Cenník programov služieb Firma a Firma Extra
a firemného programu platný od 12. 6. 2012
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Poplatky účtované vo vzťahu k firemnému programu
s programom služieb Firma alebo Firma Extra
Pre využívanie firemného programu s programom služieb Firma alebo Firma Extra je potrebná aktivácia programu služieb Firma alebo Firma Extra vo vzťahu
k jednotlivým SIM kartám Účastníka spolu s aktiváciou niektorého z firemných programov Firma alebo Firma Extra (podľa zvoleného typu programu služieb na SIM
kartách), ktorý bude zdieľaný týmito SIM kartami Účastníka na základe Dohody o podmienkach poskytovania firemného programu Firma, resp. Firma Extra
(ďalej len „Dohoda“). Z firemného programu sa budú čerpať náklady na pravidelné mesačné poplatky za aktivované služby a prevádzku týchto SIM kariet,
a to až do výšky mesačného poplatku za aktivovaný firemný program. Z firemného programu nie je možné čerpať jednorazové a aktivačné poplatky za služby.
Pre každý firemný program sa vystavuje osobitná Spoločná faktúra, do ktorej môžu byť zahrnuté iba SIM karty s aktivovaným programom služieb Firma alebo
Firma Extra (podľa príslušného firemného programu).
Firemný program
Firma 199
Firma 329
Firma 459
Firma 559
Firma Extra 829
Firma Extra 1 319
Ceny sú uvedené v € s DPH.

Povolený počet SIM kariet zaradených
do firemného programu
1–7
1 – 12
1 – 17
1 – 25
1 – 35
1 – 60

Povolený počet SIM kariet „VIP“
1
1
2
2
3
3

Mesačný poplatok za firemný
program €/mesiac
238,80
394,80
550,80
670,80
994,80
1 582,80

Z ceny za poskytovanie služieb na SIM kartách s aktivovaným programom služieb Firma alebo Firma Extra, ktorá v príslušnom zúčtovacom období presiahne
mesačný poplatok za príslušný firemný program, bude poskytnutá zľava vo výške 5 € za každú SIM kartu aktivovanú od 19. 4. 2010 na základe Dodatku
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, ak v súvislosti s týmto Dodatkom a aktiváciou programu služieb Firma alebo
Firma Extra na danej SIM karte nebola zároveň využitá ponuka na kúpu zľavneného koncového zariadenia, najviac však vo výške sumy, ktorá v príslušnom
zúčtovacom období presiahne mesačný poplatok za príslušný firemný program.
Účastník má právo určiť, ktoré zo SIM kariet registrovaných v jeho firemnom balíku budú označené typom „VIP“ s tým, že maximálny počet takýchto SIM kariet
je závislý od úrovne firemného programu Firma, resp. Firma Extra a Účastník musí prevziať záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov vo vzťahu k týmto
SIM kartám. Pre tieto SIM karty typu „VIP“ budú odo dňa uzavretia daného Dodatku až do uplynutia doby viazanosti 24 mesiacov platiť zvýhodnené podmienky vo
vzťahu k účtovaným poplatkom (viď tabuľka poplatkov). Účastník nemá právo počas plynutia doby viazanosti 24 mesiacov previesť záväzok zo SIM karty typu „VIP“
na inú SIM kartu registrovanú v jeho firemnom balíku. Po uplynutí doby viazanosti 24 mesiacov budú ďalej účtované Účastníkovi vo vzťahu k SIM karte typu „VIP“
poplatky podľa platného Cenníka.
Podmienky prechodu na iný firemný program:
V prípade, že počas využívania firemného programu počet SIM kariet s aktivovaným programom služieb Firma alebo Firma Extra registrovaných na Účastníka
v rámci tohto firemného programu:
klesne alebo bude rovný maximálnemu počtu SIM kariet povolenému podľa tabuľky pre niektorý z nižších firemných programov daného typu (Firma,
resp. Firma Extra), bude mu aktuálne poskytovaný firemný program automaticky zmenený na takýto nižší firemný program, pričom zmena na nižší firemný
program, ako je firemný program, ktorý si Účastník vybral pri podpise Dohody, nie je možná;
prekročí
maximálny povolený počet SIM kariet pre aktuálne využívaný firemný program, firemný program bude automaticky zmenený na vyšší firemný

program podľa povoleného počtu SIM kariet uvedeného v tabuľke.
Automatické prechody medzi firemným programom Firma a firemným programom Firma Extra nie sú možné.

