Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 19. 11. 2015

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 19. 11. 2015 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. 11. 2015, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – HLASOVÉ PAUŠÁLY, sa na str. 10 upravuje text nasledovne:
Bonus za odporúčanie
Akcia Bonus za odporúčanie platí do 30. 11. 2015 a vzťahuje sa len na účastníkov s mesačnými programami mobilných
hlasových služieb s mesačným poplatkom, okrem účastníkov využívajúcich ponuku Magenta 1 (ďalej len „Odporúčajúci
Účastník“). Odporúčajúci Účastník môže odporučiť iného účastníka využívajúceho mobilné hlasové služby iného podniku
na prenos jeho telefónneho čísla do mobilnej siete ST prostredníctvom SMS zaslanej v tvare „Odporucam 09xxxxxx“ na
číslo 12323, pričom nárok na bonus za odporúčanie vznikne Odporúčajúcemu Účastníkovi v prípade (i) úspešného prenosu
odporúčaného telefónneho čísla do mobilnej siete ST s aktiváciou mesačného programu služieb Happy s viazanosťou
24 mesiacov a (ii) uhradenia prvej faktúry za aktivovaný program služieb Happy odporučeným účastníkom. Odporúčajúci
Účastník môže postupom podľa predchádzajúcej vety zaslať najviac 10 SMS, pričom Odporúčajúci Účastník má nárok na
bonus za odporúčanie za najviac dvoch odporučených účastníkov. Bonus za odporúčanie sa poskytuje v hodnote (i) 50 € za
každého odporučeného účastníka, ktorý bude uplatňovaný postupne vo forme zľavy vo faktúrach počas dvadsiatich zúčtovacích
období nasledujúcich po vzniku nároku na jeho poskytnutie, a to v sumách po 2,50 € až do dosiahnutia celkovej hodnoty
poskytnutého bonusu, alebo (ii) 50 € za každého odporučeného účastníka vo forme zľavy z akciovej alebo z neakciovej kúpnej
ceny Zariadenia (spolu ďalej len „Zľava“). Zľavu je možné využiť prostredníctvom jedinečného jednorazového kódu (ďalej len
„Kód“), ktorý bude Účastníkovi doručený prostredníctvom SMS správy po vzniku nároku na Zľavu. V prípade, ak výška Zľavy
presiahne výšku akciovej alebo neakciovej kúpnej ceny Zariadenia, je kúpna cena Zariadenia 1 €. Podmienkou uplatnenia
Zľavy je, že ani Odporúčajúci Účastník, ani odporučený účastník nebudú ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne
zhoduje s dňom mesiaca, v ktorom došlo k úspešnému preneseniu telefónneho čísla odporučeného účastníka do mobilnej
siete ST, v omeškaní s úhradou vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb; v prípade omeškania s úhradou vyúčtovaných
poplatkov za využívanie služieb bude Zľava za splnenia tých istých podmienok uplatnená v najbližšom zúčtovacom období.
V prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb Odporúčajúcemu Účastníkovi, z dôvodu neuhradenia splatnej ceny za
poskytované služby, nárok na poskytnutie Bonusu za odporúčanie zaniká.
Bonus za aktiváciu s prenesením čísla
Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším s viazanosťou
24 mesiacov (ďalej len „Happy“) vo vzťahu k novej SIM karte a k telefónnemu číslu, ktoré bolo prenesené k Podniku od
iného podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby na základe Podnikom akceptovanej Žiadosti o prenos čísla
v mobilnej sieti k spoločnosti Slovak Telekom, a. s., získava bonus za aktiváciu čísla (ďalej len „Bonus“) a zľavu vo výške 50 €
na akciovú kúpnu cenu Zariadenia (ďalej len „Zľava“). V prípade, ak výška Zľavy presiahne výšku kúpnej ceny Zariadenia, je
kúpna cena Zariadenia 1 €. Bonus za aktiváciu je uplatňovaný vo forme zľavy za Služby poskytované vo vzťahu k SIM karte
v celkovej výške: (i) Bonus 50 €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 2,50 € počas dvadsiatich zúčtovacích období, a to od
prvého celého zúčtovacieho nasledujúceho po aktivácii programu Služieb Happy XS alebo Happy S v zmysle tohto Dodatku;
(ii) Bonus 100 €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 5 € počas dvadsiatich zúčtovacích období, a to od prvého celého
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zúčtovacieho nasledujúceho po aktivácii programu Služieb Happy M, Happy L alebo Happy XL volania v zmysle tohto Dodatku;
(iii) Bonus 150 €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 7,50 € počas dvadsiatich zúčtovacích období, a to od prvého celého
zúčtovacieho nasledujúceho po aktivácii programu Služieb Happy XL, Happy XXL alebo Happy Profi v zmysle Dodatku. Bonus
podľa predchádzajúcej vety je možné vo vzťahu k telefónnemu číslu využiť a uplatniť iba jedenkrát (nie opakovane), pričom
výška Bonusu je počas celého obdobia jeho uplatňovania závislá od úrovne programu Happy, ktorý bol aktivovaný pri uzavretí
Dodatku. Nárok na Bonus definitívne zaniká v prípadoch: (i) prerušenia poskytovania Služieb alebo deaktivácie zvoleného
programu Služieb Happy na iné programy Služieb než Happy, (ii) uzavretia nového dodatku k Zmluve, ktorým sa tento Dodatok
zruší. Ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných
pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 30. 11. 2015.
V Cenníku, časť B – SLUŽBA RODINNÝ ASISTENT, sa na str. 5 dopĺňa text nasledovne:
PROGRAM SLUŽBY RODINNÝ ASISTENT S VIAZANOSŤOU:
Voľné minúty
do všetkých
sietí v SR*
100

