Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 1. 10. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 10. 2012 k doplneniu ponuky programov a služieb (ďalej len
„Služby“) 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 stranách 34 a 52 v časti Iné poplatky mení doterajší text takto:

strana 34:

Iné poplatky
Aktivácia novej SIM karty
Zmena telefónneho čísla
Zverejnenie/nezverejnenie údajov v zozname účastníkov
a informačnej službe
Prevod telefónneho čísla (na nového účastníka)a
Poplatok za prenesenie mobilného telefónneho čísla
od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (Poplatok bude účtovaný vo
faktúre za posledné zúčtovacie obdobie.)
Zmena programu služieb častejšie ako dvakrát do roka
(rozumie sa kalendárny rok)
Odpojenie na žiadosť účastníka (pred uplynutím výpovednej lehoty)j
Dočasné prerušenie poskytovania služieb na žiadosť účastníka
(služby sa na účastníckom čísle automaticky obnovia po
uplynutí dohodnutej doby prerušenia, najneskôr však po šiestich
mesiacoch od prerušenia)
Obmedzenie poskytovania služby pre neplatenie
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie
Spätná aktivácia SIM karty alebo služby po odpojení
(z dôvodu neplatenia účtov)
Kopírovanie telefónneho zoznamu z mobilného telefónub
Odpis faktúry (staršej ako tri mesiace) zaslaný poštou
Odpis faktúry (staršej ako tri mesiace) poskytnutý osobne
Vyhotovenie kópie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Poplatok za expresnú úhradu faktúry v Telekom Centre
Upomienka oneskorenej platby
Poskytnutie kódov PIN 2/PUK 2
Jednorazové vystavenie podrobného výpisu zaslaného poštou c
Jednorazové vystavenie podrobného výpisu poskytnutého osobne c, l
Pravidelné vystavovanie podrobného výpisu
hovorov (mesačne) c, d, k
Elektronický účetc (mesačne)
Odblokovanie mobilného telefónu
alebo dátového koncového zariadenia
Poskytnutie 64 kB SIM karty so službou Mobil MultiBanking na
žiadosť účastníkae
Výmena SIM karty pri strate, odcudzení, poškodení
Doručenie novej SIM karty na žiadosť účastníka pri jej výmene,
strate, odcudzení alebo poškodení

10,01
19,92
bezplatne
11,95
7,97
19,92
19,92
15,13

19,80*
19,80**
39,83***
10,04
1,99
0,99
3,98
0,84
4,99
3,98
3,98
2,98
1,99
1,20
3,98
3,98
3,98
5,98

Poskytnutie, resp. výmena TWIN SIM karty
Zachytenie zlomyseľných a výhražných volaní (Identifikácia
zlomyseľného volania)
Blokovanie audiotexových hovorov (vzťahuje sa na audiotexové
služby tretích strán, ktorých využívanie je sprístupnené v mobilnej
sieti Telekom)
Poplatok za prechod zo služby Easy na štandardné služby
a poplatok za prechod zo služby Easy na službu Partnerf
Poplatok za prechod zo štandardných služieb na služby Easy alebo
na program Bez záväzkov
Spätná aktivácia dcérskej SIM karty v rámci služby
Partner po odpojení (z dôvodu neuskutočnenia
odchádzajúceho hovoru v období viac ako 180 dní
alebo z dôvodu neplatenia účtov)
Administratívny poplatok pri uzavretí Dodatku
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb h
Jednorazové vystavenie potvrdenia o úhrade faktúryi
Poskytnutie Mini SIM/Nano SIM karty na žiadosť účastníka

15,89
15,89

*

7,57
3,98
3,98
9,96

3,98
4,03
3,98

 čtuje sa pri realizácii obmedzenia poskytovania služieb prostredníctvom
Ú
SIM karty (ďalej len „Obmedzenie“) uskutočneného po 1. 8. 2011 (vrátane).
Obmedzením nastane stav, keď sú na danej SIM karte dostupné iba
prichádzajúce hovory a prichádzajúce SMS správy a ostatné služby nie sú
dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr účastníka.
K Obmedzeniu Podnik pristúpi, ak úhrada za poskytnuté služby nebola
napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná
na účet Podniku ani po uplynutí dodatočnej lehoty piatich dní odo dňa
upozornenia.
** Účtuje sa pri realizácii prerušenia poskytovania služieb prostredníctvom
SIM karty alebo dátového koncového zariadenia (ďalej len „Prerušenie“)
uskutočneného po 1. 8. 2011 (vrátane). Prerušením nastane stav, keď nie
sú služby na danom pripojení dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných
faktúr účastníka. K Prerušeniu Podnik pristúpi (i) v prípade SIM karty, ak
úhrada za poskytnuté služby nebola pripísaná na účet Podniku ani po
uplynutí minimálne dvoch kalendárnych dní po realizácii Obmedzenia,
a (ii) v prípade dátového koncového zariadenia, ak úhrada za poskytnuté
služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku
pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí dodatočnej lehoty piatich dní
odo dňa upozornenia. V prípade, ak bolo Prerušenie z dôvodu omeškania
s úhradou realizované do 31. 7. 2011 a Podnik vykoná spätnú aktiváciu SIM
karty alebo služby, účastníkovi bude účtovaný poplatok za spätnú aktiváciu
vo výške 39,83 € podľa Cenníka platného do 31. 7. 2011.

