Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 1. 3. 2015

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 3. 2015 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. 3. 2015, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „MOBILNÝ INTERNET: PONUKA TABLETOV OD 1 €“, sa na str. 16 nahrádza odsek
pred tabuľkou nasledovne:
Ponuka platí do 31. 3. 2015, resp. pre prvých 1 500 zákazníkov Mobilného internetu. Pri využití ponuky sa počas celej doby
viazanosti uplatňuje uvedený mesačný poplatok za poskytovanie vybraného programu služby Mobilný internet. Ponuka nie
je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden účastník (jedno unikátne RČ, resp. IČO) môže
túto ponuku využiť len 1x. Zmena zariadení v ponuke alebo ich parametrov vyhradená. Ďalšie podmienky poskytovania služby
Mobilný internet pri využití tejto ponuky sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnej pre službu Mobilný internet
a programy služby Neobmedzený mobilný internet 2, resp. Neobmedzený mobilný internet 3. V prípade využitia tejto ponuky
so zariadením – tabletom účastník nemá nárok na kúpu žiadneho iného dátového zariadenia k službe Mobilný internet za
zvýhodnenú cenu. V prípade tabletov z technických dôvodov nie je možné aktivovať službu Magio internet Security. Uvedená
ponuka platí pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je poskytovanie jedného
z uvedených programov služby Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov so súčasnou kúpou jedného z nasledujúcich
zariadení.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „MOBILNÝ INTERNET: PONUKA NOTEBOOKOV OD 1 €“, sa na str. 17 nahrádza
odsek pred tabuľkou nasledovne:
Ponuka platí do 31. 3. 2015, resp. pre prvých 3 000 účastníkov Mobilného internetu. Pri využití ponuky sa počas celej doby
viazanosti uplatňuje uvedený mesačný poplatok za poskytovanie vybraného programu služby Mobilný internet. Ponuka nie
je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden účastník (jedno unikátne RČ, resp. IČO) môže
túto ponuku využiť len 1x. Zmena zariadení v ponuke alebo ich parametrov vyhradená. Ďalšie podmienky poskytovania služby
Mobilný internet pri využití tejto ponuky sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnej pre službu Mobilný internet
a programov služby Neobmedzený mobilný internet 2, resp. Neobmedzený mobilný internet 3. Uvedená ponuka platí pri
uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je poskytovanie jedného z uvedených
programov služby Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov, súčasne s:
a) objednaním kuriérskej služby na doručenie vybraného notebooku za jednorazový poplatok 4,99 € s DPH,
b) kúpou jedného z nasledujúcich dátových zariadení pre Mobilný internet: Huawei 3131H/ZTE MF667 modem v cene
9,90 € s DPH alebo Huawei E3372S/Huawei E3276 modem v cene 19,90 € s DPH alebo Glitel 3G811N/Huawei
E5377S Wi-Fi router v cene 29,90 € s DPH alebo Leadtek USB modem v cene 29,90 € s DPH,
c) aktivovaním služby počítačovej bezpečnosti Magio internet Security, pričom táto služba je počas obdobia od jej
aktivácie do uplynutia tretieho celého zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po jej aktivácii poskytovaná bezplatne,
následne je spoplatňovaná štandardným mesačným poplatkom 2,51 € s DPH, pričom túto službu je možné
kedykoľvek bezplatne deaktivovať a zároveň
e) s kúpou jedného z uvedených notebookov.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 3. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 1. 3. 2015.
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „programy easy“, sa na str. 22 dopĺňa text:
Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie
Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ získava účastník využívajúci akýkoľvek program Easy a Fix, ktorý si kredit
na Easy SIM karte dobíja prostredníctvom pravidelného dobíjania z mesačného programu služieb v minimálnej sume 7 €.
Pravidelným dobíjaním sa rozumie dobíjanie kreditu na účastníkom zvolenej Easy SIM karte z mesačného programu služieb,
a to v ním zvolenej výške (minimálne však sumou 7 €) na mesačnej báze vo vybranom termíne od 1. do 28. dňa mesiaca.
Dobíjanie z mesačného programu nie je možné využiť pri paušáloch Bez záväzkov a Program 40.
Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ sa uplatňuje na volania z mobilného telefónneho čísla priradeného k Easy
SIM karte pravidelne dobíjanej z mesačného programu služieb na mobilné telefónne číslo priradené k mesačnému programu
služieb, z ktorého je Easy SIM karta pravidelne dobíjaná.
Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ sa bude uplatňovať od jeho aktivácie, t. j. odo dňa prvého dobitia kreditu
na Easy SIM karte cez pravidelné dobíjanie z mesačného programu služieb a po doručení aktivačnej SMS správy na mobilné
telefónne číslo priradené k príslušnej Easy SIM karte, v ktorej bude účastník informovaný o aktivácii tohto benefitu. Benefit
„Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ bude deaktivovaný okamžite po zrušení pravidelného dobíjania kreditu Easy SIM
karty z mesačného programu služieb.
Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ nie je možné využiť na volania v roamingu.
Ponuka platí od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 3. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 1. 3. 2015.

