Príloha č. 4 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 10. 2013

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 4 dochádza s platnosťou od 15. 10. 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. 10. 2013, a to
nasledovne:
V časti Cenník programov služby Fix sa na strane 40 časť „Získajte s Fixom každý mesiac kredit zadarmo“ nahrádza v plnom rozsahu nasledujúcim textom:

EASY FIX

VOLAJTE S EASY FIX BEZ FAKTÚR
Ziskajte s Easy Fix mobil už od 1 €, internet v mobile zadarmo, neobmedzene večerné volania v sieti Telekom a extra kredit každý mesiac!

PROGRAMY SLUŽBY FIX
Program
Hovory do mobilnej siete Telekom v čase 20.00 – 6.00
Hovory do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – voľný objem dát/mesiac
Minimálne mesačné zmluvné dobitie

EASY Fix 9
0,1400
0,1400
0,1000
100 MB
9€

EASY Fix 12 EASY Fix 16
0
0
0,0900
0,0900
0,1000
0,1000
100 MB
100 MB
12 €
16 €

EASY Fix 9
25 %
54 €
-

EASY Fix 12 EASY Fix 16
50 %
100 %
25 %
50 %
144 €
384 €
72 €
192 €

EXTRA KREDIT PRE PROGRAM EASY FIX
Program
Bez telefónu
S telefónom
Bez telefónu za 24 mesiacov
S telefónom za 24 mesiacov

Poznámka:
1. Ponuka platí do 30. 11. 2013 pri aktivácii príslušného programu Easy Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na
24 mesiacov. Uvedené akciové podmienky poskytovania uvedených programov služieb sa v prospech účastníka uplatnia odo dňa aktivácie programu služby
až do uplynutia doby viazanosti. Programy Easy Fix sú podmienené pravidelným mesačným dobíjaním vo výške uvedenej v tabuľke vyššie (ďalej len „zmluvné
dobíjanie“). Extra kredit je bonusový kredit, ktorý nie je súčasťou zmluvného dobitia a bude poskytovaný účastníkovi mesačne vo výške 1/24 zo sumy uvedenej
v tabuľke, a to počas celej doby viazanosti pri súčasnom splnení podmienky zmluvného dobitia. Doplnková služba Internet v mobile predstavuje voľný objem
dát vo výške 100 MB na kalendárny mesiac a je poskytovaná počas celej doby viazanosti pri súčasnom splnení podmienky povinného zmluvného dobitia. Po
vyčerpaní týchto voľných dát sa uplatňuje cena v zmysle Cenníka. Ponuka nie je kombinovateľná s inými akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
2. Ceny hovorov sú uvedené v €/min. a platia pre účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Ceny hovorov sa účtujú za každých začatých 30 sekúnd hovoru.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2013.
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EASY FIX S TELEFÓNOM ZA ZVÝHODNENÚ CENU
Vyber si svoj mobil a s Easy Fix ho získaš za super cenu!

PROGRAMY SLUŽBY FIX
Program
Hovory do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – voľný objem dát/mesiac
Minimálne mesačné zmluvné dobitie

EASY Fix 12 EASY Fix 16
0,0900
0,0900
0,1000
0,1000
100 MB
100 MB
12 €
16 €

ZĽAVA Z CENY TELEFÓNU PRE PROGRAM SLUŽBY FIX
Program
Zľava z ceny mobilného telefónu

