PRÍLOHA Č. 2 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. –
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 7. 2019
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 1. 7. 2019 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. 7. 2019, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 3 dopĺňa text nasledovne:

LETNÝ BALÍK DÁT
Od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019 má Účastník využívajúci vo vzťahu k SIM karte program Služieb ÁNO, ÁNO Biznis, Happy alebo
Bez záväzkov možnosť aktivovať si zadarmo extra balík dát a to v objeme dát v závislosti od využívaného paušálu na SIM karte
v čase aktivácie balíka podľa nižšie uvedenej tabuľky (ďalej aj „Letný balík dát“). Aktivácia Letného balíka dát je možná výhradne
cez Telekom aplikáciu a len raz počas trvania akcie. Platnosť balíka sa končí dňom 31. 7. 2019 po jeho aktivácii alebo jeho
vyčerpaním, podľa toho, čo nastane skôr; ak účastník nevyčerpá dáta v plnom rozsahu, po skončení platnosti balíka už dáta
nie je možné čerpať a neprenášajú sa ani do ďalšieho zúčtovacieho obdobia. O vyčerpaní dát z balíka je Účastník informovaný
SMS správou. Dáta z Letného balíka sa po aktivácii začnú čerpať prednostne pred dátami z voľného objemu dát paušálu a pred
dátami dokúpenými s mesačnou platnosťou; prednosť čerpania pred Letným balíkom však majú denné dátové balíky. Dáta
z Letného balíka nie je možné čerpať prostredníctvom doplnkových SIM so Zdieľaním dát z paušálu a ani zdieľať iným typom
zdieľania dát. Dáta z Letného balíka dát je možné čerpať na území SR, v EÚ a zóne 1; na prevádzku uskutočňovanú v krajinách
EÚ a zóne 1 sa uplatňuje Politika primeraného využívania služieb v roamingu a ochranné opatrenia v súlade s legislatívou EÚ.
V prípade Letného balíka aktivovaného k programu Služieb, ktorý zahŕňa objem dát dostupný v paušále, sa FUP (objem dát
v EÚ a zóne 1 bez príplatku) stanovená pre využívaný paušál a zúčtovacie obdobie zdieľa a zohľadňuje (uplatňuje spoločne) aj
na čerpanie dát Letného balíka v EÚ a zóne 1 v príslušnom zúčtovacom období. Letný balík dát aktivovaný k programu Bez
záväzkov je dostupný v EÚ a zóne 1 za podmienok pre doplnkové dátové balíky podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
2286/2016 a Účastník môže čerpať dáta z Letného balíka v EÚ a zóne 1 v plnom rozsahu. Spotreba dát z Letného balíka sa
započítava do celkovej dátovej prevádzky Účastníka. Bližšie informácie o Politike primeraného využívania služieb v roamingu
a ochranných opatreniach v roamingu sú uvedené v časti B Cenníka. Inak sa primerane uplatnia podmienky príslušného
programu Služieb pre dátové prenosy, ku ktorému sa balík aktivoval.
PROGRAM SLUŽIEB
ÁNO S
ÁNO M
ÁNO M Data
ÁNO L
ÁNO XL
ÁNO XXL
BEZ ZÁVÄZKOV
Happy XS mini
Happy XS
Happy S
Happy M
Happy L

OBJEM DÁT LETNÉHO BALÍKA
250 MB
500 MB
5 GB
10 GB
25 GB
30 GB
250 MB
250 MB
250 MB
500 MB
1 GB
5 GB

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
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Happy XL volania
Happy XL data
Happy XL
Happy XXL
Happy Profi
ÁNO L Biznis
ÁNO XL Biznis

1 GB
5 GB
10 GB
10 GB
25 GB
15 GB
25 GB

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 8 dopĺňa text nasledovne:

