Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 28. 3. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 28. 3. 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. 3. 2012, a to takto:
V časti Cenník Easy sa na strane 31 dopĺňa časť Easy Time a Easy Free nasledujúcim textom:

Easy Time
Cena za hovor v mobilnej sieti Telekom
a do všetkých pevných sietí v SR
Volania do všetkých mobilných sietí v SR
okrem siete Telekom
SMS do všetkých sietí v SR

0,1000 €/SMS

Dáta prenesené v mobilnej sieti Telekom

0,9500 €/MB

0,1500 €
0,1200 €/min.

Poznámka: Ceny sú uvedené s DPH a platia pre volania a SMS správy na
účastnícke čísla v rámci SR. Ponuka platí do 30. 4. 2012. Účtuje sa každá
začatá sekunda odchádzajúceho hovoru. Zvýhodnená cena za hovor
0,1500 € platí pre každý začatý hovor na účastnícke čísla v mobilnej sieti
Telekom a vo všetkých pevných sieťach v SR. Ostatné podmienky využívania
a spoplatňovania programu Easy Time sa riadia podľa platného Cenníka služby
Easy. Z programu Easy Time nie je možné prejsť na iný program služby Easy
okrem programu Easy Free. Prechod z programu Easy Free na program Easy
Time je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS s textom „TIME“ na číslo
12323. Prechod z programu Easy Time na program Easy Free alebo opačne
je bezplatný jedenkrát za obdobie 90 dní, všetky ďalšie prechody počas tohto
obdobia budú spoplatnené poplatkom vo výške 9,00 €. Program Easy Time
nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy Extra SMS, resp. so
službou Easy Duo a web'n'walk 25.
Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania dátových
prenosov je zostatok kreditu vo výške minimálne 0,24 €.
SURF 1
Aktiváciu dátového balíčka SURF 1 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej
SMS v tvare „SURF1 ZAP“ na číslo 12323. Deaktivácia dátového balíčka je
možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „SURF1 VYP“ na číslo 12323. Prenos
dát v mobilnej sieti Telekom s balíčkom SURF 1 bude počas kalendárneho
dňa spoplatnený cenou 0,9500 € s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky
0,50 € za kalendárny deň. Po prenesení 100 MB v rámci sledovaného obdobia
(1 kalendárny deň) bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s
(sťahovanie/odosielanie dát).

SURF 15
Aktiváciu dátového balíčka SURF 15 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej
SMS v tvare „SURF15 ZAP“ na číslo 12323. Služba sa poskytuje počas obdobia
15 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži
o ďalších 15 dní za predpokladu dostatočného kreditu na karte. Deaktivácia
dátového balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „SURF15 VYP“ na
číslo 12323 a bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplateného dátového
balíčka SURF 15. Po prechode z programu Easy Time na program Easy Free
dochádza uplynutím platnosti už zaplateného dátového balíčka SURF 15 k jeho
automatickej deaktivácii. Po prenesení 500 MB dát v mobilnej sieti Telekom,
v rámci obdobia platnosti balíčka SURF 15, bude rýchlosť dátových prenosov
(sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného obdobia znížená na 64/16
kb/s (sťahovanie/odosielanie dát).

Dĺžka platnosti kreditu pre program Easy Time
Dĺžka platnosti kreditu od momentu dobitia
Spôsob dobitia
Výška dobitia v €

bez ohľadu na spôsob dobitia
bez ohľadu na výšku dobitia

Platnosť kreditu v dňoch

365

SIM karta, vo vzťahu ku ktorej je aktivovaný program Easy Time, je platná počas
90 dní odo dňa jej aktivácie. Po dobití kreditu je platnosť SIM karty, vo vzťahu
ku ktorej je aktivovaný program Easy Time, totožná s platnosťou kreditu.

Easy Free
Zvýhodnené volania do všetkých sietí v SR
Volania do všetkých sietí v SR
SMS do všetkých sietí v SR
1MB prenesených dát v mobilnej sieti Telekom
Internet v mobile zadarmo
Dobitie do 10 €
Dobitie 10 € a viac

0,0900 € / min.
0,1000 € / min.
0,0600 € / SMS
0,9500 € / MB
počet dní
7 dní
15 dní

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 3. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 28. 3. 2012.

Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 28. 3. 2012

Dátové balíčky
SURF 1
SURF 30

Aktivačný poplatok
0,00 €
5,00 €

Poznámka: Ceny sú uvedené s DPH a platia pre volania a SMS správy na
účastnícke čísla v rámci SR. Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho
hovoru. Cena za zvýhodnené volania vo výške 0,09 € za minútu platí počas
90 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free a 90 dní odo dňa dobitia kreditu
minimálne vo výške 10 €. Cena za volania vo výške 0,10 € platí po uplynutí
obdobia 90 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free alebo uplynutia obdobia
90 dní odo dňa dobitia kreditu minimálne vo výške 10 €, resp. v prípade dobitia
kreditu vo výške menej ako 10 €. Ostatné podmienky využívania
a spoplatňovania programu Easy Free sa riadia podľa platného Cenníka služby
Easy. Z programu Easy Free nie je možné prejsť na iný program služby Easy
okrem programu Easy Time. Prechod z programu Easy Free na program Easy
Time je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS s textom „TIME“ na číslo
12323. Prechod z programu Easy Time na program Easy Free alebo opačne
je bezplatný jedenkrát za obdobie 90 dní, všetky ďalšie prechody počas tohto
obdobia budú spoplatnené poplatkom vo výške 9,00 €. Program Easy Free
nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy Extra SMS, resp. so
službou Easy Duo a web‘n‘walk 25. Ponuka platí pri aktivácii karty s programom
Easy Free zakúpenej po 14. 2. 2012 vrátane.
Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania
dátových prenosov je zostatok kreditu vo výške minimálne 0,24 €.
Internet v mobile zadarmo za dobitie
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). 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. V prípade dobitia kreditu počas platnosti dátového balíčka SURF 30
sa Internet v mobile zadarmo za dobitie poskytuje iba v prípade, že toto obdobie
presiahne dobu platnosti dátového balíčka SURF 30, a to iba počas obdobia
odo dňa deaktivácie dátového balíčka SURF 30 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 €.

SURF 1
Aktiváciu dátového balíčka SURF 1 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS
v tvare „SURF1 ZAP“ na číslo 12323. Prenos dát v mobilnej sieti Telekom
s balíčkom SURF 1 bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou
0,9500 € s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky 0,50 € za kalendárny deň.
Po prenesení 100 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) bude
rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát).
SURF 30
Aktiváciu dátového balíčka SURF 30 je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS
v tvare „SURF30 ZAP“ na číslo 12323. Služba sa poskytuje počas obdobia 30 dní
odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži o ďalších
30 dní za predpokladu dostatočného kreditu na karte. Deaktivácia dátového
balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „SURF30 VYP“ na číslo 12323
a bude realizovaná po uplynutí platnosti už zaplateného dátového balíčka SURF
30. Po prenesení 2 000 MB dát v mobilnej sieti Telekom, v rámci obdobia platnosti
balíčka SURF 30, bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát)
do konca príslušného obdobia znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie
dát). Po prechode z programu Easy Free na program Easy Time dochádza
uplynutím platnosti už zaplateného dátového balíčka SURF 30 k jeho automatickej
deaktivácii. Obdobie platnosti dátového balíčka sa nepredlžuje o obdobie
bezplatného poskytovania Internetu v mobile zadarmo za dobitie v prípade, že
počas jeho platnosti došlo k dobitiu kreditu v akejkoľvek výške.

Dĺžka platnosti kreditu pre program Easy Free
Dĺžka platnosti kreditu od momentu dobitia
Spôsob dobitia
Platnosť kreditu
v dňoch
bez ohľadu
365
na spôsob dobitia

Výška dobitia v €
bez ohľadu
na výšku dobitia

SIM karta, vo vzťahu ku ktorej je aktivovaný program Easy Free, je platná počas
90 dní odo dňa jej aktivácie. Po dobití kreditu je platnosť SIM karty, vo vzťahu ku
ktorej je aktivovaný program Easy Free, totožná s platnosťou kreditu.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 3. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 28. 3. 2012.

