PRÍLOHA Č. 2 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. –
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 8. 2019
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 1. 8. 2019 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. 8. 2019, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 3 dopĺňa text nasledovne:

LETNÝ BALÍK DÁT
Od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 má Účastník využívajúci vo vzťahu k SIM karte program služieb ÁNO, ÁNO Biznis, Happy alebo
Bez záväzkov možnosť aktivovať si zadarmo extra balík dát, a to v objeme dát v závislosti od využívaného paušálu na SIM
karte v čase aktivácie balíka podľa nižšie uvedenej tabuľky (ďalej aj „Letný balík dát“). Aktivácia Letného balíka dát je možná
výhradne cez Telekom aplikáciu a len raz počas trvania akcie. Platnosť balíka sa končí dňom 31. 8. 2019 po jeho aktivácii alebo
jeho vyčerpaním, podľa toho, čo nastane skôr; ak účastník nevyčerpá dáta v plnom rozsahu, po skončení platnosti balíka už
dáta nie je možné čerpať a neprenášajú sa ani do ďalšieho zúčtovacieho obdobia. O aktivácii a o vyčerpaní dát z balíka je
Účastník informovaný SMS správou. Dáta z Letného balíka sa po aktivácii začnú čerpať prednostne pred dátami z voľného
objemu dát paušálu a pred dátami dokúpenými s mesačnou platnosťou; prednosť čerpania pred Letným balíkom však majú
denné dátové balíky. Dáta z Letného balíka nie je možné čerpať prostredníctvom doplnkových SIM so Zdieľaním dát z paušálu
a ani zdieľať iným typom zdieľania dát. Dáta z Letného balíka dát je možné čerpať na území SR, v EÚ a zóne 1; na prevádzku
uskutočňovanú v krajinách EÚ a zóne 1 sa uplatňuje Politika primeraného využívania služieb v roamingu, pričom po dosiahnutí
hranice korektného využívania služieb (FUP) určeného podľa vzorca stanoveného v Cenníku v rámci ochranných opatrení pred
zneužívaním služieb v roamingu bude účtovaný príplatok podľa Cenníka. FUP v EÚ pre balík je v úrovni 0 MB (žiadne dáta). Tým
nie je dotknuté právo Podniku účtovať príplatok aj pri inom porušení Politiky primeraného využívania služieb v roamingu. Bližšie
informácie o Politike primeraného využívania služieb v roamingu a ochranných opatreniach v roamingu sú uvedené v časti B
Cenníka. Spotreba dát z Letného balíka sa započítava do celkovej dátovej prevádzky účastníka.
PROGRAM SLUŽIEB
ÁNO S
ÁNO M
ÁNO M Data
ÁNO L
ÁNO XL
ÁNO XXL
BEZ ZÁVÄZKOV
Happy XS mini
Happy XS
Happy S
Happy M
Happy L
Happy XL vol.
Happy XL data
Happy XL

OBJEM DÁT LETNÉHO BALÍKA
250 MB
500 MB
5 GB
10 GB
25 GB
30 GB
250 MB
250 MB
250 MB
500 MB
1 GB
5 GB
1 GB
5 GB
10 GB

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete platného 1. 8. 2019, a nadobúda účinnosť dňom 1. 8. 2019.
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Happy XXL
Happy Profi
ÁNO L Biznis
ÁNO XL Biznis

10 GB
25 GB
15 GB
25 GB

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 8 dopĺňa text nasledovne:

