Cenový výmer č. 3615/2019
Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik“) týmto stanovuje dočasnú zmenu
Akciového cenníka pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Akciový cenník“), ktorou sa dopĺňa o nasledovnú akciovú
ponuku Podniku:
A: PREDMET AKCIOVEJ PONUKY A DEFINÍCIE POJMOV
Pre účely tohto cenového výmeru (ďalej len „CV“):
1. Služba (ďalej aj „služba pevnej siete“) je pre účely tohto CV Hlasová služba Pevná linka, Služba internetového prístupu
alebo Služba Televízie s programom L alebo XL
2. Účastníkom je osoba, ktorá počas účinnosti tohto CV podá návrh na uzavretie a následne uzatvorí Zmluvu o poskytovaní
verejných služieb (ďalej iba „Zmluva“) podľa podmienok aktuálneho Akciového cenníka v časti C so záväzkom využívania
Služby alebo Balíka služieb počas 24-mesiačnej doby viazanosti odo dňa účinnosti Zmluvy
3. finančným bonusom sa rozumie poskytnutie sumy rovnajúcej sa zmluvnej pokute vyúčtovanej Účastníkovi pôvodným
poskytovateľom elektronických komunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej elektronickej komunikačnej
siete (ďalej len „pôvodný poskytovateľ“) vo faktúre vystavenej Účastníkovi pôvodným poskytovateľom po uzavretí Zmluvy
v súvislosti s predčasným skončením využívania služieb pôvodného poskytovateľa, najviac však vo výške € 50 za jednotlivú
Službu M agio Televízia, M agio Internet alebo Pevná linka (nie doplnkové Služby) zriaďovanú na základe uzatvorenej
Zmluvy. Finančný bonus podľa tohto bodu je poskytnutý iba k Službám alebo balíku služieb v programoch L alebo XL.
B: Akciové podmienky pre poskytnutie finančného bonusu
1. Poskytnutie finančného bonusu je podmienené tým, že:
i) medzi Podnikom a Účastníkom príde k uzavretiu Zmluvy podľa podmienok aktuálneho Akciového cenníka so záväzkom
využívania Služby alebo Balíka služieb počas 24-mesiačnej doby viazanosti
ii) Účastník v lehote najneskôr do 2 mesiacov od uzavretia Zmluvy poskytnúť Podniku faktúru vystavenú Účastníkovi
pôvodným poskytovateľom po uzavretí Zmluvy s vyúčtovanou zmluvnou pokutou za predčasné skončenie využívania
služieb (ďalej len „faktúra“), a to za účelom určenia výšky finančného bonusu;
iii) medzi Podnikom a Účastníkom príde pri predložení faktúry k uzavertu Dodatku k Zmluve, v ktorom bude určená výška
finančného bonusu; Podnik nie je povinný uzavrieť Dodatok, ak ku dňu, v ktorom si Účastník právo na uzavretie Dodatku
uplatní, Podnik eviduje voči Účastníkovi pohľadávky po lehote splatnosti a to až do momentu úhrady pohľadávok
Podniku, ak záväzok Podniku nezanikne skôr.
2. Nárok na vyplatenie finančného bonusu Účastníkovi vzniká pri splnení ostatných podmienok najskôr po uplynutí 14 dní od
uzavretia Zmluvy. Pri nedodržaní záväzku viazanosti dohodnutého v Zmluve je účastník povinný vrátiť Podniku pomernú
časť poskytnutého Finančného bonusu. Odstúpení od Zmluvy v prípade predaja na diaľku sa všetky dojednania súvisiace
s finančným bonusom rušia od počiatku.
C: Záverečné ustanovenia
1. Ak nie je výslovne uvedené inak, ostatné akciové podmienky poskytovania Služieb, ktoré nie sú dotknuté týmto cenovým
výmerom, sa riadia ponukou Služieb s 24-mesačnou viazanosťou uvedenou v Akciovom cenníku platnom v čase
uzatvorenia zmluvy.
2. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tohto CV. O ukončení
poskytovania akciovej ponuky podľa tohto CV bude záujemca informovaný na Predajnom mieste (Telekom Centrum), na
Zákazníckej linke Telekom alebo na Internetovej stránke Podniku www.telekom.sk
3. Ponuku Podniku podľa tohto CV nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou ponukou alebo zľavou, ak nie je výslovne
uvedené inak. Ak je Služba poskytovaná v rámci Balíka služieb, nie je možné ju kombinovať s inou ponukou Podniku na
poskytovanie zľavy za súčasné využívanie Služby spolu s inou Službou, ak nie je uvedené inak.
Tento CV nadobúda účinnosť dňa 25. januára 2019 a jeho účinnosť končí dňa 28. februára 2019 (vrátane).
V Bratislave, dňa 24.1.2019
Slovak Telekom, a.s.
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