Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 11. 2013

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 15. 11. 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. 11. 2013, a to
nasledovne:
V časti Cenník mesačných programov sa tabuľka s názvom „PROGRAMY HAPPY“ na str. 3 nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Programy Happy

Volania do siete Telekom a pevných sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí v SR
SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – voľný objem dát
Mesačný poplatok

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

Happy XL
volania

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

50

100

150

250

Neobmedzené

Neobmedzené

-

-

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

-

Neobmedzený

Neobmedzený

500 MB

29,99 € 44,99 €/39,99 €*

29,99 €

Happy XS
Neobmedzené
mimo špičky
a cez víkend

100 MB

200 MB

500 MB

9,99 €

16,99 €

23,99 €

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná.
* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Happy XL od 8. 12. 2012.
V časti Cenník mesačných programov sa tabuľka s názvom „DOPLNKOVÉ BALÍČKY K PROGRAMOM HAPPY“ na str. 4 nahrádza nasledovnou tabuľkou:
Doplnkové balíčky k programom Happy
Happy XS
–

Happy S
–

Happy M
9,99 €

Happy L
9,99 €

Happy XL
9,99 €

Happy XL
volania
9,99 €

10,99 €

10,99 €

5,99 €

–

–

5,99 €

Neobmedzené SMS/MMS

6,99 €

6,99 €

–

–

–

6,99 €

100 minút extra

6,99 €

6,99 €

6,99 €

6,99 €

–

–

Volania Najbližším

9,99 €

9,99 €

9,99 €

9,99 €

–

–

Volania do EÚ a USA za 9 centov

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

1,99 €

50 minút do zahraničia

3,99 €

3,99 €

3,99 €

3,99 €

3,99 €

3,99 €

4G internet v mobile
Neobmedzený Internet v mobile

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 11. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 15. 11. 2013.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 11. 2013

Pod tabuľku s názvom „DOPLNKOVÉ BALÍČKY K PROGRAMOM HAPPY“ na str. 4 sa pred „Doplnkový balíček Neobmedzený internet v mobile“
dopĺňa nasledovný text:
Doplnkový balíček 4G Internet v mobile umožňuje účastníkom využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom
technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 73 Mb/s a s max. prenosovou rýchlosťou do internetu 23 Mb/s. Doplnkovú službu 4G Internet v mobile je
účastník oprávnený aktivovať k programom Happy (okrem Happy XS a Happy S), ktoré sú poskytované prostredníctvom technológií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,
HSUPA alebo HSPA (nie Flash-OFDM). Tento balíček zahŕňa jednorazové zvýšenie objemu dát o 1 000 MB/mesiac navyšujúcich: a) voľný objem dát v prípade, ak
účastník v rámci svojho programu Happy využíva Internet v mobile 500; b) objem dát pre prenosy plnou rýchlosťou, ak účastník v rámci svojho programu Happy
využíva Neobmedzený internet v mobile. Podmienkou pre využitie tejto služby je, že účastník využíva SIM kartu podporujúcu využitie služby prostredníctvom
technológie LTE a súčasne využíva mobilné zariadenie podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Doplnkovú službu môže účastník využívať
len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci technológie LTE je orientačne zobrazená na mape pokrytia, ktorú
Podnik zverejňuje na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie a na Predajných miestach. Doplnková služba „4G Internet v mobile“ je v období od 15. 11. 2013
do 15. 2. 2014 poskytovaná za mesačný poplatok, ktorý je zahrnutý v poplatku za poskytovanie programu služby Happy. Ak je táto doplnková služba aktivovaná
v období do 15. 2. 2014, je služba poskytovaná na dobu určitú, a to do 15. 2. 2014. K tomuto dňu bude služba automaticky deaktivovaná. Doplnková služba
aktivovaná po 15. 2. 2014 je poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak, za mesačný poplatok 9,99 € s DPH. K aktivácií doplnkového balíčka dôjde
v prípade akceptácie žiadosti účastníka Podnikom k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období, v ktorom bola žiadosť účastníka
o aktiváciu doručená Podniku. Ostatné podmienky poskytovania služby Internet v mobile nie sú aktiváciou a využívaním tejto doplnkovej služby dotknuté.
V časti Cenník mesačných programov sa tabuľka s názvom „CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR“ na str. 12 nahrádza nasledovnou tabuľkou:

biznis star

Balík nekonečných volaní

Biznis Star*

Biznis Star**

Nekonečno
v špičke1

Nekonečno
NONSTOP1
Neobmedzene
Slovensko

Balík SMS/MMS

50

Počet voľných minút v rámci SR a do EÚ

50

Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ

–

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

Nekonečno
Nekonečno Nekonečno Slovensko
Slovensko1 Slovensko a do EÚ
a do EÚ
Neobmedzene
Neobmedzene
Neobmedzene
Slovensko Slovensko a do EÚ
Slovensko a do EÚ

voľných minút do
150 250
EÚ a prichádzajúcich
roamingových volaní
–
v EÚ

Neobmedzený

Neobmedzený

2502

Neobmedzený

Internet v mobile – voľný objem dát

200 MB

500 MB

Neobmedzený

Neobmedzený

Neobmedzený

Mesačný poplatok za program služieb
Cena za minútu po vyčerpaní voľných minút do všetkých
sietí v rámci SR
Cena za odoslanie SMS a MMS v rámci SR

