonus uplatňovaný postupne ako bonusový kredit v hodnote po 5 € až do
dosiahnutia sumy 50 €. Podmienkou uplatnenia jednotlivých častí bonusu až do uplatnenia celej jeho sumy je, že odporučenému účastníkovi nebude
v Rozhodné dni obmedzená prevádzka v dôsledku neuhradenia vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb, pretože v takom prípade nárok na uplatnenie
časti bonusu v príslušnom zúčtovacom období Odporúčajúcemu Účastníkovi nevznikne, ale sa prenesie do nasledujúcich zúčtovacích období, v ktorých bude
opätovne skúmané splnenie podmienok na uplatnenie príslušných častí bonusu, a to vždy až do úplného uplatnenia bonusu. V prípade prerušenia poskytovania
služieb odporučenému účastníkovi v dôsledku neuhradenia vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb nárok na uplatnenie bonusu alebo jeho zvyšnej časti
Odporúčajúcemu Účastníkovi definitívne zanikne.

§

§

V prípade úspešného prenosu telefónneho čísla odporučeného účastníka s aktiváciou predplatenej služby Easy Free alebo Easy Time má Odporúčajúci Účastník
nárok na bonus v celkovej hodnote 30 €:
Odporúčajúcemu Účastníkovi s mesačným programom služieb bude bonus uplatňovaný postupne vo faktúrach za nasledujúce zúčtovacie obdobia v hodnote
po 5 € až do dosiahnutia sumy 30 €. Podmienkou uplatnenia jednotlivých častí bonusu je dobitie odporučeného účastníka v príslušnom zúčtovacom období
Odporúčajúceho Účastníka. Ďalšou podmienkou uplatnenia časti bonusu je, že Odporúčajúci Účastník nie je v omeškaní s úhradou vyúčtovaných poplatkov za
využívanie služieb, pretože inak nárok na uplatnenie časti bonusu v príslušnom zúčtovacom období nevznikne, ale sa prenesie do nasledujúcich zúčtovacích
období, v ktorých bude opätovne skúmané splnenie podmienok na uplatnenie príslušných častí bonusu, a to vždy až do úplného uplatnenia bonusu.
Odporúčajúcemu Účastníkovi s predplatenou službou Easy alebo Fix bude bonus uplatňovaný postupne ako bonusový kredit v hodnote po 5 €, a to pri každom
dobití odporučeného účastníka až do dosiahnutia sumy bonusu 30 €.

§
§

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 5. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2013.