SMS/MMS do
Voľné všetkých sietí
minúty do EÚ
v SR*
-

-

Internet
v mobilnom
zariadení –
objem dát*
50 MB

Doba
viazanosti
v mesiacoch
0
12
24

Poplatok za
poskytovanie
služby
(s DPH)/mesiac
19,90 €
19,90 €
14,90 €

* Volanie, SMS a dátové prenosy medzi zariadením, Dohľadovým centrom a platformou sú zahrnuté v cene služby.
ZLOŽKY PROGRAMU SLUŽBY RODINNÝ ASISTENT:
Voľné minúty do všetkých sietí v SR zahŕňajú v tabuľke vyššie uvedený počet voľných minút odchádzajúcich hovorov na
štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR; voľné minúty sa nevzťahujú na dátové volania.
Internet v mobilnom zariadení zahŕňa objem dát podľa tohto cenníka s tým, že po vyčerpaní voľného objemu dát uvedeného
vyššie v tabuľke v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát)
v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kb/s. Pri programe Rodinný
Asistent sa prenesené dáta vždy spoplatňujú cenou 0,1000 €/MB s DPH (s tarifikáciou po 1 kB) a po prenesení 100 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 maximálne na 64 kb/s.
Komunikácia realizovaná medzi zariadením a platformou, zariadením a Dohľadovým centrom, Dohľadovým centrom
a platformou a medzi Dohľadovým centrom a kontaktnými osobami je zahrnutá v cene služby.
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CENA PO VYČERPANÍ VOĽNÝCH JEDNOTIEK V RÁMCI VYBRANÉHO PROGRAMU
Odchádzajúce hovory do všetkých sietí v SR za minútu
Odoslanie jednej SMS/MMS v rámci SR

0,1300 €
0,1000 €

Odchádzajúce hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú po sekundách od prvej sekundy hovoru (1 + 1). Cena za odoslané SMS
v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla slovenských operátorov. Cena za odoslané
SMS do zahraničia je 0,1513 €/SMS a vzťahuje sa na SMS správy poslané na účastnícke čísla zahraničných operátorov. Cena
za MMS do zahraničia je 0,3953 €/MMS a vzťahuje sa na MMS správy poslané na účastnícke čísla zahraničných operátorov.
Volania do zahraničia sú spoplatnené podľa Cenníka pre službu Hovory do zahraničia.
V PRÍPADE INÉHO POUŽITIA
SMS/MMS
Prístup na internet
Hovorné do zahraničia
SMS/MMS do zahraničia
Hovorné po vyčerpaní voľných minút v rámci SR

0,10 €
0,10 €/MB, tarifikačný interval 1/kB
štandardne podľa cenníka
1,1513 €
0,13 €, tarifikácia sekundová

SMS/MMS do všetkých sietí v SR zahŕňajú SMS a MMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí
v SR a nevzťahuje sa na SMS/MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované
osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera,
SMS Directu a E-mailu SMS. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov.
Voľné minúty do EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce hovory uskutočnené z mobilnej siete Telekom na
štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie.
PROGRAM RODINNÝ ASISTENT OBSAHUJE

dátová komunikácia medzi Dohľadovým centrom a zariadením (v systémoch je aktivovaná dátová služba Prístup
§Bnaezplatná
internet)
ezplatná služba CLIP
§BBlokovanie
audiotextových hovorov
§
VOLITEĽNÉ SLUŽBY
Poistenie faktúry
Jazyk účtu
Elektronická faktúra

§
§
§
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SLUŽBY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ AKTIVOVAŤ
CLIR
Odkazová schránka
Roaming
Kontrola spotreby
Kam volám
Mobile Security Telekom Edícia

§
§
§
§
§
§
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