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 1. 10. 2012.
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*** Poplatok sa vzťahuje iba na prípady, keď bola spätná aktivácia
uskutočnená Podnikom po takom odpojení (prerušení poskytovania
služieb), ktoré sa uskutočnilo do 31. 7. 2011. V prípadoch Obmedzenia
alebo Prerušenia poskytovania služieb realizovaných po 1. 8. 2011 (vrátane)
nie je účtovaný poplatok za spätnú aktiváciu, ale poplatok za Obmedzenie
alebo Prerušenie podľa tejto časti Cenníka.
a – Účtuje sa novému účastníkovi, na ktorého sa telefónne číslo prevádza
(neuplatňuje sa v prípade úmrtia účastníka).
b – Poplatok sa účtuje za každý úkon kopírovania jednotlivo a nie je možné ho
vložiť do faktúry. Služba je poskytovaná bezplatne pri podpísaní Dodatku
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov
a súčasnom zakúpeni akciového mobilného telefónu v Telekom Centre.
c – Aktivuje sa k SIM karte/telefónnemu číslu.
d – Pre 400 a 1000Viac bez poplatku.
e – Pri novej aktivácii alebo predĺžení zmluvy pre všetky mesačné programy Vo
veľkom, iTariff, Relax, Viac, Podnikateľ a Podľa seba Naj je 64 kB SIM karta
so službou Mobil MultiBanking poskytovaná bezplatne.
f – Migrácia má za následok stratu súčasných odkazov a nastavení odkazovej
schránky a taktiež súčasných záznamov o zmeškaných hovoroch služby
Zmeškané hovory.
g – Spoplatňuje sa podanie každej žiadosti o identifikáciu zlomyseľného
volania, pričom jednou žiadosťou je možné žiadať o identifikáciu jedného
volania. Účastník je povinný zaplatiť úhradu za službu aj v prípade, ak
na základe jeho žiadosti o identifikáciu neboli identifikované žiadne
telefónne čísla. Identifikácia zlomyseľného volania sa realizuje v časovom
rozmedzí +/- 15 min. od účastníkom zadaného času. Identifikovať sa dá len
volanie, ktoré sa reálne uskutočnilo, t. j. účastník prijal prichádzajúci hovor
(prezvonenie nie je možné identifikovať).
Upozornenie: Identifikáciu zlomyseľného volania je možné uskutočniť
najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia volania.
h – Poplatok sa účtuje z dôvodu vykonania administratívnych
a technických zmien v systémoch spoločnosti Slovak Telekom, a. s., pri
uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s prevzatím
záväzku viazanosti na využívanie niektorého z mesačných programov.
Poplatok sa neúčtuje, ak sa uzatvára dodatok (i) súčasne s aktiváciou
novej SIM karty keď sa účtuje príslušný aktivačný poplatok v súlade s týmto
Cenníkom, (ii) pri prechode zo služby EASY na niektorý z mesačných
programov, keď sa účtuje poplatok za služby v súlade s týmto Cenníkom.

i – 	Poplatok sa účtuje za každé vyžiadané potvrdenie o úhrade jednotlivo.
j – 	Poplatok sa účtuje na základe žiadosti Účastníka o ukončenie Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb a odpojenie pred uplynutím výpovednej
lehoty. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. nie je povinná žiadosť o vypojenie
pred uplynutím výpovednej lehoty akceptovať. Poplatok sa účtuje taktiež
Účastníkovi, ktorý požiada o prerušenie prevádzky SIM karty z dôvodu
jej poškodenia, straty alebo odcudzenia. Ak účastník požiada Podnik
o obnovu prevádzky k tejto alebo náhradnej SIM karte (reaktivácia) v lehote
do 3 mesiacov odo dňa, kedy došlo k prerušeniu prevádzky, bude mu
poplatok vrátený.
k – Službu môžu využívať účastníci s papierovou faktúrou. Účastníkom, ktorí
si zvolia Elektronickú faktúru, bude služba automaticky deaktivovaná
a zároveň im bude automaticky aktivovaná služba Podrobný výpis
v elektronickej forme (mesačne).
l – 	Služba je poskytovaná vo vybraných Telekom Centrách. Viac informácií
o možnostiach poskytnutia získate na Zákazníckej linke Telekom 0800
123 456.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Poplatok za Upomienku oneskorenej
platby nepodlieha DPH. Všetky poplatky uvedené v tejto časti „Iné poplatky“ sa
uplatňujú v súvislosti so službami poskytovanými mobilnou sieťou spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., a s nimi súvisiacimi pridelenými mobilnými telefónnymi
číslami, faktúrami a podrobnými výpismi za takéto služby a pod.