!
!

Mesačný poplatok za firemný program sa vždy účtuje v plnej výške, pričom nevyužité finančné prostriedky z firemného programu sa nepresúvajú do ďalšieho
zúčtovacieho obdobia ani sa Účastníkovi nevracajú. Firemný program je Účastníkovi poskytovaný na základe Dohody; ak dôjde k uzavretiu Dohody počas
prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia, firemný program bude Účastníkovi poskytovaný až od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uzavretí Dohody.
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Firemný program
Firma 199
Firma 329
Firma 459
Firma 559
Firma Extra 829
Firma Extra 1 319
Ceny sú uvedené v € s DPH.

Hovory do mobilnej siete Telekom
a do národných pevných sietí €/min.
0,1614
0,1614
0,1614
0,1614
0,0767
0,0767

Hovory do iných národných
mobilných sietí €/min.
0,1614
0,1614
0,1614
0,1614
0,1614
0,1614

Hovory do zahraničia
Hovory do zahraničia cez predvoľbu 00 do krajín v pásmach 1 (Česko), 2 (Európa) a 6 (mobilné siete) sú spoplatnené cenou 0,1614 €/min. s DPH. Účtuje sa každá
začatá minúta hovoru. Krajiny zaradené v pásme 2 (Európa) a v pásme 6 (mobilné siete) sú uvedené v aktuálnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete (ďalej len „Cenník“). Ostatné hovory do zahraničia a všetky volania cez
InterCall 33 sa spoplatňujú a spravujú aktuálnym Cenníkom platným pre programy služieb Podnikateľ 150. Využívanie zvýhodnenej ceny volaní do krajín v pásmach
1, 2 a 6 je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb so stanoveným limitom telefónnej prevádzky vo výške 3 000 minút spolu do pásiem 1, 2
a 6 na SIM kartu za jedno zúčtovacie obdobie. V prípade, že je vo vzťahu k niektorej SIM karte s programom služieb Firma alebo Firma Extra aktivovaná služba
Smart roaming, hovory do Českej republiky prostredníctvom tejto SIM karty sú spoplatňované cenami stanovenými pre službu Smart roaming.

Poplatky účtované vo vzťahu k jednotlivým SIM kartám s aktivovaným
programom služieb Firma alebo Firma Extra
Za každú SIM kartu sa účtuje mesačný paušál 5,94 € s DPH. Aktivačný poplatok pri programe služieb Firma a Firma Extra je vo výške 10,01 € s DPH. Pri novej
aktivácii alebo uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou sa Účastníkovi poskytuje SIM karta s kapacitou 64 kB bezplatne.
Poplatok za aktiváciu SIM karty sa po ukončení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb nevracia. Mesačný paušál za službu Biznis Team Nonstop VPS je 3,11 €
s DPH za každú SIM kartu a účtuje sa dodatočne k mesačnému paušálu za službu VPS. Služba Biznis Team Nonstop VPS v sebe zahŕňa nekonečné volania
medzi VPS majetkovo prepojených firiem. Všetky ostatné poplatky a informácie vzťahujúce sa na program služieb Firma, Firma Extra a na firemné programy sa
spravujú aktuálnym Cenníkom platným pre programy služieb Podnikateľ 150.
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Doplnkové balíky k programom služieb Firma a Firma Extra aktivovaným od 19. 4. 2010.
Balíky
1. Balíčky nekonečných volaní v mobilnej
Voľné jednotky mesačne Mesačný paušál za balík pri Mesačný paušál za balík pri
neviazaných SIM kartách viazaných SIM kartách****
sieti Telekom a do všetkých pevných sietí
v SR
Nekonečno NONSTOP
3 000 minút
20,16
6,99
Nekonečno v špičke
3 000 minút
15,12
3,99
Nekonečno mimo špičky
3 000 minút
7,04
0,99
2. SMS
Viac SMS
50 SMS
2,00
2,00
Balík SMS 3,99
150 SMS
4,02
3,99
3. Roaming
Smart roaming
500 minút na prichádzajúce hovory v zahraničí v zónach 1 a 2
11,90
11,90
4. Dátové služby
Internet v mobile 100
100 MB
0
0
Internet v mobile 500
500 MB
4,99
3,99
Neobmedzený internet v mobile
neobmedzene***
7,99
5,99
BlackBerry Internet E-mail
neobmedzene*
10,07
7,99
5. Volania v rámci firmy zadarmo
VPS
neobmedzene**
2,00
2,00

