Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 21. 10. 2015

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 21. 10. 2015 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. 10. 2015, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť HLASOVÉ PAUŠÁLY, sa na strane 6 dopĺňa nasledovný text:

Magenta 1 – Ponuka PAUŠÁLOV HAPPY pre rodinu
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* K akciovému mesačnému poplatku sa pripočítava doplnková suma podľa prílohy A v prípade využitia ponuky so súčasnou kúpou akciového mobilného telefónu spolu s uzavretím Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou najmenej
na 24 mesiacov, pričom sa počas doby viazanosti mesačný poplatok skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých
súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za program služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti.
Ponuka platí s účinnosťou od 21. 10. 2015 a je určená za uvedených podmienok pre a) fyzické osoby – nepodnikateľov a b)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré nemajú s Podnikom uzavretú Rámcovú zmluvu (Rámcovú zmluvu
o spolupráci, Rámcovú zmluvu o marketingovej a obchodnej spolupráci, Zmluvu o poskytovaní výhod alebo Zmluvu o poskytovaní služby Voice VPN alebo Voice Partner). Ponuka umožňuje Účastníkovi (Vlastníkovi) vytvoriť si Skupinu SIM kariet (ďalej
ako „Rodina“) s určenými mobilnými hlasovými programami, ktorých Účastníkom je Vlastník alebo Vlastníkom určení max.
3 Členovia, ktorí budú počas existencie Rodiny a po splnení podmienok podľa tejto časti Cenníka využívať Službu Happy za
akciový mesačný poplatok (s výnimkou programu Happy XS mini) a ďalšie Výhody stanovené podľa tejto časti Cenníka (ďalej
ako „Magenta 1“).
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ZALOŽENIE RODINY
Vlastník je oprávnený vytvoriť si Rodinu:
a) ak v čase žiadosti o založenie Rodiny alebo o zaradenie do nej súčasne žiada o aktiváciu alebo prolongáciu programu
Happy L, XL, XL volania, XL data, XXL alebo Profi so záväzkom viazanosti aspoň 24 mesiacov a zároveň,
b1) ak má záujem o vytvorenie „Rodiny 2 + 1“, je súčasne aj účastníkom na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb,
predmetom ktorej je poskytovanie aspoň dvoch Služieb pevnej siete (Služby Internetového prístupu, Služby Televízie a Hlasovej
služby v programe L alebo XL Balíka služieb, resp. v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby v programe
Hlasovej služby Biznis Linka 400 alebo Premium), resp. ak podal návrh na uzavretie takejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva na poskytovanie služieb Pevnej siete“) alebo
b2) ak má záujem o vytvorenie „Rodiny 1 + 1“, je súčasne aj účastníkom na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb,
predmetom ktorej je poskytovanie aspoň jednej Služby pevnej siete (Služby Internetového prístupu, Služby Televízie alebo
Hlasovej služby v programe L alebo XL, resp. v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby v programe
Hlasovej služby Biznis Linka 400 alebo Premium), resp. ak podal návrh na uzavretie takejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva na
poskytovanie služieb Pevnej siete“).
O založení Rodiny je Vlastník informovaný SMS správou zaslanou na Hlavné telefónne číslo (mobilné telefónne číslo
Vlastníka, ktorým došlo k založeniu Rodiny). Súčasťou SMS bude aj jedinečný Kód Rodiny, ktorým je každý Člen povinný
preukázať sa pri využití ponuky Magenta 1. Kód Rodiny je možné využiť počas doby viazanosti Vlastníka, ktorá začala plynúť
súčasne s doručením Kódu Rodiny Vlastníkovi. Ak bola žiadosť o založenie Rodiny podaná Vlastníkom súčasne s návrhom na
uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb Pevnej siete, ktorá zanikla v dôsledku technickej neuskutočniteľnosti zriadenia služby
Pevnej siete z dôvodov na strane Podniku, má Vlastník nárok na založenie Rodiny a využívanie jej výhod stanovených touto časťou Cenníka počas celej doby viazanosti Služieb Mobilnej siete vo vzťahu k SIM kartám, ku ktorým bola ponuka Magenta 1 už
aktivovaná. Po uplynutí doby viazanosti, resp. pri nesplnení podmienok podľa tejto časti Cenníka, nárok na poskytovanie výhod
v zmysle podmienok podľa tejto časti Cenníka zaniká a uplatnia sa štandardné ceny za poskytovanie príslušného programu
služby bez viazanosti platné pre zvolený program služby podľa aktuálne platného Cenníka. Účastník, ktorý a) predloží Podniku
návrh na aktiváciu alebo prolongáciu (t. j. uzavretie dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb) s dobou viazanosti aspoň 24 mesiacov na poskytovanie programu služby Happy, b) preukáže sa Kódom Rodiny a zároveň c) má v prípade Účastníka,
ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom, rovnakú adresu trvalého pobytu ako Vlastník alebo d) v prípade Účastníka, ktorý
je fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, je rovnakou osobou ako Vlastník, je uzavretím takejto zmluvy,
resp. dodatku zaradený do Rodiny, ktorá je definovaná týmto Kódom Rodiny. Podmienka podľa písm. a) nemusí byť splnená
v prípade využitia ponuky Magenta 1 v prospech Účastníka využívajúceho program služby Bez záväzkov alebo Easy Pecka.
