Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 13. 6. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 13. 6. 2012 k zmene a doplneniu ponuky programov a služieb
(ďalej len „Služby“) uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete,
platnom od 1. 6. 2012, a to nasledovne:
V časti Cenník programov Fix a Cenník programov Easy na strane 30, 31, 32 a 34 sa menia doterajšie texty nasledovne:

Získajte s Fixom každý mesiac kredit zadarmo

príslušného programu Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb s viazanosťou na 12 mesiacov. Extra kredit je bonusový kredit, ktorý nie
je súčasťou minimálneho mesačného zmluvného dobitia.
S programom Fix s viazanosťou na 12 mesiacov bude zákazník dostávať počas
celej doby viazanosti extra kredit vo výške 2,25 € mesačne pri programe Fix 9,
vo výške 6 € mesačne pri programe Fix 12 a 8 € mesačne pri programe Fix 16.
Ponuka nie je kombinovateľná s inými akciovými ponukami spoločnosti Slovak
Telekom, a. s.

Aktivujte si alebo predĺžte program Fix a získajte telefón už od 1€
a extra kredit na celé 2 roky zadarmo. A navyše, stále máte svoj kredit
pod kontrolou ako pri predplatenej karte.
Vyberte si nový telefón zo širokej ponuky a zároveň získate extra kredit
navyše zadarmo:
Program
Minimálne mesačné zmluvné dobitie
Extra kredit mesačne
Extra kredit za 2 roky

Fix 9
9,00
–
–

Fix 12
12,00
6,00
144,00

Fix 16
16,00
8,00
192,00

Ak nepotrebujete nový mobil, dobijeme vám 50 % alebo až 100 % extra kredit:
Program
Minimálne mesačné zmluvné dobitie
Extra kredit mesačne
Extra kredit za 2 roky

Fix 9
9,00
4,50
108,00

Fix 12
12,00
12,00
288,00

Fix 16
16,00
16,00
384,00

Fix pre deti – telefonovanie vašich detí pod kontrolou
Aktivujte svojim deťom program Fix a získajte super telefón už od 1 €
a k tomu extra kredit navyše. S balíkom Rodičovských služieb získate
navyše množstvo možností pre väčšiu bezpečnosť vašich detí.
Vyberte si zo širokej ponuky nový telefón a zároveň získate extra kredit
navyše zadarmo:

S Fixom máte všetky výhody a bez faktúr!

Program
Minimálne mesačné zmluvné dobitie
Extra kredit mesačne
Extra kredit za 2 roky

Fix 9
9,00
–
–

Fix 12
12,00
6,00
144,00

Fix 16
16,00
8,00
192,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 7. 2012 pri aktivácii
príslušného programu Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Extra kredit je bonusový kredit, ktorý nie
je súčasťou minimálneho mesačného zmluvného dobitia. Pri kúpe akciového
mobilného telefónu bude zákazník dostávať počas celej doby viazanosti extra
kredit vo výške 6 € mesačne pri programe Fix 12 a 8 € mesačne pri programe
Fix 16. Ak zákazník nevyužije ponuku na kúpu akciového mobilného telefónu,
bude dostávať počas celej doby viazanosti extra kredit vo výške 4,50 €
mesačne pri programe Fix 9, vo výške 12 € mesačne pri programe Fix 12 a 16 €
mesačne pri programe Fix 16. Ponuka nie je kombinovateľná s inými akciovými
ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 7. 2012 pri aktivácii
príslušného programu Fix a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Extra kredit je bonusový kredit, ktorý nie
je súčasťou minimálneho mesačného zmluvného dobitia. Pri kúpe akciového
mobilného telefónu bude zákazník dostávať počas celej doby viazanosti extra
kredit vo výške 6 € mesačne pri programe Fix 12 a 8 € mesačne pri programe Fix
16. Povinnou súčasťou akcie je aktivácia Rodičovských služieb: Služba kontrola
zapnutého telefónu, Informácia o kredite dieťaťa na jeho SIM karte a služba Kde
je...
Ponuka nie je kombinovateľná s inými akciovými ponukami spoločnosti Slovak
Telekom, a. s.

Pri programoch Fix s viazanosťou na 12 mesiacov získate počas celej doby
viazanosti mesačne extra kredit 2,25 € s programom Fix 9,6 € mesačne
s programom Fix 12 a až 8 € s programom Fix 16.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 7. 2012 pri aktivácii

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 6. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 13. 6. 2012.

Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 13. 6. 2012

Fix 0 s telefónom za 1 €

Služba Medzi nami

Aktivujte si výnimočný program Fix 0 a volajte tak bez jedinej faktúry.
S programom Fix 0:
máte svoju spotrebu pod kontrolou,
dobíjate sa ako pri predplatenej karte,
získate nový telefón už od 1 €,
si stačí dobiť len 18 € za 3 mesiace, čo je len 6 € na mesiac.