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 1. 10. 2012.
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strana 52:

Iné poplatky
Aktivácia Easy KARTY so službou Mobil MultiBanking
– úvodný kredit 9 €, CLIP na 30 dní
Platnosť karty 12 mesiacov od aktivácie, po dobití sa platnosť karty
predĺži o 12 mesiacov od posledného dobitia. Ponuka platí do
vypredania zásob.

9,00

Aktivácia karty s Disney kolekciou so službou Mobil
MultiBanking
– úvodný kredit 10 €, CLIP na 30 dní, platnosť karty 90 dní
od aktivácie, po dobití sa platnosť karty predĺži o 12 mesiacov od
posledného dobitia. Karta s Disney kolekciou má zablokovaný
prístup na audiotexové služby a k službám WAP Erotika.
Ponuka platí do vypredania zásob.
Poplatok pri výmene Easy karty za SIM kartu so službou
Mobil MultiBanking (64 kB), za Mini SIM/Nano SIM kartu, pri
strate, odcudzení alebo poškodení
Poplatok za prechod z programu Easy Team na program
Easy Nonstop
Vydanie SIM karty pre prenesenie čísla k spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., bez vstupného kreditu
(V prípade, že nedôjde k realizácii technického prenosu
Prenášaného čísla, nemá zákazník nárok na vrátenie uhradeného
poplatku.)

9,99

Poplatok za prenesenie telefónneho čísla od spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. Poplatok bude stiahnutý z kreditu na SIM
karte, prostredníctvom ktorej zákazník využíva prenášané číslo.
Nevyhnutnou podmienkou prenesenia čísla od spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., je existencia kreditu na takejto SIM karte aspoň
vo výške poplatku za prenesenie čísla, ktorý je zákazník povinný
udržiavať počas celej doby od doručenia žiadosti o prenesenie čísla
od prijímajúceho podniku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., až do
jej vyhodnotenia spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Ak zákazník
nemá nepretržite počas rozhodnej doby na SIM karte dostatočný
kredit na zaplatenie poplatku za prenesenie čísla, je spoločnosť
Slovak Telekom, a. s., oprávnená žiadosť o prenesenie čísla
nezrealizovať. Poplatok sa platí za každé jedno prenášané telefónne
číslo, aj vtedy, ak sú viaceré čísla súčasťou jednej žiadosti.

7,97

Jednorazové vystavenie podrobného výpisu hovorov*
Poskytnutie kódov PIN 2/PUK 2

8,37
3,98

Zachytenie zlomyseľných a výhražných volaní (Identifikácia
zlomyseľného volania)
Spoplatňuje sa podanie každej žiadosti o identifikáciu
zlomyseľného volania, pričom jednou žiadosťou je možné žiadať
o identifikáciu jedného volania. Účastník je povinný zaplatiť úhradu
za službu aj v prípade, ak na základe jeho žiadosti o identifikáciu
neboli identifikované žiadne telefónne čísla. Identifikácia
zlomyseľného volania sa realizuje v časovom rozmedzí +/- 15
min. od účastníkom zadaného času. Upozornenie: Identifikáciu
zlomyseľného volania možno uskutočniť najneskôr
14 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia volania.

16,74

3,35

Blokovanie audiotexových hovorov
Vzťahuje sa na audiotexové služby tretích strán, ktorých
využívanie je sprístupnené v mobilnej sieti spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. Aktivácia na Zákazníckej linke Telekom
0800 123 456. O aktivácii služby je účastník informovaný
notifikačnou SMS správou a zároveň je upravený kredit
používateľa. Ak v momente aktivácie nie je na Easy karte
dostatočný kredit, služba nie je aktivovaná.
Odblokovanie mobilného telefónu
alebo dátového koncového zariadenia

4,01

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Úvodný kredit na Easy SIM karte
predstavuje bonus. Ceny uvedené v cenníku Easy sú konečné vrátane DPH.

4,01

7,69

3,98

Účtuje sa každá začatá sekunda hovoru (s výnimkou roamingových hovorov,
kde sa účtuje každá začatá minúta). S programom Easy sa cena za hovor
zaokrúhľuje matematicky na štyri desatinné miesta. Ceny sú účtované bez
zbytočného odkladu po poskytnutí služby a uhrádzané z kreditu na príslušnej
SIM karte účastníka. Kredit môže byť dobitý prostredníctvom kupónov
Easy, hotovostnými alebo bezhotovostnými platbami prostredníctvom iných
dobíjacích kanálov určených spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.
* Podrobný výpis hovorov je možné vystaviť len za obdobie posledných 6
mesiacov.

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 1. 10. 2012.