FINANČNÝ BONUS ZA PRENESENIE ČÍSLA
Účastník má nárok na finančný bonus za prenos mobilného telefónneho čísla identifikovaného v Zmluve, a to vo výške rovnajúcej
sa sume poplatkov vyvolaných prenosom čísla uplatnených odovzdávajúcim podnikom, najviac však vo výške 100 €, ak si
Účastník aktivoval program Služby ÁNO M alebo ÁNO M DATA alebo vo výške 150 €, ak si Účastník aktivoval program Služby
ÁNO L, ÁNO XL alebo ÁNO XXL (ďalej len „Finančný bonus“), ak sú splnené podmienky upravené v Zmluve vrátane Dodatku
a v Cenníku. Nárok na vyplatenie Finančného bonusu Účastníkovi vzniká pri splnení ostatných podmienok najskôr po uplynutí
14 dní od uzavretia Zmluvy. Získanie Finančného bonusu je podmienené tým, že (i) Účastník (ako žiadateľ) podá Žiadosť
o prenos čísla v mobilnej sieti od odovzdávajúceho podniku k Podniku, (ii) Podnik akceptuje podanú Žiadosť o prenos čísla
(nedôjde k jej odmietnutiu zo strany Podniku), (iii) dôjde k úspešnému technickému prenosu Prenášaného čísla k Podniku, (iv)
Podnik a Účastník uzavrú Zmluvy o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k Prenášanému číslu, ktorou Účastník prevezme
záväzok viazanosti využívať Službu v programe ÁNO M a vyššom na 24 mesiacov, (v) Účastník poskytne Podniku v lehote
najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu Zmluvy faktúru vystavenú Účastníkovi odovzdávajúcim podnikom po uzavretí Zmluvy
s vyúčtovanými poplatkami vyvolanými prenosom čísla, a to za účelom určenia výšky Finančného bonusu v Dodatku; (vi)
Podnik a Účastník uzavrú Dodatok k Zmluve pri predložení faktúry, v ktorom bude určená výška finančného bonusu v súlade
s predloženou faktúrou a Zmluvou; Podnik nie je povinný uzavrieť Dodatok, ak ku dňu, v ktorom si právo na uzavretie Dodatku
Účastník uplatní, Podnik eviduje voči Účastníkovi pohľadávky po lehote splatnosti, a to až do momentu úhrady pohľadávok
Podniku, ak záväzok Podniku nezanikne skôr; (vii) Zmluva o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k Prenášanému číslu ku
dňu uplatnenia Finančného bonusu trvá. Nárok na vyplatenie Finančného bonusu po splnení podmienok môže Účastníkovi
vzniknúť maximálne v súvislosti s troma prenosmi mobilných telefónnych čísel k Podniku. Podnik vyplatí Účastníkovi finančný
bonus prevodom na bankový účet určený Účastníkom v Dodatku alebo v hotovosti pri podpise Dodatku. Poplatkom vyvolaným
prenosom čísla je vo faktúre vystavenej odovzdávajúcim podnikom uplatnená zmluvná pokuta za predčasné ukončenia zmluvy
s odovzdávajúcim podnikom k prenášanému mobilnému telefónnemu číslu alebo pohľadávka na jednorazové zaplatenie
zostávajúcej časti finančného plnenia (a to kúpna cena za hardvér, finančné plnenie poskytnuté na kúpu hardvéru, finančné
plnenie poskytnuté na kompenzáciu finančných nákladov so zmenou poskytovateľa služieb) uplatnená z dôvodu straty
výhody splátok. Pri nedodržaní záväzku viazanosti dohodnutého v Zmluve je Účastník povinný vrátiť Podniku pomernú časť
poskytnutého Finančného bonusu. Účastník berie na vedomie, že ponuku podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je
možné vo vzťahu k SIM karte kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných
pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Prenos čísla sa riadi Osobitnými podmienkami Podniku pre službu prenositeľnosti čísla
– mobilná sieť. Táto ponuka je platná do 31. 7. 2019.
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti INTERNET V ZAHRANIČÍ TRAVEL & SURF na str. 13 upravujú ceny a zonácia
nasledovne:
BALÍČKY INTERNET V ZAHRANIČÍ TRAVEL & SURF
Jednorazový poplatok za každú jednotlivú aktiváciu balíčka služby
Voľný objem dát pre APN WAP, internet, internet plus
Zóna, v ktorej možno voľný objem dát využiť
Maximálna doba platnosti voľných dát v balíčku od aktivácie balíčka