Doplnkové balíky k programom služieb Firma a Firma Extra – typ „VIP“ aktivovaným od 19. 4. 2010.
Balíky
1. Balíčky nekonečných volaní v mobilnej
sieti Telekom a do všetkých pevných sietí
v SR
Nekonečno NONSTOP
Nekonečno v špičke
Nekonečno mimo špičky
2. SMS
Viac SMS
Balík SMS 3,99
3. Roaming
Smart roaming
4. Dátové služby
Internet v mobile 100
Internet v mobile 500
Neobmedzený internet v mobile
BlackBerry Internet E-mail
5. Volania v rámci firmy zadarmo
VPS
*

Mesačný paušál za balík
Voľné jednotky mesačne Mesačný paušál za balík pri
neviazaných SIM kartách pri viazaných SIM kartách****
3 000 minút
3 000 minút
3 000 minút

20,16
15,12
7,04

6,99
3,99
0,99

50 SMS
150 SMS

0
0

0
0

500 minút na prichádzajúce hovory v zahraničí v zónach 1 a 2

0

0

100 MB
500 MB
neobmedzene***
neobmedzene*

0
0
0
0

0
0
0
0

neobmedzene**

0

0


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.
** Podmienkou využívania služby VPS je dodržiavanie Zásad korektného využívania služieb so stanoveným limitom telefónnej prevádzky 3 000 minút na SIM
kartu zaradenú do VPS za jedno zúčtovacie obdobie.
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*** Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti Telekom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov
(sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.
**** Tieto zvýhodnené mesačné poplatky za doplnkové balíky platia vo vzťahu k tým SIM kartám, ktoré využívajú program služieb Firma, resp. Firma Extra
spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, a to odo dňa aktivácie daného doplnkového balíka (aktivácia sa môže uskutočniť aj po
termíne uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorým vznikla viazanosť aspoň na 24 mesiacov) až do uplynutia doby viazanosti
dohodnutej v danom Dodatku.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/SIM karta s DPH a platia pre programy služieb Firma a Firma Extra aktivované od 19. 4. 2010. Využitie výhod v rámci služieb
jednotlivých doplnkových balíkov je podmienené ich bezplatnou aktiváciou. Balíky Viac SMS, Smart roaming, Internet v mobile 500, Neobmedzený internet
v mobile a BlackBerry Internet E-mail predstavujú inak štandardné doplnkové služby, ktorých poskytovanie a spoplatnenie sa riadi aktuálnym Cenníkom
platným pre tieto doplnkové služby. Minúty zahrnuté v balíkoch z Nekonečných volaní sa čerpajú ako prvé a až po ich prevolaní sa náklady na volania na
jednotlivých SIM kartách čerpajú z mesačného poplatku za firemný program. Ostatné informácie k balíkom Nekonečno NONSTOP, Nekonečno v špičke
a Nekonečno mimo špičky, ako aj k balíkom Balík SMS 3,99 a Internet v mobile 100 sa spravujú aktuálnym Cenníkom platným pre program služieb
Podnikateľ 150. Aktivácia a poskytovanie balíka Neobmedzene s kolegami sú podmienené podpisom Zmluvy o poskytovaní výhod. Nie je možné kombinovať
navzájom balíky z Nekonečných volaní ani dve rôzne dátové služby navzájom z balíka Dátové služby, Balík SMS 3,99 nie je možné kombinovať s balíčkami
z Nekonečných volaní. Programy služieb Firma a Firma Extra aktivované do 18. 4. 2010 (vrátane) alebo ak žiadosť o ich aktiváciu bola podaná do 18. 4. 2010
(vrátane), budú ďalej poskytované podľa podmienok a cenníka platného pre program služieb Firma a Firma Extra a firemný program do 18. 4. 2010 (vrátane)
vydaného spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a. s., ako aj právnym predchodcom spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Pre programy služieb Firma a Firma Extra
aktivované do 30. 9. 2009 (vrátane) nie je možné aktivovať balíky z Nekonečných volaní, Balík SMS 3,99 a balíky Internet v mobile 100 a Internet v mobile 500.
Tento Cenník programov služieb Firma a Firma Extra a firemného programu nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise k tomuto Cenníku
a odo dňa jeho účinnosti sa ruší platnosť a záväznosť predchádzajúceho Cenníka programov a služieb Firma a Firma Extra a firemného programu vydaného
spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom dohodnuté alebo v tomto Cenníku uvedené inak.

