Cenník služby Minúty v roamingu
platný od 1. 1. 2016
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Minúty v roamingu
Minúty v roamingu EÚ

Minúty v roamingu extra

Aktivačný poplatok

0

0

Mesačný poplatok

9,99

19,99

Voľné minúty mesačne (spolu pre odchádzajúce
a prichádzajúce hovory v roamingu)

100

50

Zóna 1

Zóna 1, 2 a 3

Zóny, v ktorých sa voľné minúty uplatňujú
Ceny sú uvedené s DPH.
Cena hovorov mimo alebo nad rámec voľných minút
Odchádzajúce

prichÁdzajÚce

Odchádzajúce

prichÁdzajÚce

Zóna 1
EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko

0,1200

0,1200

Zóna 2
Albánsko, Andorra, Argentína, Austrália, Bielorusko, Bosna
a Hercegovina, Čierna Hora, Egypt, Faerské ostrovy, Hongkong, Čína,
India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Katar, Kosovo, Macedónsko, Malajzia,
Moldavsko, Monako, Normanské ostrovy, Peru, Rusko, San Maríno,
Srbsko, Singapur, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA

0,9900

0,4900

Zóna 3
Brazília, Filipíny, Juhoafrická republika, Kanada, Maroko, Mexiko,
Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka
Zóna 4
Ostatné krajiny sveta, lode, lietadlá, satelitné siete

1,9900

1,4900

3,9434

1,9518

0,4900
3,9434

1,9518

Ceny sú uvedené s DPH.
Službu Minúty v roamingu (Minúty v roamingu EÚ/Minúty v roamingu Extra) je možné aktivovať len v prípade podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba) a len s mesačnými programami služieb Biznis Star, Podnikateľ alebo Firma.
V prípade aktivácie služby Minúty v roamingu počas zúčtovacieho obdobia je v prvom zúčtovacom období účtovaný mesačný poplatok v alikvotnej časti a následne
vždy v plnej výške za každé ďalšie začaté zúčtovacie obdobie. Deaktivácia služby je v prípade, že nie je dojednaný záväzok viazanosti, bezplatná, pričom
k deaktivácii dôjde k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia, v ktorom účastník požiadal o deaktiváciu. Službu Minúty v roamingu nie je možné kombinovať s inými
hlasovými roamingovými službami.
Prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou po prvej minúte hovoru (60 + 1). V prípade využívania mesačných programov
služieb obsahujúcich voľné roamingové minúty sa najprv čerpajú voľné roamingové minúty z mesačného programu služieb a až následne po ich vyčerpaní sa
uplatňujú voľné minúty služby Minúty v roamingu. Pri odchádzajúcich hovoroch nad rámec voľných minút z jednej zóny do druhej je hovor spoplatnený cenou
pre vyššiu zónu. Odchádzajúce SMS zo zóny 1 do SR alebo do inej krajiny zo zóny 1 sú spoplatňované cenou 0,1200 €/SMS. Ostatné odchádzajúce SMS sú
spoplatnené cenou 0,3900 €/SMS. Cena odchádzajúcej MMS v roamingu je 0,3953 €. Roamingové volania na špeciálne národné čísla (audiotext, hlasovania)
a ostatné služby sú spoplatnené ako pri roamingovej službe Euro roaming.