O priradení alebo zrušení Člena je Vlastník a príslušný Člen informovaný formou SMS. Za týmto účelom dávajú Členovia zaradením do Rodiny súhlas na poskytnutie informácie Vlastníkovi a ostatným aktuálnym Členom o uskutočnení príslušnej zmeny
v Rodine a o aktuálnych Členoch v Rodine, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, s identifikáciou Člena uvedením mobilného
telefónneho čísla Člena.
ZMENY V RODINE
Zmena Vlastníka nie je možná, v opačnom prípade Rodina zaniká. Vlastník je oprávnený zrušiť členstvo Členovi v Rodine až
po uplynutí doby viazanosti Člena, a to tým, že pri jeho opätovnej prolongácii mu neposkytne nový Kód Rodiny, ktorý bude
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platný v danom čase. Zmena Člena je možná, len ak dochádza k zmene Účastníka bez zmeny telefónneho čísla (prepis). Týmto
nie sú dotknuté podmienky stanovené pre zaradenie Člena do Rodiny v zmysle tejto časti Cenníka, ktoré musia byť rovnako
splnené. Vlastník nie je oprávnený požiadať o zrušenie Rodiny počas trvania doby viazanosti a o zrušenie Člena počas trvania
záväzku viazanosti Člena vo vzťahu k SIM karte, ktorá je súčasťou Rodiny. Maximálny počet pridaných Členov, ktorí využívajú
program Easy Pecka alebo Bez záväzkov, je päť. Podnik nie je povinný povoliť ďalšiu aktiváciu alebo zmenu Člena v Rodine
využívajúceho službu Easy Pecka alebo Bez záväzkov, prípadne je oprávnený ju podmieniť osobitným poplatkom v zmysle
Cenníka. Člen nie je oprávnený žiadať o vyradenie Vlastníka alebo iného Člena z Rodiny. Každý Člen je oprávnený požiadať
Podnik o vyradenie z Rodiny Vlastníka kedykoľvek; zrušením Člena v Rodine nezaniká záväzok viazanosti Člena, ak je dohodnutý a zvolený program služieb Účastníkovi poskytovaný za cenu v zmysle aktuálne platného Cenníka (ako cena bez viazanosti,
ak nie je Účastník viazaný, alebo cena s viazanosťou, ak je Účastník viazaný). Rodina, okrem iného, zaniká automaticky ku
dňu ukončenia poskytovania Služieb mobilnej alebo pevnej siete Vlastníkovi, prípadne zmenou Služieb pevnej siete na nižší
program ako „L“, alebo ich nezriadenia z dôvodov nespôsobených Podnikom alebo prerušením ich poskytovania z dôvodu nezaplatenia splatnej sumy za poskytnutú službu. Nárok na poskytovanie Výhod zaniká, ak dôjde k zániku Rodiny alebo ak dôjde
k prerušeniu poskytovania Služby Mobilnej siete z dôvodu nezaplatenia splatnej sumy za poskytnutú službu, pričom platí, že:
– ak dôjde k prerušeniu poskytovania služieb vo vzťahu k Hlavnému telefónnemu číslu, dochádza k prerušeniu poskytovania
Výhod vo vzťahu k všetkým SIM kartám zaradeným do Rodiny,
– ak dôjde k prerušeniu poskytovania služieb vo vzťahu k telefónnemu číslu Člena, dochádza k prerušeniu poskytovania Výhod
len vo vzťahu k danej SIM karte Člena.
Poskytovanie Výhod je obnovené po úhrade splatných záväzkov a po obnovení poskytovania Služby v zmysle Zmluvy.
