PRÍLOHA Č. 1 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 21. 11. 2017

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 21. 11. 2017 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. 2017, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY HAPPY“ sa na str. 10 dopĺňa text nasledovne:
VIANOČNÉ DÁTA PRE BLÍZKEHO A PRE SEBA
Účastník, ktorý využíva ktorýkoľvek z programov Služieb Happy, má možnosť získať dovedna v období od 21. 11. 2017 do 31. 12.
2017 dáta pre blízkych v objeme 2 000 MB (ďalej len Vianočné dáta) zadarmo. Aktivácia benefitu Vianočné dáta je možná
výhradne cez webovú stránku http://m.telekom.sk/datapreblizkych. Na prideľovanie objemu dát z benefitu Vianočné dáta sa
primerane použijú podmienky služby Dáta navyše pre blízkych. Za každý pridelený objem dát z benefitu Vianočné dáta získava
SIM karta s aktivovaným programom služby Happy, z ktorej došlo k poskytnutiu voľného objemu dát z benefitu Vianočné dáta,
rovnaký objem dát. Platnosť prideleného objemu dát z benefitu Vianočné dáta je naviazaná na vyčerpanie prideleného objemu
dát, najneskôr však do 30 dní od pridelenia objemu dát z benefitu Vianočné dáta. Pridelený objem dát z benefitu Vianočné
dáta sa čerpá prioritne pred čerpaním dát z voľného objemu dát prislúchajúceho k mesačnému programu Služieb Happy.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY HAPPY“ sa na str. 11 upravuje text nasledovne:
DÁTA NAVYŠE PRE BLÍZKYCH 1 000 MB

1 000 MB

HAPPY XS MINI, HAPPY XS, HAPPY S, HAPPY M, HAPPY L,
HAPPY XL VOLANIA, HAPPY XL,
HAPPY XL DÁTA, HAPPY XXL, HAPPY PROFI
5,99*

*Cena platí pre jednorazové zakúpenie alebo za každé jedno automatické obnovenie.
Programy služieb povolené pre využívanie
pridelených dát z balíka

Bez záväzkov, Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M, Happy L,
Happy XL volania, Happy XL, Happy XL data, Happy XXL,
Happy Profi, Easy Pecka, Easy Team, Easy Fix

Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB je doplnková služba k programom služieb Happy alebo Profi Standard a vyšším, ktorá
umožňuje zdieľanie voľného objemu dát 1 000 MB zahrnutého v príslušnom balíku Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB s ďalšími,
maximálne piatimi SIM kartami s aktivovaným programom služieb Happy, Profi, Easy Pecka, Easy Team alebo Fix. Zakúpenie
doplnkovej služby Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB je možné prostredníctvom http://m.telekom.sk/datapreblizkych alebo
zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom DA RUJ1000ZAP. Navýšené dáta je možné čerpať na území SR, EÚ a zóny 1.
Hlavná SIM karta, z ktorej došlo k zakúpeniu balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB, môže zdieľať voľný objem dát s ďalšími
SIM kartami tak, že tieto dáta prostredníctvom http://m.telekom.sk/datapreblizkych alebo zaslaním bezplatnej SMS na číslo
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12323 s textom DAVAM ObjemDat Cislo (napr. DAVAM 200 090xxxxxxx) v častiach po 100 MB priradí jednotlivým obdarovaným SIM kartám. Voľný objem dát v rámci balíčka Dáta navyše pre blízkych nie je možné čerpať bez ich priradenia, pričom
hlavná SIM karta má možnosť priradiť tieto dáta sama sebe. Hlavná SIM karta má po priradení dát samej sebe možnosť čerpať
takto priradené dáta za rovnakých podmienok ako obdarovaná SIM karta. Hlavná SIM karta môže zakúpené voľné dáta priradiť maximálne do 30 dní od ich zakúpenia. Po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety dochádza automaticky k deaktivácii
balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB a Hlavná SIM karta stráca nárok na priradenie voľných dát, ktoré neboli do uplynutia
tejto doby priradené. Hlavná SIM karta má prostredníctvom http://m.telekom.sk/datapreblizkych alebo zaslaním bezplatnej
SMS na číslo 12323 s textom AUTODARUJ1000ZAP možnosť voľby automatického dokupovania dát, na základe čoho po uplynutí 30 dní od zakúpenia balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB dôjde k automatického zakúpeniu ďalšieho balíka Dáta
navyše pre blízkych 1 000 MB. Automatické dokupovanie dát je možné kedykoľvek deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS na
číslo 12323 s textom AUTODARUJ VYP.
Obdarovaná SIM karta môže priradené dáta využiť maximálne 30 dní odo dňa ich priradenia hlavnou SIM kartou.
Po vyčerpaní priradeného objemu dát z balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB prenášaných plnou rýchlosťou bude ďalšia
dátová prevádzka obdarovanej SIM karty spoplatnená podľa platného Cenníka. V prípade, že ktorákoľvek obdarovaná SIM
karta využíva po vyčerpaní priradeného objemu dát z balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB iný doplnkový balíček dát, na
čerpanie dát z tohto balíčka sa uplatňujú podmienky tohto aktívneho doplnkového balíčka dát.
Ak účastník požiada o deaktiváciu alebo zmenu programu služieb na taký program služieb, ku ktorému doplnková služba Dáta
navyše pre blízkych 1 000 MB nie je poskytovaná, doplnková služba Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB bude deaktivovaná.
V období od 21. 11. 2017 do 31. 1. 2018 získava SIM karta s aktivovaným programom Služieb Happy, z ktorej došlo k poskytnutiu voľného objemu dát z balíka Dáta navyše pre blízkych 1000 MB, za každý pridelený objem dát z balíka Dáta navyše pre
blízkych 1000 MB rovnaký objem dát. Platnosť prideleného objemu dát je naviazaná na vyčerpanie prideleného objemu dát,
najneskôr však do 30 dní od pridelenia objemu dát z balíka Dáta navyše pre blízkych 1000 MB. Pridelený objem dát sa čerpá
prioritne pred čerpaním dát z voľného objemu dát prislúchajúceho k mesačnému programu Služieb Happy.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY EASY“ sa na str. 24 dopĺňa text nasledovne:
VIANOČNÉ DÁTA PRE BLÍZKYCH A PRE SEBA
Užívateľ s aktívnou SIM kartou s predplatenou službou Easy s aktivovaným programom Easy Pecka, Easy Team alebo Easy Fix
(ďalej len ako „užívateľ Easy“) automaticky získa len za prvé dobitie Kreditu v akejkoľvek výške a akýmkoľvek spôsobom v období od 21. 11. 2017 do 31. 1. 2018 voľný objem dát o veľkosti 2 000 MB zadarmo (ďalej len „benefit Daruj a dostaneš“), ktorý
môže darovať len inému užívateľovi Easy. Užívateľ Easy pridelí (daruje) dáta z voľného objemu dát z benefitu Daruj a dostaneš
zaslaním SMS s textom DARUJ medzera telefónne číslo užívateľa Easy, ktorému chce darovať ním zvolený objem dát z benefitu Daruj a dostaneš, (napr. DARUJ 09YYXXXXXX) odoslanej na číslo 12330. Za každý darovaný objem dát z benefitu Daruj
a dostaneš získa darujúci užívateľ Easy rovnaký objem dát pre vlastnú spotrebu. Platnosť prideleného objemu dát z benefitu
Daruj a dostaneš je naviazaná na vyčerpanie darovaného alebo prideleného objemu dát, najneskôr platnosť darovaného alebo
prideleného objemu dát je 30 dní od darovania alebo pridelenia objemu dát z benefitu Daruj a dostaneš. Ak tomu istému
obdarovanému užívateľovi Easy darujú určitý objem dát z benefitu Daruj a dostaneš viacerí darujúci užívatelia Easy, darovaný
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objem dát sa sčíta a platnosť celkového darovaného objemu dát uplynie jeho spotrebou, najneskôr o 30 dní od posledného
darovaného objemu dát z benefitu Daruj a dostaneš.
Darovaný alebo pridelený objem dát z benefitu Daruj a dostaneš sa čerpá prioritne pred čerpaním dát z niektorého z dátových
balíčkov predplatenej služby Easy, pričom po uplynutí platnosti alebo vyčerpaní darovaného alebo prideleného objemu dát
bude užívateľ Easy automaticky vrátený do stavu pred darovaním alebo pridelením objemu dát z benefitu Daruj a dostaneš.
K deaktivácii benefitu Daruj a dostaneš dôjde automaticky, a to uplynutím doby jeho platnosti – 30 dní – alebo vyčerpaním
celého voľného objemu dát.
V Cenníku, časť B – Ostatné, časť „DOPLNKOVÉ SLUŽBY K HLASOVÝM PAUŠÁLOM“ sa na str. 6 dopĺňa text nasledovne:

MAGENTA TALK
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

0€
0€

Služba Magenta Talk je doplnkovou komunikačnou službou k mesačným programom služieb Happy spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., ktorá prostredníctvom svojich funkcionalít umožňuje svojim užívateľom širší rozmer komunikácie. O bezplatnú
aktiváciu a deaktiváciu služby Magenta Talk je možné požiadať prostredníctvom akéhokoľvek predajného kanálu spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., pokiaľ Osobitné podmienky pre poskytovanie doplnkovej služby Magenta Talk účastníkom spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., (ďalej len ako „OP“) neustanovujú inak. Okamihom aktivácie služby Magenta Talk sa OP stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Poskytovanie služby Magenta Talk je bezplatné, pokiaľ v OP nie je uvedené inak. Účastník berie
na vedomie a súhlasí, že služba Magenta Talk umožňuje prístup k službám tiesňového volania prostredníctvom mobilnej telefónnej siete, ale len z koncového zariadenia, ktoré je zapojené do mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a v ktorom je aktivovaná SIM karta účastníka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Účastník využívajúci službu Magenta Talk berie
na vedomie a súhlasí, že v prípade chýbajúceho dátového pripojenia a za účelom uskutočňovania alebo prijímania hlasových
hovorov, služba Magenta Talk môže prekonať túto stratu dátového pripojenia prostredníctvom štandardného prístupu prepájania okruhov k mobilnej telefónnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Ďalšie podmienky poskytovania, obmedzenia a bližší
popis funkcionalít služby Magenta Talk sú uvedené v OP a na webovej stránke www.telekom.sk/magenta-talk.
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