Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platnÁ od 28. 8. 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. 1 dochádza s platnosťou od 28. 8. 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. 8. 2013, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov sa na strane 4 a 5 časť „Doplnkové balíčky k programom Happy“ nahrádza v plnom rozsahu nasledujúcim textom:

K programom Happy je možné aktivovať nasledujúce doplnkové balíčky, a to za mesačný poplatok podľa tabuľky nižšie:
Doplnkové balíčky k programom Happy
Happy L
–

Happy XL
–

Happy XL
volania
5,99 €

–

–

–

6,99 €

6,99 €

6,99 €

–

–

Happy XS
10,99 €

Happy S
10,99 €

Neobmedzené SMS/MMS

6,99 €

6,99 €

100 minút extra

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 €

Neobmedzený internet v mobile

Happy M
5,99 €

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Doplnkový balíček Neobmedzený internet v mobile zahŕňa neobmedzený voľný objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet
v mobilnej sieti Telekom. Po prenesení objemu 2 000 MB dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania
dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.
Doplnkový balíček Neobmedzené SMS/MMS zahŕňa neobmedzený počet SMS a MMS správ poslaných 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.
Doplnkový balíček 100 minút extra zahŕňa dodatočných 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR;
voľné minúty sa nevzťahujú na volania na Odkazovú službu a na dátové volania.
Doplnkový balíček Volania Najbližším zahŕňa 100 % zľavu z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla
v ktorejkoľvek mobilnej sieti v SR, ktoré navyše nie sú čerpané v rámci zložky Voľných minút do všetkých sietí v SR zahrnutých v mesačnom programe Happy
ani v rámci iných zložiek programov Happy. Zmena vybraných účastníckych čísel v rámci doplnkového balíčka Volania Najbližším je spoplatnená sumou 1 €
za každú zmenu bez ohľadu na počet menených vybraných účastníckych čísel. Aktiváciou doplnkového balíčka Volania Najbližším sa automaticky deaktivuje
(ak predtým bola aktívna) služba Ty a ja. V prípade deaktivácie doplnkového balíčka Volania Najbližším je jeho deaktivácia realizovaná k prvému dňu
nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, pričom jeho opätovná aktivácia nie je možná. V prípade realizácie zmeny v osobe Účastníka Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb dochádza k automatickej deaktivácii doplnkového balíčka Volania Najbližším. V prípade zmeny zvoleného programu služieb Happy na program
iný ako Happy Účastník stráca nárok na poskytovanie doplnkového balíčka Volania Najbližším.
Doplnkový balíček Volania do EÚ a USA za 9 centov predstavuje službu, v rámci ktorej bude uplatňovaná cena 0,0900 €/min. s DPH pre všetky odchádzajúce
hovory uskutočnené z územia SR na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande
a v USA. Cena bude uplatňovaná na volania prostredníctvom služby Hovory do zahraničia i InterCall 33, pričom sa uplatní minútová tarifikácia (60 + 60).

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 8. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 28. 8. 2013.

Doplnkový balíček 50 minút do zahraničia zahŕňa 50 voľných minút odchádzajúcich hovorov uskutočnených z územia SR na štandardné účastnícke čísla mobilných
a pevných sietí v krajinách Európskej únie, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande a v USA. Voľné minúty budú uplatňované na volania prostredníctvom služby Hovory do
zahraničia i InterCall33, pričom sa uplatní sekundová tarifikácia od prvej sekundy (1 + 1). Po vyčerpaní voľných minút bude pre hovory na štandardné účastnícke čísla
mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie, Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande a v USA uplatňovaná jednotná cena 0,0900 €/min. s DPH, a to aj pri hovoroch
cez službu InterCall33. Doplnkový balíček 50 minút do zahraničia nie je možné kombinovať s doplnkovým balíčkom Volania do EÚ a USA za 9 centov ani so službou
Výhodné volania do zahraničia.
Poznámka: Ponuka platí do 30. 9. 2013. K programom Happy je možné aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou balíčkov Viac, služby
Medzi nami, Víkendové SMS, Večerné volania, Neobmedzený víkend, Presun voľných minút. Pre programy Happy je aktivácia CLIP spoplatnená sumou 4,99 €.
Účastníkom, ktorým je v zmysle zmluvných podmienok dojednaných do 30. 10. 2012 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb a jej Dodatku účtovaný mesačný poplatok, ktorý sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), bude mesačný poplatok uplatňovaný vo výške a za
podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného
a účinného pre programy Happy do 30. 10. 2012 a podľa Prílohy A. Cenník programov Happy – Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku programov Happy platnej
a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 31. 10. 2012 (vrátane) do 8. 1. 2013 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, jej Dodatku a kúpnej zmluvy bol predaný mobilný telefón na splátky, bude počas celej doby dojednanej viazanosti účtovaný
mesačný poplatok za program služieb Happy, akontácia a splátky kúpnej ceny mobilného telefónu vo výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Happy od 31. 10. 2012
(vrátane) do 8. 1. 2013 (vrátane) a podľa jeho Prílohy A. Cenník programov Happy – Cenník mobilných telefónov k programom Happy platnej
a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
Účastníkom, ktorým je v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 9. 1. 2013 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb a jej Dodatku účtovaný mesačný poplatok, ktorý sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), bude druhá (doplnková) zložka mesačného poplatku
uplatňovaná vo výške a za podmienok podľa Prílohy A. Cenník programov Happy – Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku programov Happy platnej
a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 8. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 28. 8. 2013.