VÝHODY
Spoločné výhody pre Účastníkov Magenta 1 poskytované počas celej doby trvania Rodiny:
a) Poskytovanie služby MagentaCLOUD ako benefit k službe Magenta 1. Služba je Účastníkovi ponuky Magenta 1 aktivovaná
pri aktivácii ponuky Magenta 1. Účastníkovi je doručený aktivačný kód, ktorý slúži pre aktiváciu služby prostredníctvom
osobitnej internetovej stránky www.magentajedna.sk. Podmienkou využívania služby je vyjadrenie súhlasu a dodržiavanie
Podmienok poskytovania služby MagentaCLOUD. Služba MagentaCLOUD je poskytovaná Účastníkovi s účelom trvalého
ukladania dát s veľkosťou priestoru 5 GB pre každého Člena Rodiny a Vlastníka, t. j. max. spoločne 20 GB. Účastník je oprávnený kedykoľvek zrušiť túto doplnkovú službu, pričom nemá nárok na jej opätovnú aktiváciu za zvýhodnených podmienok;
b) Poskytovanie služby Pôjdeto v osobitnom programe Pôjdeto Pomocník Light ako benefit k službe Magenta 1. Služba je
Účastníkovi aktivovaná na základe podpisu osobitnej Zmluvy o poskytovaní servisných služieb. Účastník v rámci tohto
programu služby získava nárok na využitie servisných služieb Nastavenie e-mailu, Zálohovanie kontaktov (Online), Inštalácia
aplikácií Podniku, Nastavenie prihlasovacích údajov pre služby Pevnej siete Podniku. Služby zahrnuté v servisnom balíčku
Pôjdeto Pomocník Light sú poskytované prostredníctvom špecializovanej linky Pôjdeto 0800 800 700, navigáciou alebo online vzdialeným pripojením k zariadeniu, na ktorom bude služba poskytovaná. Servisné služby sú poskytované za podmienok
stanovených v Obchodných podmienkach pre poskytovanie servisných služieb a Cenníka servisných služieb. Viac informácií
o uvedených servisných službách na www.pojdeto.sk;
c) Akciová cena za poskytovanie programu služby Happy pre Vlastníka a Člena (s výnimkou programu Happy XS mini);
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d) Neobmedzené volania v rámci Rodiny – 100 % zľava z poplatkov za uskutočnené odchádzajúce volania medzi Vlastníkom
a Členmi Rodiny navzájom v rámci národnej siete SR (zľava sa neuplatňuje na volania v rámci roamingu);
e) 100 % zľava na poplatok za doplnkový balíček „Neobmedzené SMS/MMS“ pre program služby Happy XL volania;
f) akciová cena Aktivácie novej SIM karty vo výške 0,02 € s DPH.
Výhody pre Účastníkov Magenta 1 poskytované pri využití ponuky „Rodina 2 + 1“:
a) z ľava na kúpnu cenu zariadenia k službe Happy (s výnimkou Happy XS mini),
b) 100 % zľava na poplatok za poskytovanie doplnkovej služby Magio GO Archív pre Účastníka, ktorý je fyzickou osobou –
nepodnikateľom,
c) 100 % zľava na poplatok za poskytovanie služby aplikácie MS Office 365 Business Essentials pre Účastníka, ktorý je fyzickou
osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou.
Výhody pre Účastníkov Magenta 1 poskytované pri využití ponuky „Rodina 1 + 1“:
a) nárok na poskytnutie jedného z nižšie uvedených benefitov:
i. doplnková služba Magio internet Security – Rodinná licencia so 100 % zľavou z mesačného poplatku v zmysle
Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku, časť Cenník pre služby Internetového prístupu, počas 24 mesiacov, následne podľa Cenníka. Účastník je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie poskytovania tejto doplnkovej služby,
bez nároku na jej opätovnú aktiváciu za týchto podmienok. Služba bude okrem iného Účastníkovi deaktivovaná aj v
prípade zrušenia služby Internetového prístupu, ku ktorej je týmto aktivovaná ako doplnková služba;
ii. doplnková služba Sygic navigácia formou kupónu, ku ktorému následne po uzavretí tohto Dodatku bude prostredníctvom SMS správy doručený Účastníkovi jedinečný jednorazový kód, na základe ktorého si môže Účastník vo vzťahu
k SIM karte aktivovať doplnkovú službu Sygic GPS navigácia Voucher Edition so 100 % zľavou z ceny jej mesačného
poplatku na 24 mesiacov, následne podľa Cenníka. Platnosť zaslaného kódu je 60 dní od jeho doručenia. Účastník
je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie poskytovania tejto doplnkovej služby;
iii. zľava na kúpnu cenu zariadenia k službe Happy;
iv. doplnková služba 1 GB dát navyše zahŕňajúca službu Automatické navyšovanie objemu dát o 1 000 MB so 100
% zľavou z mesačného poplatku počas 24 mesiacov, následne podľa tohto Cenníka. Doplnková služba bude
