Príloha č. 4 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platnÁ od 12. 6. 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. 4 dochádza s platnosťou od 12. 6. 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. 6. 2013, a to takto:
V časti Cenník programov služby Fix a Cenník Easy sa na strane 39 a 43 dopĺňajú nové služby Neobmedzené volania do SR, Neobmedzené Telekom volania
a 100 minút do SR a súčasne sa upravujú služby Večerné volania a Volania Najbližším nasledujúcim textom:

Neobmedzené volania do SR
Neobmedzujte sa vo volaní. Volajte do všetkých sietí, koľko chcete!
Pre aktiváciu služby zašlite bezplatnú SMS s textom VOLAJ ZAP na číslo 12323.
Neobmedzené volania do SR
Aktivačný poplatok
Poplatok za službu

0
33 €/30 dní

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. V rámci služby Neobmedzené volania do SR sa uplatňuje 100 % zľava z ceny odchádzajúcich volaní uskutočnených zo
štandardného telefónneho čísla Účastníka zo Slovenska na iné štandardné účastnícke telefónne číslo všetkých sietí SR; služba sa nevzťahuje na Odkazovú službu
alebo dátové volania. Služba sa poskytuje počas obdobia 30 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní za
predpokladu dostatočného kreditu na karte. Ak nie je dostatočný kredit na zúčtovanie poplatku za službu Neobmedzené volania do SR do 30 dní od posledného
dňa uplynulého obdobia využívania služby, resp. aktivácie služby, služba sa automaticky deaktivuje. Deaktivácia služby zo strany Účastníka je možná zaslaním
bezplatnej SMS v tvare VOLAJ VYP na číslo 12323 a bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplatenej služby Neobmedzené volania do SR. V prípade uplynutia
doby platnosti kreditu na SIM karte bude služba automaticky deaktivovaná. Pre ďalšie poskytovanie služby je potrebné si ju aktivovať. V prípade aktívnej služby
Neobmedzené volania do SR nie je možné aktivovať službu 100 minút do SR. Ponuka platí do 30. 6. 2013.

Neobmedzené Telekom volania
V pevnej aj mobilnej sieti Telekom odteraz voláte neobmedzene! So službou Neobmedzené Telekom volania.
Pre aktiváciu služby zašlite bezplatnú SMS s textom IN ZAP na číslo 12323.
neobmedzené TELEKOM VOLANIA
Aktivačný poplatok
Poplatok za službu

0
12 €/30 dní

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. V rámci služby Neobmedzené Telekom volania sa uplatňuje 100 % zľava z ceny odchádzajúcich volaní uskutočnených zo
štandardného telefónneho čísla Účastníka zo Slovenska na iné štandardné účastnícke telefónne číslo v mobilnej alebo pevnej sieti Telekom; služba sa nevzťahuje
na Odkazovú službu alebo dátové volania. Služba je aktivovaná okamžite, s výnimkou prípadu aktivovanej služby 100 minút do SR, keď sa služba Neobmedzené
Telekom volania aktivuje až po vyčerpaní 100 voľných minút poskytovaných v rámci služby 100 minút do SR. Služba sa poskytuje počas obdobia 30 dní odo dňa
jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného kreditu na karte. Ak nie je dostatočný kredit na
zúčtovanie poplatku za službu Neobmedzené Telekom volania do 30 dní od posledného dňa uplynulého obdobia využívania služby, resp. aktivácie služby, služba
sa automaticky deaktivuje. Deaktivácia služby zo strany Účastníka je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare IN VYP na číslo 12323 a bude realizovaná po uplynutí
platnosti už zaplatenej služby Neobmedzené Telekom volania. Ponuka platí do 30. 6. 2013.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 6. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 12. 6. 2013.

