PRÍLOHA Č. 1 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. –
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 23. 3. 2020 DO 30. 9. 2021
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 23. 3. 2021 k zmene
v ponuke programov a služieb uvedených v aktuálne platnom Cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Do Cenníka, časť A – Akciové ponuky, sa dopĺňajú podmienky akciovej ponuky NEKONEČNÉ DÁTA nasledovne:
Podnik v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., (ďalej len „Partner“) pripravili v súvislosti s mimoriadnou
situáciou na Slovensku vyvolanou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, pri ktorej sa zásadne zvýšili požiadavky a nápor
na zdravotníckych pracovníkov v tzv. prvej línii, formu poďakovania týmto zdravotníckym pracovníkom v podobe bezplatného
dátového balíka Nekonečné dáta.
Podnik v spolupráci s Partnerom poskytuje svojim Účastníkom, ktorí ako zdravotnícky personál vykonávajú zdravotný alebo
ošetrovateľský výkon pre pacientov, ktorí sú definovaní ako suspektné, pravdepodobné alebo potvrdené prípady COVID-19
v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 v znení platnom v čase poskytnutia výkonu a táto skutočnosť je zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii (ďalej len
„oprávnený Účastník“), možnosť požiadať do 30. 4. 2021 o aktiváciu dátového balíka Nekonečné dáta.
Požiadať o aktiváciu dátového balíka Nekonečné dáta a následne ho využívať je možné vo vzťahu k SIM karte s programom
služieb T paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy, Bez záväzkov, MT Professional, Magenta Mobile zaslaním bezplatnej
SMS v znení: DATA XXXXXX [kde XXXXXX je údaj oznámený Partnerom] na číslo 0903333188. Dátový balík Nekonečné dáta
bude aktivovaný od nasledujúceho pracovného dňa vo vzťahu k mobilnému číslu, z ktorého bola SMS s požiadavkou na aktiváciu
zaslaná. Partner oznámi zdravotníckemu personálu vykonávajúcemu zdravotný alebo ošetrovateľský výkon pre pacientov, ktorí
sú definovaní ako suspektné, pravdepodobné alebo potvrdené prípady COVID-19 v zmysle Usmernenia hlavného hygienika
Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v znení platnom v čase
poskytnutia výkonu a táto skutočnosť je zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii, údaj, ktorý sa namiesto XXXXXX uvedie
v aktivačnej SMS. Bližšie informácie k postupu Partnera sú uvedené na www.telekom.sk/pre-zdravotnikov
Dátový balík Nekonečné dáta umožňuje oprávnenému Účastníkovi čerpať v kalendárnych mesiacoch počnúc kalendárnym
mesiacom, v ktorom si dáta aktivoval, až do 30. 9. 2021 dáta v objeme 1 000 GB (súčet odoslaných a prijatých dát) pre každý
kalendárny mesiac v stanovenom období.
Dátový balík Nekonečné dáta sa aktivuje len raz počas trvania akcie. Po skončení platnosti balíka už dáta nie je možné čerpať.
Dáta z balíka Nekonečné dáta nespotrebované v príslušnom kalendárnom mesiaci sa neprenášajú do ďalšieho kalendárneho
mesiaca. O aktivácii bude oprávnený Účastník informovaný v Telekom aplikácii. Po vyčerpaní dát z balíka je oprávnený Účastník
informovaný SMS správou.
Dáta z dátového balíka Nekonečné dáta sa po aktivácii začnú čerpať prednostne pred dátami z voľného objemu dát paušálu
a pred dátami dokúpenými s mesačnou platnosťou. Čerpanie denných dátových balíkov má prednosť pred čerpaním dát
z dátového balíka Nekonečné dáta. Dáta z dátového balíka Nekonečné dáta nie je možné čerpať prostredníctvom doplnkových
SIM so Zdieľaním dát z paušálu a ani zdieľať iným typom zdieľania dát.
Čerpanie dát z dátového balíka Nekonečné dáta je možné v SR, krajinách EÚ a zóne 1 (spotreba v SR, krajinách EÚ a zóne 1
sa spočítava). Na spotrebu dát z dátového balíka Nekonečné dáta v krajinách EÚ a zóne 1 sa uplatňuje Politika primeraného
využívania služieb v roamingu a ochranné opatrenia v súlade s legislatívou EÚ. Spotreba dát z dátového balíka Nekonečné dáta
sa započítava do celkovej dátovej prevádzky Účastníka.
V prípade programov služieb T paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy a Magenta Mobile, ktoré zahŕňajú objem dát
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dostupný v paušále, sa FUP (objem dát v krajinách EÚ a zóne 1 bez príplatku) stanovená pre využívaný paušál a zúčtovacie
obdobie zdieľa a zohľadňuje (uplatňuje spoločne) aj na čerpanie dát z dátového balíka Nekonečné dáta v krajinách EÚ a v zóne
1 v príslušnom zúčtovacom období. Objem dát, ktoré je možné spotrebovať v krajinách EÚ a zóne 1 v prípade programov
služieb T paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy a Magenta Mobile, podmienky uplatnenia Politiky primeraného
využívania a výšku roamingových príplatkov, je možné overiť v Cenníku – časť B vydanom pre príslušný program služby,
časť s názvom POLITIKA PRIMERANÉHO VYUŽÍVANIA ROAMINGOVÝCH SLUŽIEB V RÁMCI EÚ, NÓRSKA, ISLANDU,
LICHTENŠTAJNSKA, MONAKA A ANDORRY.
V prípade programu služby Bez záväzkov a MT Professional sú dáta z dátového balíka Nekonečné dáta prenesené v krajinách
EÚ a zóne 1 spoplatnené sumou 0,0036 €/MB za každý prenesený 1 kB; podmienky využívania dát v rámci programu služby
Bez záväzkov sú upravené v Cenníku – časť B, časť s názvom PROGRAM BEZ ZÁVÄZKOV.
Dátový balík Nekonečné dáta nie je možné previesť na iného Účastníka. Doba prerušenia poskytovania Služieb alebo doba
blokovania Služieb na príslušnej SIM karte nepredlžuje dobu jeho využívania.
Dátový balík Nekonečné dáta je určený pre bežné využívanie dátového pripojenia. V prípade podozrenia využívania dátového
balíka Nekonečné dáta iným spôsobom alebo v inom rozsahu bude takéto používanie považované za zneužitie Služby.
Podnik si vyhradzuje právo ukončiť možnosť aktivovať Nekonečné dáta pred 30. 4. 2021 bez náhrady, a to najmä v prípade,
ak zistí, že dochádza k zneužívaniu možnosti aktivovať Nekonečné dáta alebo že v prípade ďalších aktivácií by mohlo dôjsť
k ohrozeniu integrity alebo stability siete alebo poskytovania služieb, alebo v iných prípadoch upravených vo Všeobecných
podmienkach.
Podnik si vyhradzuje právo obmedziť, prerušiť alebo ukončiť poskytovanie Nekonečných dát pred 30. 9. 2021 bez náhrady
jednotlivo alebo plošne, a to najmä v prípade, ak zistí, že dochádza k zneužívaniu možnosti aktivovať Nekonečné dáta, že
dochádza k zneužívaniu Nekonečných dát alebo že využívanie Nekonečných dát môže ohroziť integritu a stabilitu siete alebo
poskytovanie služieb, alebo v iných prípadoch upravených vo Všeobecných podmienkach.
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