FINANČNÝ BONUS ZA PRENESENIE ČÍSLA
Účastník má nárok na finančný bonus za prenos mobilného telefónneho čísla identifikovaného v Zmluve, a to vo výške rovnajúcej
sa sume poplatkov vyvolaných prenosom čísla uplatnených odovzdávajúcim podnikom, najviac však vo výške 100 €, ak si
Účastník aktivoval program Služby ÁNO M alebo ÁNO M Data, alebo vo výške 150 €, ak si Účastník aktivoval program Služby
ÁNO L, ÁNO XL alebo ÁNO XXL (ďalej len „Finančný bonus“), ak sú splnené podmienky upravené v Zmluve vrátane Dodatku
a v Cenníku. Nárok na vyplatenie Finančného bonusu Účastníkovi vzniká pri splnení ostatných podmienok najskôr po uplynutí
14 dní od uzavretia Zmluvy. Získanie Finančného bonusu je podmienené tým, že (i) Účastník (ako žiadateľ) podá Žiadosť
o prenos čísla v mobilnej sieti od odovzdávajúceho podniku k Podniku, (ii) Podnik akceptuje podanú Žiadosť o prenos čísla
(nedôjde k jej odmietnutiu zo strany Podniku), (iii) dôjde k úspešnému technickému prenosu Prenášaného čísla k Podniku, (iv)
Podnik a Účastník uzavrú Zmluvy o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k Prenášanému číslu, ktorou Účastník prevezme
záväzok viazanosti využívať Službu v programe ÁNO M a vyššom na 24 mesiacov, (v) Účastník poskytne Podniku v lehote
najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu Zmluvy faktúru vystavenú Účastníkovi odovzdávajúcim podnikom po uzavretí Zmluvy
s vyúčtovanými poplatkami vyvolanými prenosom čísla, a to za účelom určenia výšky Finančného bonusu v Dodatku; (vi)
Podnik a Účastník uzavrú Dodatok k Zmluve pri predložení faktúry, v ktorom bude určená výška finančného bonusu v súlade
s predloženou faktúrou a Zmluvou; Podnik nie je povinný uzavrieť Dodatok, ak ku dňu, v ktorom si právo na uzavretie Dodatku
Účastník uplatní, Podnik eviduje voči Účastníkovi pohľadávky po lehote splatnosti, a to až do momentu úhrady pohľadávok
Podniku, ak záväzok Podniku nezanikne skôr; (vii) Zmluva o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k Prenášanému číslu ku
dňu uplatnenia Finančného bonusu trvá. Nárok na vyplatenie Finančného bonusu po splnení podmienok môže Účastníkovi
vzniknúť maximálne v súvislosti s troma prenosmi mobilných telefónnych čísel k Podniku. Podnik vyplatí Účastníkovi finančný
bonus prevodom na bankový účet určený Účastníkom v Dodatku alebo v hotovosti pri podpise Dodatku. Poplatkom vyvolaným
prenosom čísla je vo faktúre vystavenej odovzdávajúcim podnikom uplatnená zmluvná pokuta za predčasné ukončenia zmluvy
s odovzdávajúcim podnikom k prenášanému mobilnému telefónnemu číslu alebo pohľadávka na jednorazové zaplatenie
zostávajúcej časti finančného plnenia (a to kúpna cena za hardvér, finančné plnenie poskytnuté na kúpu hardvéru, finančné
plnenie poskytnuté na kompenzáciu finančných nákladov so zmenou poskytovateľa služieb) uplatnená z dôvodu straty
výhody splátok. Pri nedodržaní záväzku viazanosti dohodnutého v Zmluve je Účastník povinný vrátiť Podniku pomernú časť
poskytnutého Finančného bonusu. Účastník berie na vedomie, že ponuku podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je
možné vo vzťahu k SIM karte kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných
pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Prenos čísla sa riadi Osobitnými podmienkami Podniku pre službu prenositeľnosti čísla
– mobilná sieť. Táto ponuka je platná do 31. 8. 2019.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete platného 1. 8. 2019, a nadobúda účinnosť dňom 1. 8. 2019.
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V Cenníku, časť B – Ostatné ponuky, v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY sa na strane 3 ponuka mení nasledovne:

PROGRAM ÁNO L PRE NEPOČUJÚCICH ALEBO NEVIDIACICH
Program ÁNO L pre nepočujúcich alebo nevidiacich si môže aktivovať jedenkrát každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo alebo zrakovo postihnutú. Podmienkou poskytovania
programu služieb ÁNO L pre nepočujúcich alebo nevidiacich je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou
ponukou, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Všetky ostatné parametre programu služieb ÁNO L pre nepočujúcich alebo nevidiacich,
najmä v ňom zahrnuté služby alebo doplnkové balíčky, ktoré je možné aktivovať, sú spoplatňované podľa cien a podmienok
platných pre program služieb ÁNO L s viazanosťou. Po uplynutí celej doby viazanosti bude účastníkovi poskytovaný program
služieb podľa podmienok a za ceny programu služieb ÁNO L bez viazanosti.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete platného 1. 8. 2019, a nadobúda účinnosť dňom 1. 8. 2019.

