ZAPLATIŤ MAX.
50 CENTOV NA DEŇ?

VOLANIA

INTERNET
V MOBILE

Neobmedzené volania
do všetkých sietí v SR

200 MB rýchlosťou
max. 150 Mb/s

50 CENTOV
ZA DEŇ

50 CENTOV
ZA DEŇ

Za minútu hovoru zaplatíte
0,10 €, pričom za všetky hovory
do všetkých sietí
zaplatíte maximálne
0,50 € za deň.

Dátujte za 0,10 €/MB, avšak
maximálne do
sumy 0,50 €. Následne
v danom dni dátujte
až do 200 MB zadarmo.

Pre viac info pozri bod 1. na str. č. 6 tejto brožúry.
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EASY KARTA

Ak vám nestačí
objem dát, môžete
si dokúpiť ďalších
200 MB len za 0,50 €.
Aktivujte cez
Telekom aplikáciu
alebo pošlite SMS
s textom: ESTE200
na 12330.

Za SMS zaplatíte
0,06 €.

JE EASY
BYŤ ONLINE
GIGA DEŇ

RAZ GIGA

1 GB DÁT

1 GB DÁT

Jednorazová dátová injekcia
s dátami na 24 hodín.

Pre ľudí, ktorí potrebujú dáta
na rýchlu spotrebu.

1,50 €/24 HODÍN

3 €/MAX. 7 DNÍ

Aktivujte cez Telekom aplikáciu alebo
pošlite SMS s textom Gigaden na 12330.

Aktivujte cez Telekom aplikáciu alebo
pošlite SMS s textom Razgiga na 12330.

VŽDY GIGA

VŽDY 2 GIGA

1,5 GB DÁT

2,5 GB DÁT

Dáta vydržia mesiac
alebo kým ich neminiete.

Pre náročnejších, ktorí chcú sledovať videá,
počúvať hudbu.

6 €/30 dní/1,5 GB

8 €/30 dní/2,5 GB

Aktivujte cez Telekom aplikáciu alebo
pošlite SMS s textom Giga na 12330.

Aktivujte cez Telekom aplikáciu alebo
pošlite SMS s textom 2Giga na 12330.

Potrebujete viac dát? Pošlite ESTE500 na 12330 a získate 500 MB len za 1 €.
Platí len pre balíky Vždy Giga a Vždy 2 Giga.
Nebojte sa, že by vám vaše dáta prepadli. Pri automatickom predĺžení balíka sa vám prenesú do ďalšieho obdobia.

Pre viac info pozri bod 2. na str. č. 6 tejto brožúry.
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VÝCHOVA DETÍ
JE EASY
ZISTITE, AKÝ VYSOKÝ KREDIT MÁ VAŠE DIEŤA

Služba Informácia o kredite dieťaťa na jeho SIM karte vám automaticky zašle bezplatnú SMS
správu v prípade, že kredit na SIM karte klesne pod 0,50 €. Na rýchle dobitie kreditu sumou 12 €
stačí odpovedať na túto SMS správou s textom DOBI.

OVERTE SI, ČI VAŠE DIEŤA
BEHÁ PO VONKU ZAPNUTÉ

So službou Kontrola zapnutého telefónu jednoducho zistíte, či je mobilný telefón vášho dieťaťa
zapnutý alebo vypnutý. Stačí zaslať SMS správu na číslo 12322 s textom ZAP 09xx xxx xxx
(číslo dieťaťa). SMS správa je spoplatňovaná ako štandardná správa.

UŽ NEMUSÍTE HÁDAŤ,
KDE SA VAŠE DIEŤA TÚLA

Služba Kde je... vám umožní zistiť polohu vášho dieťaťa, pokiaľ má pri sebe zapnutý mobilný telefón.
Na zistenie polohy svojej ratolesti pošlite SMS správu v tvare KDE 09xx xxx xxx (číslo dieťaťa) na číslo 333.
Cena prijatej SMS s informáciou o polohe je 0,1008 € s DPH.

BUĎTE SO SVOJIMI DEŤMI
V KONTAKTE KEDYKOĽVEK
Príďte si k nám po detské smart hodinky a my vám k nim navyše
ako darček pribalíme Easy kartu, s ktorou získate každý mesiac 500 MB
zadarmo, čo zodpovedá videohovoru s dĺžkou približne 100 minút.