Programy Fix

§
§
§
§

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 31. 7. 2012 pri aktivácii
programu Fix 0 a podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 24 mesiacov pri kúpe akciového koncového zariadenia.
Aktiváciou programu Fix 0 sa zákazník zaväzuje počas doby viazanosti dobiť
si kredit minimálne vo výške 18 € počas každých troch po sebe nasledujúcich
mesiacov, a to najneskôr k poslednému dňu každého trojmesačného obdobia.
Prvé trojmesačné obdobie sa začína v mesiaci nasledujúcom po podpise
Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, pričom po jeho uplynutí
sa začína nové trojmesačné obdobie a takto aj opakovane až do uplynutia
doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti bude program Fix 0 automaticky
zmenený na program Fix 12. Ponuka nie je kombinovateľná s inými akciovými
ponukami spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Ceny hovorov a správ SMS pre programy Fix
Hovory do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR

Mesačný
poplatok
3,94

Hovory na čísla s aktívnou službou
Medzi nami v rámci jednej skupiny
0

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Hovory na čísla s aktívnou službou
Medzi nami v rámci jednej skupiny platia na území SR. Hovory so službou Medzi
nami sú obmedzené podľa zásad korektného využívania služby: 2 000 minút
mesačne. V prípade opakovaného prekročenia prevádzky na SIM karte bude
dotknutá členská SIM karta automaticky vyradená zo skupiny Medzi nami,
v prípade prekročenia limitu na materskej SIM karte automaticky deaktivovaná
celá skupina. Využívanie programu Medzi nami pre program Fix je podmienené
pravidelným dobíjaním z 1 mesačného programu v rámci skupiny.
Pri prechode zo služby Fix a zmene programu služieb Fix na mesačný
program služieb bude služba Medzi nami prenesená iba v prípade rovnakých
registrovaných účastníckych údajov SIM karty so službou Fix a materskej SIM
karty. V prípade, že SIM karty sú registrované na rôznych účastníkov (rôzne
rodné čísla), služba Medzi nami bude pri prechode zo služby Fix vo vzťahu
k členskému číslu deaktivovaná. Službu Medzi nami nie je možné aktivovať pre
programy Fix aktivované po 12. 6. 2012.
Ďalšie podmienky

0,1900
0,1000

Spoplatnené služby sú odrátavané z predplateného kreditu. Rovnaké ceny
platia aj po dodatočnom dobití.
Poznámka: Ceny sú uvedené v €/min. s DPH a platia pre účastnícke telefónne
čísla v rámci SR. Účtuje sa každých začatých 30 sekúnd hovoru. 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. 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, keď 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 u 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 Slovak Telekom, a. s. Odoslanie
SMS správy v zahraničí je spoplatnené podľa cien platných pre Easy Roaming.

rámci programov Fix sú poskytované všetky dostupné služby pre Easy
§Vokrem
služieb Easy Extra a vernostného programu Easy Plus.
P
re
programy
Fix aktivované po 12. 6. 2012 nie je možné aktivovať služby Easy
§Bonus, Easy Duo
a Medzi nami.
A
ktivácia
programov
Fix sa poskytuje pri zmluvnej viazanosti
§na 24 mesiacov pri kúpe
akciového koncového zariadenia.
A
k
nie
je
v
tomto
Cenníku,
Cenník programov Fix ustanovené inak,
§ceny, poplatky a podmienkyv časti
využívania iných služieb sa riadia platnými
cenami v časti Cenníka Easy, Všeobecnými podmienkami poskytovania
verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete a Osobitnými podmienkami
pre poskytovanie služby Fix. Zmena ponuky je vyhradená.

Služba Sponzor
Táto služba umožní, aby sa vám vaše dieťa vždy dovolalo, aj v prípade, že
nemá dostatok kreditu. V prípade, že kredit dieťaťa klesne pod 0,20 € a bude
volať na vaše telefónne číslo, jeho volania sa vám budú odpočítavať z vašich
voľných minút a po ich prevolaní budú spoplatňované podľa vášho mesačného
programu. Aktivácia služby je zadarmo a musíte si ju aktivovať vy ako rodič,
ktorý povolí, ktoré detské čísla môžu volať na váš účet.
Službu si môžete aktivovať priamo pri kúpe SIM karty s Disney kolekciou,
v každom Telekom Centre alebo na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.
Poznámka: Služba Sponzor je dostupná iba pre Disney kolekciu a programy
Fix aktivované po 12. 6. 2012, zvyšné rodičovské služby sú dostupné aj pre
Easy a Fix.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 6. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 13. 6. 2012.