14,99 €

29,99 €

49,99 €/44,99 €*

69,99 €

99,99 €

0,1200 €

0,0600 €

–

–

–

0,1000 €

–

–

–

–

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Biznis Star*** od 16. 1. 2013.
(1) Pri využití vianočnej akciovej ponuky programov služieb Biznis Star bude účastníkovi namiesto uvedeného Balíka nekonečných volaní poskytovaný Balík
nekonečných volaní z najbližšieho vyššieho programu služieb Biznis Star, a to v prípade využitia ponuky bez zakúpenia koncového zariadenia po celú dobu
dojednanej viazanosti a v prípade využitia ponuky so zakúpením koncového zariadenia na splátky počas prvých 12 mesiacov doby viazanosti 24 mesiacov.
(2) Pri využití vianočnej akciovej ponuky programu služieb Biznis Star **** bude účastníkovi namiesto 250 minút prichádzajúcich hovorov v roamingu v EÚ
poskytované neobmedzené množstvo voľných minút prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ, a to v prípade využitia ponuky bez zakúpenia koncového
zariadenia po celú dobu dojednanej viazanosti a v prípade využitia ponuky so zakúpením koncového zariadenia na splátky počas prvých 12 mesiacov doby
viazanosti 24 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. 11. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 15. 11. 2013.
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V časti Cenník mesačných programov sa tabuľka s názvom „CENNÍK PROGRAMOV SLUŽIEB BIZNIS STAR“ na str. 13 nahrádza nasledovnou tabuľkou:
Doplnkové balíky k programom Biznis Star:

4G Internet v mobile

Biznis Star*

Biznis Star**

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

–

9,99 €

9,99 €

9,99 €

9,99 €

4,99 €

–

–

–

–

Neobmedzený internet v mobile

9,99 €

6,99 €

–

–

–

Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS

6,99 €

–

–

–

–

-

13,99 €

–

–

–

Internet v mobile 500

Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile

Pri aktivácii Doplnkových balíkov Nekonečno NONSTOP a Nekonečno SMS/MMS a Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile k programom Biznis
Star v priebehu zúčtovacieho obdobia je za toto zúčtovacie obdobie účtovaná celá suma mesačného poplatku.
Pod tabuľku s názvom „DOPLNKOVÉ BALÍČKY K PROGRAMOM BIZNIS STAR“ na str. 13 sa pred „Internet v mobile 500“ dopĺňa nasledovný text:
Doplnkový balíček 4G Internet v mobile umožňuje účastníkom využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom
technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 73 Mb/s a s max. prenosovou rýchlosťou do internetu 23 Mb/s. Doplnkovú službu 4G Internet v mobile je
účastník oprávnený aktivovať k programom Biznis Star (okrem Biznis Star*), ktoré sú poskytované prostredníctvom technológií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA
alebo HSPA (nie Flash-OFDM). Tento balíček zahŕňa jednorazové zvýšenie objemu dát o 1 000 MB/mesiac navyšujúcich: a) voľný objem dát v prípade, ak účastník
v rámci svojho programu Biznis Star využíva Internet v mobile 500; b) objem dát pre prenosy plnou rýchlosťou, ak účastník v rámci svojho programu Binis Star využíva
Neobmedzený internet v mobile. Podmienkou pre využitie tejto služby je, že účastník využíva SIM kartu podporujúcu využitie služby prostredníctvom technológie LTE
a súčasne využíva mobilné zariadenie podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Doplnkovú službu môže účastník využívať len v geografickej
oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci technológie LTE je orientačne zobrazená na mape pokrytia, ktorú Podnik zverejňuje
na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie a na Predajných miestach. Doplnková služba „4G Internet v mobile“ je v období od 15. 11. 2013 do 15. 2. 2014
poskytovaná za mesačný poplatok, ktorý je zahrnutý v poplatku za poskytovanie programu služby Biznis Star. Ak je táto doplnková služba aktivovaná v období do
15. 2. 2014, je služba poskytovaná na dobu určitú, a to do 15. 2. 2014. K tomuto dňu bude služba automaticky deaktivovaná. Doplnková služba aktivovaná po
15. 2. 2014 je poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak, za mesačný poplatok 9,99 € s DPH. Ostatné podmienky poskytovania služby Internet
v mobile nie sú aktiváciou a využívaním tejto doplnkovej služby dotknuté.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 11. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 15. 11. 2013.