EASY Fix 12 EASY Fix 16
20 €
50 €

Poznámka:
1. Ponuka platí do 30. 11. 2013 pri aktivácii príslušného programu Easy Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24
mesiacov. Programy Easy Fix sú podmienené pravidelným mesačným dobíjaním vo výške podľa zvoleného programu služieb vo výške v zmysle tabuľky (ďalej
len „zmluvné dobíjanie“). Zľava z ceny mobilného telefónu predstavuje jednorazovú zľavu z akciovej kúpnej ceny mobilného telefónu v zmysle platného Cenníka
mobilných telefónov a dátových zariadení pre príslušný program Easy Fix, pričom zľava bude poskytnutá vo výške 50 € pre program Easy Fix 16 a 20 € pre
program Easy Fix 12. Doplnková služba Internet v mobile predstavuje voľný objem dát vo výške 100 MB na kalendárny mesiac a je poskytovaná počas celej
doby viazanosti pri súčasnom splnení podmienky zmluvného dobitia. Po vyčerpaní týchto voľných dát sa uplatňuje cena v zmysle Cenníka. Ponuka nie je
kombinovateľná s inými akciovými ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
2. Ceny hovorov sú uvedené v €/min. a platia pre účastnícke telefónne čísla v rámci SR. Ceny hovorov sa účtujú za každých začatých 30 sekúnd hovoru.
V časti Cenník programov služby Fix sa na strane 58 časť „Dôležité informácie“ nahrádza v plnom rozsahu nasledujúcim textom:
Spoločné ustanovenia pre Cenník Easy a Cenník služby Fix
Dĺžka jednej SMS správy je maximálne 160 znakov. Písanie SMS správ s diakritikou alebo T9 spôsobuje zmenu kódovania SMS správy. V takomto prípade je
počet znakov pre spoplatnenie 1 SMS správy znížený na 70 znakov. Pri odosielaní zreťazenej SMS-ky (SMS správa dlhšia než 160 znakov) sa dĺžka jednej SMS-ky
skracuje na 153 znakov, zvyšných 7 znakov sa použije ako informácia pre mobilný telefón o ďalšej správe. SMS správy odoslané na neexistujúce účastnícke čísla,
neúplné čísla alebo do sietí, ktoré nepodporujú prijímanie SMS správ, budú spoplatnené ako odoslané SMS správy podľa aktuálneho Cenníka (aj v prípade, že
je účastník informovaný, že SMS správa nemohla byť doručená). SMS správy vyžiadané zo služieb SMS Info, TV a iné mediálne hlasovanie, SMS hry, Iné služby,
služby klubu Nokia a ďalšie služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., sú spoplatňované podľa špeciálneho Cenníka. Ak nie je uvedené inak, pod odoslaním
požiadavky vo forme SMS správy sa rozumie jej odoslanie z mobilnej siete Telekom.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2013.
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V časti Cenník programov služby Fix sa na strane 46 časť „Internet v mobile zadarmo za dobitie“ nahrádza v plnom rozsahu nasledujúcim textom:
Internet v mobile zadarmo po aktivácii programu Easy Free uskutočnenej do 31. 10. 2013
Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free. Po prenesení 2 000 MB dát v rámci
obdobia 30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát).
Internet v mobile zadarmo po aktivácii programu Easy Free uskutočnenej od 1. 11. 2013
Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free. Po prenesení 100 MB dát v rámci
obdobia 30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát).
Internet v mobile zadarmo za dobitie
Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 7 dní pri dobití kreditu vo výške menej ako 10 € a počas 15 dní pri dobití kreditu vo
výške 10 € a viac. Po prenesení 500 MB dát v rámci obdobia 7 dní odo dňa dobitia kreditu vo výške menej ako 10 € a 1 000 MB dát v rámci obdobia 15 dní odo
dňa dobitia kreditu vo výške 10 € a viac bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát). V prípade dobitia kreditu počas
platnosti dátového balíčka SURF MAX alebo SURF 500 sa Internet v mobile zadarmo za dobitie poskytuje iba v prípade, že toto obdobie presiahne dobu platnosti
dátového balíčka SURF MAX alebo SURF 500, a to iba počas obdobia odo dňa deaktivácie dátového balíčka SURF MAX alebo SURF 500 do uplynutia 7 dní od
dobitia pri dobití kreditu vo výške menej ako 10 € alebo 15 dní od dobitia pri dobití kreditu vo výške 10 €.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2013, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2013.