DETSKÉ
SMART HODINKY
• funkcia videohovoru
• SOS tlačidlo
• odosielanie a prijímanie
hlasových správ a emoji
• spojenie s kamarátmi
• školský režim

• budík
• počasie
• ﬁtness tracker
• ochrana proti vode
a prachu IP65

Pre viac info pozri bod 3. na str. č. 6 tejto brožúry.
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UŽÍVAŤ SI DÁTA
PO CELÝ ROK JE EASY

6
GB

DÁTA NA ROK 6 GB
Celý objem dát môže byť spotrebovaný
kedykoľvek počas roka.

69 €

29 €
DÁTA NA ROK 24 GB
Celý objem dát môže byť spotrebovaný
kedykoľvek počas roka.

2G4B

MÁTE EASY A CHCETE SI SAMI AKTIVOVAŤ DÁTA NA CELÝ ROK? VYBERAŤ SI MÔŽETE:
A. Použite Telekom appku a jednoducho si vyberte balík ročných dát, ktorý vám bude najviac vyhovovať.
B. Balík môžete aktivovať aj cez SMS:
• na aktiváciu balíka Dáta na rok 24 GB pošlite ROK24GB na 12330,
• na aktiváciu balíka Dáta na rok 6 GB pošlite ROK6GB na 12330.
C. Alebo ho môžete získať aj vo forme darčekového kupónu v najbližšom Telekom Centre

KARTA, KTORÁ VÁS
NEOBMEDZUJE?
NEOBMEDZENÉ
TELEKOM VOLANIA

NEOBMEDZENÉ
SMS

Volajte bez obmedzení do siete Telekom
a do ostatných pevných sietí v SR počas dňa za

SMS správy bez obmedzení
do všetkých sietí v SR len za

2,79 €

1,59 €

na 7 dní

Aktivujte cez Telekom aplikáciu alebo pošlite
SMS s textom SMSALL ZAP na číslo 12330.

Aktivujte cez Telekom aplikáciu alebo pošlite
SMS s textom SMSALL ZAP na číslo 12330.

Pre viac info pozri bod 4. a bod 5. na str. č. 6 tejto brožúry.

4

na 7 dní
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ŽIVOT JE EASY
SO STREAMON
ČO JE STREAMON?

Po aktivácii balíčka StreamOn čerpáte video a audio obsah vo vybraných aplikáciách
úplne zadarmo v rámci poplatku za daný balíček. Teda nemíňate svoje dáta.

AKO AKTIVOVAŤ STREAMON?

StreamOn aktivujete cez Telekom aplikáciu alebo pošlite SMS s textom: STREAMON na 12330.
Cena balíka je 1 €/deň (platí 24 hodín od aktivácie). Viac na www.telekom/streamon

KDE SLUŽBU VYUŽIŤ?

Apple Music, YouTube, Netﬂix, HBO GO, Deezer, Spotify, TIDAL, Markíza+ Videoarchív, Magio GO, DIGI GO,
Rádio Europa 2, Rádio Expres, Rádio Vlna/Vlna Golden Hits, Rádio Anténa Rock/Anténa HardRock,
Rádio Jemné/Jemné Chillout a Detské rádio Žofka.

PRENESTE SI SVOJE ČÍSLO K NÁM
A EASY VÁM DARUJE AŽ 2,5 GB ZA DOBITIE
Stačí, keď si prenesiete číslo od konkurencie, a s Easy získate úvodný kredit 3 € a beneﬁt za prvé dobitie
až 2,5 GB na 30 dní. Navyše, za prvé až tretie dobitie vám dáme extra kredit až 25 % z hodnoty dobitia.

MAŤ KREDIT, AJ KEĎ HO NEMÁTE?
EASY
Ak sa vám minie kredit a súrne si potrebujete zavolať, stačí poslať prázdnu SMS na 222.
So službou KREDITka vám jednorazovo navýšime kredit o 2 €.
Nemusíte sa báť, že zostanete bez kreditu, aj keď si ho práve nemáte kde dobiť.