XS
2,50 €
100 MB
zóna 1
30 dní

M
8,00 €
500 MB
zóna 1
30 dní

XL
12,00 €
1 GB
zóna 1
30 dní

BALÍČKY INTERNET V ZAHRANIČÍ TRAVEL & SURF
Jednorazový poplatok za každú jednotlivú aktiváciu balíčka služby
Voľný objem dát pre APN WAP, internet, internet plus
Zóna, v ktorej možno voľný objem dát využiť
Maximálna doba platnosti voľných dát v balíčku od aktivácie balíčka

XS PLUS
5,00 €
100 MB
zóna 2
30 dní

M PLUS
20,00 €
500 MB
zóna 2
30 dní

XL PLUS
33,00 €
1 GB
zóna 2
30 dní

Pridelenie zón:
ZÓNA 1: Argentína, Arménsko, Aruba, Austrália, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, El Salvador, Guernsey, Honduras, Isle of Man,
Jersey, Kanada, Kolumbia, Mexiko, Moldavsko, Peru, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, USA
ZÓNA 2: Albánsko, Anguilla, Antigua a Barbuda, Azerbajdžan, Barbados, Bielorusko, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Brunej,
Čierna Hora, Čína, Dominika, Dominikánska republika, Egypt, Filipíny, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Hong Kong, Chile, India,
Irak, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Kajmanské ostrovy, Katar, Kazachstan, Keňa,
Kirgizská republika, Kostarika, Kuvajt, Macao, Macedónsko, Malajzia, Montserrat, Nový Zéland, Palestína, Panama, Paraguay,
Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Sv. Krištof, Sv. Lucia, Sv. Vincent, Tajvan, Thajsko, Turks a Caicos, Ukrajina
Poznámka: Pre všetky balíčky služby Internet v zahraničí platí pre voľné dáta v rámci balíčkov tarifikačný interval 10 kB a počíta
sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Služba Internet v zahraničí zahŕňa dátové prenosy cez APN WAP, internet, internet plus
a nevzťahuje sa na dátové prenosy cez APN blackberry.net. Službu Internet v zahraničí možno aktivovať len vo vzťahu k SIM
karte s aktivovaným mesačným hlasovým programom služieb. Služba Internet v zahraničí nie je kombinovateľná s akoukoľvek
inou dátovou roamingovou službou. Deaktivácia balíčka služby Internet v zahraničí prebehne automaticky, buď uplynutím
maximálnej doby platnosti balíčka, alebo vyčerpaním celého objemu voľných dát, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane
skôr.
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti „MOBILNÝ INTERNET: PONUKA NOTEBOOKOV OD 1 €“ sa mení ponuka
v tabuľke na strane 20 nasledovne:
TYP ZARIADENIA

Lenovo IdeaPad S130-14IGM
Lenovo IdeaPad S145-14AST
Acer Aspire 1 (A114-32)
Lenovo IdeaPad 320-15IKBN

MOBILNÝ INTERNET S
MOBILNÝ INTERNET M
MOBILNÝ INTERNET L
Akciová
Druhá časť Akciová
Druhá časť Akciová
Druhá časť
kúpna
mesačného kúpna
mesačného kúpna
mesačného
cena poplatku za procena poplatku za procena poplatku za program Mobilný
gram Mobilný
gram Mobilný
internet
internet
internet
89,00
6,00
39,00
2,00
9,00
1,00
99,00
6,00
49,00
2,00
9,00
1,00
129,00
6,00
79,00
2,00
39,00
1,00
299,00
6,00 179,00
4,00 129,00
1,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
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