Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 21.12. 2013

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 21. 12. 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. 12. 2013, a to nasledovne:
V časti Cenník mesačných programov sa „Mobilný internet so zdieľaním dát za zvýhodnený mesačný poplatok k paušálom Biznis Star a Podnikateľ“ na str. 14 nahrádza
nasledovným textom:

Mobilný internet so zdieľaním dát za zvýhodnený mesačný poplatok k paušálom
Biznis Star a Podnikateľ
Biznis Star*
Podnikateľ 90

Biznis Star**
Podnikateľ 150

Biznis Star***
Podnikateľ 300

Biznis Star****
Podnikateľ 600

Biznis Star*****
Podnikateľ 1 200

Neobmedzený mobilný internet 1
Zdieľaný

14,99

11,99

9,99

6,99

0

Neobmedzený mobilný internet 2
Zdieľaný

18,99

15,99

13,99

9,99

3,99

Neobmedzený mobilný internet 3
Zdieľaný

23,99

19,99

17,99

13,99

6,99

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka Neobmedzeného mobilného internetu so zdieľaním dát platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Podmienkou je využívanie služby Zdieľanie dát prostredníctvom dodatočnej, maximálne jednej SIM karty
pridelenej účastníkovi s aktivovaným programom služieb Biznis Star (pričom je podmienkou súčasný podpis Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
k tomuto programu Biznis Star s viazanosťou na 12/24 mesiacov) alebo s programom Podnikateľ (pričom nie je podmienkou súčasný podpis Dodatku k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb k tomuto programu Podnikateľ). Účastník má zároveň nárok na 100 % zľavu z aktivačného poplatku za službu Mobilný internet
so zdieľaním dát. Aktiváciou služby Mobilný internet so zdieľaním dát sa automaticky deaktivuje akákoľvek služba typu Internet v mobile, ktorá je využívaná na
SIM karte s programom služieb Biznis Star, resp. Podnikateľ. Ak účastník počas trvania viazanosti príslušného programu služby Mobilný internet so zdieľaním dát
požiada o zmenu, prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu Biznis Star, resp. Podnikateľ, stráca nárok na ďalšie poskytovanie zvýhodnenej ceny
a taktiež na zdieľanie dát. Nárok na zvýhodnenú cenu a zdieľanie dát opätovne nevznikne v prípade, že účastník požiada o opätovnú aktiváciu programu Biznis
Star, resp. Podnikateľ. Ostatné podmienky poskytovania služby sa riadia podmienkami tohto Cenníka stanovenými pre službu Mobilný internet a jej príslušné
programy Neobmedzeného mobilného internetu 1, 2 alebo 3.

Ponuka tabletov/notebookov
10-palcový tablet Samsung Galaxy Tab 2 10.1
alebo notebook Lenovo ThinkPad Edge E530c
Biznis Star*
Podnikateľ 90

Biznis Star**
Podnikateľ 150

Biznis Star***
Podnikateľ 300

Biznis Star****
Podnikateľ 600
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Neobmedzený mobilný internet 1
Zdieľaný
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249
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139
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1

Neobmedzený mobilný internet 3
Zdieľaný

199

159

29

1

1

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 12. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 21. 12. 2013.
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služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 21.12. 2013

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 12. 2013 a môže ju využiť každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (podnikatelia).
Zmena zariadení v ponuke a ich parametrov je vyhradená. Uvedená ponuka platí pri súčasnom podpise Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 24 mesiacov pre program služieb Biznis Star, resp. pre program Podnikateľ a pre službu Mobilný internet so zdieľaním dát a Kúpnej zmluvy na
vybraný tovar (tablet alebo notebook). Poskytovanie programov služby Neobmedzeného mobilného internetu zdieľaného sa riadi podmienkami platnými v časti
„Mobilný internet so zdieľaním dát za zvýhodnený mesačný poplatok k paušálom Biznis Star a Podnikateľ“ tohto Cenníka. Ponuka nie je kombinovateľná so
žiadnymi inými zľavami a akciovými ponukami, ak to v nich nie je výslovne uvedené. V prípade aktivácie služby Mobilný internet so zdieľaním dát s technológiou
Flash-OFDM vrátane koncového zariadenia je možné zakúpiť v rámci tejto ponuky iba notebook, nie tablet. V tomto prípade sa na službu Mobilný internet so
zdieľaním dát neuplatňuje skúšobná lehota 7 dní. V prípade aktivácie služby Mobilný internet so zdieľaním dát s technológiou GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,
HSUPA, HSPA+ vrátane koncového zariadenia je možné zakúpiť v rámci tejto ponuky iba notebook, nie tablet; a v prípade aktivácie služby Mobilný internet so
zdieľaním dát s technológiou GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ bez koncového zariadenia je možné zakúpiť v rámci tejto ponuky iba tablet.
Cena za notebook bude účastníkovi vyúčtovaná v najbližšej faktúre za poskytnuté služby po doručení vybraného tovaru kuriérom, cena za tablet bude vyúčtovaná
prostredníctvom kuriéra.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 12. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 21. 12. 2013.

