Cenník programu služieb Telekom Fleet
platný od 20. 1. 2016
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Základné riešenie
Jednotková kúpna cena Palubnej jednotky
Inštalácia, montáž a zriadenie služby Telekom Fleet
– aktivačný poplatok
Mesačný poplatok za službu Telekom Fleet
Volný objem dát
Spoplatňovanie nad voľný objem dát v rámci SR (€/MB)

Bez mesačnej
viazanosti
300,00

24-mesačná
viazanosť
0,03

36-mesačná
viazanosť
0,03

48-mesačná
viazanosť
0,03

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

24,00

20,00

18,00
20 MB
0,07

Ceny sú uvedené v € bez DPH.
Tarifikačný interval pre prevádzku služby v rámci mobilnej siete Telekom na území Slovenskej republiky je 1 kB. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi
aktuálnym Cenníkom pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platným pre
službu Roaming.
Doplnkové dátové balíčky
50 MB dát SR
100 MB dát SR
500 MB dát SR

Mesačný poplatok
1,50
2,50
3,90

Ceny sú uvedené v € bez DPH.

Doplnkové riešenia
S mesačnou viazanosťou
Doplnkové riešenia
Navigácia (Univerzálna)
Rozšírená navigácia**
Palivomer
Identifikácia vodiča vrátane akustickej sirény
Dallas – čítačka
Identifikácia vodiča Dallas – čip
Identifikácia vodiča vrátane akustickej sirény
RFID – čítačka
Prepínač jazdy služobná/súkromná
Ostatné individuálne riešenia

Jednorazová 24-mesačná viazanosť* 36-mesačná viazanosť* 48-mesačná viazanosť*
kúpna cena
Mesačný poplatok
Mesačný poplatok
Mesačný poplatok
za doplnkové riešenie za doplnkové riešenie za doplnkové riešenie
0,03
18,00
12,30
9,60
0,03
23,00
16,00
12,00
0,03
15,00
10,30
8,00
0,03

1,20

0,80

0,70

0,03

0,20

0,20

0,20

0,03

3,60

2,50

2,00

0,03

0,50

0,40

0,30
individuálne

Ceny sú uvedené v € bez DPH.
* Viazanosť doplnkových riešení musí byť zhodná so záväzkom viazanosti základného riešenia služby Telekom Fleet.
Inštalácia a zriadenie doplnkového riešenia sa nespoplatňujú.
** Obsahuje špeciálne mapové podklady pre nákladné vozidlá.
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Bez mesačnej viazanosti
Doplnkové riešenia
Navigácia (Univerzálna)
Rozšírená navigácia*
Palivomer
Identifikácia vodiča vrátane akustickej sirény
Dallas – čítačka
Identifikácia vodiča Dallas – čip
Identifikácia vodiča vrátane akustickej sirény
RFID – čítačka
Prepínač jazdy služobná/súkromná
Ostatné individuálne riešenia

Jednorazová kúpna cena
375,00
475,00
313,00

Mesačný poplatok
za doplnkové riešenie
0
0
0

24,00

0

4,00

0

75,00

0

10,00

0
individuálne

Ceny sú uvedené v € bez DPH.
* Obsahuje špeciálne mapové podklady pre nákladné vozidlá.
Doplnkové riešenie bez viazanosti je možné dokúpiť aj k základnému riešeniu služby Telekom Fleet so záväzkom viazanosti.
Inštalácia a zriadenie doplnkového riešenia sa nespoplatňujú.

Dodatočné servisné poplatky

Dodatočná montáž GPS jednotky
Demontáž GPS jednotky
Remontáž GPS jednotky*
Neopodstatnený výjazd technika v rámci SR
Ceny sú uvedené v € bez DPH.
* Remontáž GPS jednotky zahŕňa demontáž jednotky a jej následnú inštaláciu v inom vozidle v rovnakom čase a mieste.

JEDNORaZOVÝ POPLATOK
60,00/GPS jednotka
60,00/GPS jednotka
120,00/GPS jednotka
78,00/výjazd