ZÍSKAJTE VIAC DÁT
V SKUPINE MAGENTA 1
Vezmite svoju Easy kartu do skupiny Magenta 1 a môžete získať viac dát od svojich blízkych.
V skupine Magenta 1 vám môže dáta darovať každý člen skupiny s T paušálom alebo paušálom ÁNO.
Viac o ponuke nájdete na www.telekom.sk/magenta1

Pre viac info pozri body 6., 7. a 8. na str. č. 6 tejto brožúry.
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PODMIENKY
Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 8. 2020. Zmena cien a ponuky je vyhradená.
Viac info o ponuke je na www.telekom.sk alebo v Cenníku pre poskytovanie služieb Slovak Telekom, a. s.
1. Maximálna cena za volania vo výške 0,50 € za jeden kalendárny deň sa uplatňuje pre volania do všetkých sietí v SR spoločne. Na účastníka sa zároveň aplikuje tzv. Zásada
korektného využívania služby s mesačným objemom max. 2 000 minút do všetkých sietí v SR spoločne. V prípade prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky
budú účastníkovi ďalšie volania nad rámec 2 000 minút do konca kalendárneho mesiaca spoplatnené sumou 0,1000 €/min. do všetkých sietí v SR spoločne). Prenos dát
v mobilnej sieti Telekom so službou Internet na deň bude počas kalendárneho dňa spoplatnený sumou 0,1000 € s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky 0,50 € za
jeden kalendárny deň. Po prenesení 200 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) dôjde k pozastaveniu prístupu na Internet. Prístup na Internet je možné
do konca daného dňa obnoviť zaslaním SMS s textom ESTE200 na číslo 12330, čím účastník získa 200 MB dát za 0,50 €. Maximálna prenosová rýchlosť z internetu: 150
Mb/s. Maximálna prenosová rýchlosť do internetu: 50 Mb/s.
2. Dátové balíky Giga deň, Raz Giga, Vždy Giga a Vždy 2 Giga umožňujú využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom
technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z Internetu 150 Mb/s a s max. prenosovou rýchlosťou do Internetu 50 Mb/s. Dodatočnou podmienkou pre technické
umožnenie využívania vyššie uvedených dátových balíkov je zostatok Kreditu minimálne vo výške 0,24 €. Dátový balík Giga Deň sa poskytuje s dobou platnosti maximálne
24 hodín odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti. Dátový balík Raz Giga sa poskytuje s dobou platnosti
maximálne 7 dní odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti. Deaktivácia dátového balíka Giga deň a Raz
Giga je realizovaná uplynutím maximálnej doby jeho platnosti alebo úplným vyčerpaním zakúpeného celého objemu voľných dát. Dátové balíky Vždy Giga a Vždy 2 Giga
sa poskytujú počas obdobia 30 dnxí odo dňa ich aktivácie a následne sa ich poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného Kreditu
na SIM karte. Deaktivácia dátového balíka Vždy Giga a Vždy 2 Giga je realizovaná zaslaním SMS na telefónne číslo 12330 v tvare uvedenom v tabuľke vyššie alebo
automaticky, pokiaľ Účastník nemá dostatočný kredit na úhradu dátového balíka Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga na nasledujúce obdobie. Po vyčerpaní voľného objemu dát
prislúchajúceho k dátovému balíku Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga do skončenia doby platnosti príslušného dátového balíka dôjde k zníženiu rýchlosti dátových prenosov
(sťahovania aj odosielania dát) na 64 kb/s. Rýchlosť prístupu na Internet v mobilnej sieti Telekom je možné do konca doby platnosti pôvodného dátového balíka Vždy
Giga alebo Vždy 2 Giga obnoviť zaslaním SMS s textom ESTE500 na číslo 12330, čím účastník získa 500 MB za 1 €. Opätovné obnovenie rýchlosti počas doby platnosti
dátového balíka Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga je možné maximálne 4-krát.