Príloha č. 4 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platnÁ od 12. 6. 2013
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

100 minút do SR
Potrebujete volať viac do všetkých sietí? So službou 100 minút do SR je to jednoduché!
Pre aktiváciu služby zašlite bezplatnú SMS s textom VOLAJ100 ZAP na číslo 12323.
100 minút do sr
Aktivačný poplatok
Poplatok za službu

0
7 €/30 dní

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Služba 100 minút do SR zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov uskutočnených zo štandardného telefónneho
čísla Účastníka zo Slovenska na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR; služba sa nevzťahuje na Odkazovú službu alebo dátové volania. Služba sa
poskytuje počas obdobia 30 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného kreditu
na karte. Ak nie je dostatočný kredit na zúčtovanie poplatku za službu 100 minút do SR do 30 dní od posledného dňa uplynulého obdobia využívania služby, resp.
aktivácie služby, služba sa automaticky deaktivuje. Deaktivácia služby zo strany Účastníka je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare VOLAJ100 VYP na číslo 12323
a bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplatenej služby 100 minút do SR. V prípade uplynutia doby platnosti kreditu na SIM karte bude služba automaticky
deaktivovaná. Pre ďalšie poskytovanie služby je potrebné si ju aktivovať. V prípade aktivácie služby Neobmedzené volania do SR sa služba 100 minút do SR
automaticky deaktivuje po uplynutí obdobia už predplatenej služby 100 minút do SR. Ponuka platí do 30. 6. 2013.

VečernÉ volania
Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 6. 2013 a uplatňuje sa na volania v mobilnej sieti Telekom v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod. Hovory
presahujúce vymedzený časový rozsah sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka služieb. Služba je aktivovaná okamžite, s výnimkou prípadu aktivovanej služby
100 minút do SR keď sa služba Večerné volania aktivuje až po vyčerpaní 100 voľných minút poskytovaných v rámci služby 100 minút do SR. Služba sa poskytuje
na obdobie 7 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie predĺži automaticky vždy o ďalších 7 dní. V prípade zákazníkov s programom služby Fix
nastane automatické predĺženie len za predpokladu dostatočného kreditu na úhradu ceny služby v čase jej predlžovania, pričom v prípade nedostatočného kreditu
sa pokus o automatické predĺženie služby bude opakovať denne počas 30 dní po skončení posledného 7-dňového obdobia platnosti služby. Poplatok za službu
vo výške 2 € s DPH sa vzťahuje na jedno 7-dňové obdobie poskytovania služby. Deaktivovanie služby je možné zaslaním bezplatnej SMS s textom VECER VYP na
číslo 12323, pričom služba bude deaktivovaná ku koncu prebiehajúceho 7-dňového obdobia. Služba bude automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe Účastníka
vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade
opätovného poskytovania služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich prerušenia.

Volania Najbližším
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Poplatok za službu sa vzťahuje na 30 dní, počas ktorých je služba aktivovaná. Služba je aktivovaná okamžite, s výnimkou
prípadu aktivovanej služby 100 minút do SR keď sa služba Večerné volania aktivuje až po vyčerpaní 100 voľných minút poskytovaných v rámci služby 100 minút
do SR. Služba sa poskytuje počas obdobia 30 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu
dostatočného kreditu na karte. Ak nie je dostatočný kredit na zúčtovanie poplatku za službu Volania Najbližším do 30 dní od posledného dňa uplynulého obdobia
využívania služby, resp. aktivácie služby, služba sa automaticky deaktivuje. Rovnaká podmienka (dostatočný kredit) sa uplatní aj pre zmenu v nastavení služby.
Aktiváciou služby Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje (ak predtým bola aktívna) služba Sponzor a služba Medzi nami. Deaktivácia služby na základe
požiadavky Účastníka bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplatenej služby k jej automatickej deaktivácii. Služba Volania Najbližším sa automaticky
deaktivuje v prípade prenosu vybraného účastníckeho čísla k inému operátorovi (ak ide o účastnícke číslo mobilnej siete). Službu Volania Najbližším nie je možne
kombinovať so službou Sponzor a Medzi nami. Ponuka platí do 30. 6. 2013.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 6. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 12. 6. 2013.

