Objavte všetky výhody,
ktoré vám prináša
Magenta 1 Biznis
Ak máte IČO, založte si skupinu rýchlo a jednoducho na www.telekom.sk/magenta1-skupina
a pridajte do nej svojich blízkych ešte dnes.

Vždy viac
volaní a dát

Volania a SMS
zadarmo
v rámci skupiny

Až 15 členov
v skupine Magenta 1 Biznis

VYSKLADAJTE SI MAGENTA 1 BIZNIS PODĽA SEBA
Zákazník s Magio TV alebo Biznis NETom a mobilným paušálom Biznis Premium 35.
Biznis má k dispozícii 15 GB dát. V skupine Magenta 1 Biznis získa v rámci svojho
paušálu 22 GB dát a telefón za zvýhodnenú cenu.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ VŽDY VIAC DÁT A MINÚT?
• Založte si skupinu Magenta 1 Biznis s aspoň jedným Biznis paušálom.
• Pridajte si do nej aspoň jednu službu Internetu, Televízie alebo Pevnej linky.

TV ARCHÍV ZADARMO S MAGENTA 1
V skupine Magenta 1 máte teraz TV archív zadarmo až pre 5 kanálov.
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Darujte dáta blízkym
v Magenta 1 Biznis
AKO TO FUNGUJE?
Darujúci musí byť členom skupiny Magenta 1 Biznis
a mať aktívny Biznis paušál, ÁNO alebo ÁNO Biznis.
Službu darovanie dát môžete využívať zadarmo a automaticky.
Vďaka Magenta 1 Biznis môžete darovať dáta, ktoré máte navyše vo svojom Biznis paušále,
paušále ÁNO alebo ÁNO Biznis. Získať ich od vás môže až 15 členov skupiny Magenta 1 Biznis.
Objem darovaných dát a ich prerozdelenie určujete vo svojej Telekom aplikácii v časti Magenta 1
skupina alebo na www.telekom.sk/magenta1-skupina
Obdarovaný musí byť členom vašej skupiny Magenta 1 Biznis
a môže mať ktorýkoľvek z programov Biznis paušál, Telekom Paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy
a Bez záväzkov.

DÁTA NAVYŠE
ZÍSKANÉ V SKUPINE
MAGENTA 1 BIZNIS
DÁTA DAROVANÉ
ČLENOM SKUPINY

BIZNIS PAUŠÁL
V SKUPINE
MAGENTA 1 BIZNIS

Akcia platí pri viazanosti 24 mesiacov pre programy služieb T Biznis paušál. Po vyčerpaní voľného objemu dát z aktuálneho zúčtovacieho obdobia
z programov služieb T Biznis paušál a z doplnkových balíčkov sa dátová prevádzka úplne zastaví. Zóna EÚ+ zahŕňa krajiny zo zón 0 a 1 uvedené
v Cenníku pre poskytovanie služieb Slovak Telekom, a. s. Krajiny zóny 2 sú uvedené v Cenníku. Zľavy, akcie a beneﬁty uvedené v tejto ponuke podliehajú
podmienkam uvedeným v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Výhody vyplývajúce z Magenta 1 Biznis sú poskytované len
počas členstva v príslušnej Skupine. Účastník si môže preniesť do ďalšieho mesiaca najviac taký objem dát, ktorý zodpovedá objemu dát stanovenému
pre jeho program služby (to znamená bez zohľadnenia objemu dát, ktorý si Účastník prípadne preniesol z predchádzajúceho mesiaca). Prenesené dáta
sa v aktuálnom zúčtovacom období čerpajú prioritne. Pri výpadku Magio internetu dostanete neobmedzený mobilný internet na 48 hodín zadarmo.
Pri výpadku Magio TV dostanete mobilnú TV Magio GO s neobmedzenými mobilnými dátami na 48 hodín zadarmo. Pre dáta v roamingu v krajinách
EÚ+ platí Zásada korektného využívania (FUP). Tento leták poskytuje základné informácie o výhodách a podmienkach skupiny Magenta 1 Biznis.
Nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na automatické poskytovanie zliav alebo výhod
v ňom uvedených bez splnenia príslušných podmienok na získanie zliav alebo výhod v rámci skupiny Magenta 1 Biznis. Tento dokument slúži výlučne
na informačné, propagačné a reklamné účely. Úplné informácie a podmienky o možnosti získania zliav alebo výhod v rámci skupiny Magenta 1 Biznis sú
uvedené v Osobitných podmienkach pre poskytovanie zliav Magenta 1 Biznis spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., alebo uverejnené na webovej stránke
www.telekom.sk/magenta1-skupina
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