3. Pri aktivácii Rodičovských služieb cez SMS musí byť SMS odoslaná z telefónneho čísla, ktoré využíva mesačný program služieb. Po odoslaní aktivačnej SMS správy
a doručení potvrdzujúcej SMS správy s informáciou o zaradení vybraných telefónnych čísel do Rodičovských služieb bude Účastníkovi aktivovaný celý balíček Rodičovských
služieb (t. j. služba Informácia o kredite dieťaťa na jeho SIM karte, služba Kontrola zapnutého telefónu, služba Dobi kredit, služba Kde je... a služba Pevný zoznam čísiel).
Pevný zoznam čísiel je potrebné editovať v mobilnom telefóne dieťaťa, podľa inštrukcií uvedených v manuáli priloženom k mobilnému telefónu. Dodatočnou podmienkou
pre aktiváciu Rodičovských služieb je povolené dobíjanie z mesačného programu služieb a registrácia rodičovského a detského čísla na rovnakého účastníka.
4. Platnosť kupónu s dátami na rok je 90 dní odo dňa jeho zakúpenia. Kupón nie je vymeniteľný za peniaze.
5. Doplnkové balíčky a služby v rámci nich zahrnuté je možné využiť len v prospech štandardných účastníckych telefónnych čísel. Poskytovanie aktivovaného doplnkového
balíčka Neobmedzené Telekom volania a Neobmedzené SMS sa za predpokladu dostatočného kreditu automaticky predlžuje o ďalších 7 dní. Pre ich deaktiváciu je
potrebné zaslať SMS - pre Neobmedzené Telekom volania SMS v tvare IN VYP na číslo 12330, pre Neobmedzené SMS je potrebné zaslať SMS v tvare SMSALL VYP na
číslo 12330.
6. Balíček StreamOn umožňuje dátový prenos súvisiaci s určitým typom aplikácií bez jeho zarátania do štandardnej dátovej prevádzky. Účastník Predplatenej služby Easy
a Fix si môže aktivovať jednorazový balíček StreamOn s platnosťou do konca dňa, v ktorom prebehla aktivácia. Podmienky balíčka StreamOn upravujúce jeho aktiváciu,
využívanie, prerušenie, obmedzenia, využívanie v roamingu a iné sú stanovené v Cenníku. Pri prenose audio/videoobsahu dochádza aj k prenosu dát, ktoré súvisia s
alebo sú vyvolané prenosom tohto audio/videoobsahu, ale nie je možné ich považovať za samotný audio/videoobsah, na základe čoho sú započítané do štandardnej
dátovej prevádzky.
7. Účastník, ktorý si aktivuje program Easy Pecka vo vzťahu k telefónnemu číslu, ktoré bolo prenesené do spoločnosti Slovak Telekom, a. s., od iného podniku poskytujúceho
elektronické komunikačné služby v čase od 4. 5. 2018, má nárok na beneﬁty za prenos čísla. Beneﬁty za prenos čísla spočívajú v (i) aktivácii a možnosti bezplatného
využívania dátového balíka Vždy 2 Giga po dobu 30 dní od prvého dobitia kreditu na prenesenom telefónnom čísle, (ii) získaní extra bonusového kreditu vo výške 25 %
z hodnoty jednotlivého dobitia za prvé tri dobitia kreditu po aktivácii programu Easy Pecka vo vzťahu k prenesenému telefónnemu číslu. Nárok na tento beneﬁt je možné
vo vzťahu k jednému telefónnemu číslu uplatniť iba jedenkrát za 24 mesiacov. Ponuka platí od 4. 5. 2018 do odvolania.
8. Služba KREDITka je určená pre účastníkov využívajúcich službu Easy. Pre využitie služby KREDITka je potrebné poslať prázdnu SMS na bezplatné číslo 222, po zaslaní
ktorej Telekom účastníkovi pripíše bonusový kredit v sume 2 €. Uhradenie sumy 2 € s jednorazovým poplatkom 0,20 € sa uskutoční znížením hodnoty kreditu až po
najbližšom dobití. Služba je bez poplatku v prípade dobitia kreditu vo výške 12 € a viac. Na úhradu pripísaného kreditu nie je možné využiť bonusový kredit. Podmienkou
využitia služby je zrealizovanie dobitia kreditu na príslušnej SIM karte v sume minimálne 18 € za posledných šesť mesiacov. Pre ďalšie využitie služby je potrebné uhradiť
kredit dobitý pri predchádzajúcom využití služby KREDITka spolu s poplatkom, ak sa má uhradiť.
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