Účastníkovi poskytovaná za podmienok podľa Cenníka. Účastník je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie
poskytovania tejto doplnkovej služby;
v. poskytnutie 1 doplnkovej SIM karty s aktivovanou službou Zdieľanie dát z paušálu so 100 % zľavou z mesačného
poplatku počas 24 mesiacov, následne podľa tohto Cenníka;
vi. doplnková služba Magio GO s doplnkovou službou Magio GO Archív so 100 % zľavou z mesačného poplatku
v zmysle tohto Cenníka počas 24 mesiacov, následne podľa Cenníka. Doplnková služba bude Účastníkovi poskytovaná za podmienok podľa tohto Cenníka. Účastník je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie poskytovania
tejto doplnkovej služby;
vii. služba aplikácie MS Office 365 Business Essentials so 100 % zľavou z mesačného poplatku pre Účastníka, ktorý je
fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou;
viii. služba Pôjdeto Pomocník Premium so 100 % zľavou z mesačného poplatku v zmysle Cenníka servisných služieb
počas 24 mesiacov. Podmienkou využívania služby je uzavretie osobitnej Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
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na službu Pôjdeto Pomocník Premium. Balíček bude Účastníkovi poskytovaný za podmienok podľa Obchodných
podmienok pre poskytovanie servisných služieb a Cenníka servisných služieb. Po uplynutí doby poskytovania služby za zvýhodnených podmienok alebo pri zrušení služby Happy bude balíček automaticky deaktivovaný. Účastník
je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie poskytovania tejto doplnkovej služby, bez nároku na jej opätovnú
aktiváciu za týchto podmienok.
Akciová cena za poskytovanie zvoleného programu služby Happy (s výnimkou Happy XS mini) bude v prospech Vlastníka alebo
Člena uplatnená vo výške podľa tabuľky vyššie počas celej doby existencie Rodiny a zároveň členstva pri splnení stanovených
podmienok. Výnimkou je Akciová cena za poskytovanie zvoleného programu služby Happy v prípade využitia Magenta 1 v ponuke pre Rodinu 1 + 1, keď sa v prípade Vlastníka uplatní Akciová cena zvoleného programu Happy platná v čase využitia ponuky pre program služby s 24-mesačnou dobou viazanosti, v rámci štandardnej ponuky. Akciová cena za poskytovanie služby
je v prospech Vlastníka alebo Člena uplatnená v príslušnom zúčtovacom období, v ktorom nastal nárok na zľavu. Vlastník má
nárok na poskytovanie služby za akciovú cenu počas celej doby viazanosti, ak využíva program služby Happy L, XL, XL volania,
XL data, XXL alebo Profi a ak budú zároveň splnené podmienky uvedené v prvom odseku platné pre založenie Rodiny. Člen
má nárok na poskytovanie služby za akciovú cenu počas celej doby viazanosti, ak využíva aspoň minimálny program služby
Happy dohodnutý v Dodatku a ak budú zároveň splnené podmienky uvedené v prvom odseku platné pre zaradenie Člena do
Rodiny. Výhody nie sú kombinovateľné s inými benefitmi poskytovanými Podnikom k programom Happy, ak nie je dohodnuté
alebo Podnikom stanovené inak. Ponuka nie je kombinovateľná s doplnkovým balíčkom Volania Najbližším, Účastník si nemôže
aktivovať túto doplnkovú službu pri súčasnom využívaní Magenta 1, resp. dňom aktivácie Magenta 1 bude doplnkový balíček
Volania Najbližším deaktivovaný v prospech všetkých zvolených telefónnych čísiel. Uzavretie Dodatku s aktiváciou Magenta 1 je
zároveň aj žiadosťou o deaktiváciu tohto balíčka. Po uplynutí záväzku viazanosti alebo pri zániku nároku na akciovú cenu služby
bude Vlastníkovi alebo Členovi účtovaný štandardný poplatok za poskytovanie zvoleného programu služby platný pre zvolený
program služby bez viazanosti v zmysle aktuálne platného Cenníka. Služba Magio GO Archív ako benefit pri využití ponuky
„Rodina 2 + 1“ je poskytovaná ako doplnková služba k službe Televízie, ktorú Vlastník využíva. Služba aplikácie MS Office 365
Business Essentials je poskytovaná prostredníctvom Aplikačného obchodu Podniku, a to počas celej doby viazanosti, resp.
splnenia podmienok pre poskytovanie zľavy v zmysle Cenníka. Podmienkou poskytovania tejto služby je splnenie podmienok
stanovených Aplikačným obchodnom, najmä riadna registrácia Účastníka. Účastníkovi bude pre tento účel doručený prostredníctvom SMS kód nevyhnutný pre uplatnenie zľavy. Platnosť SMS kódu je jeden mesiac od doručenia. Zrušením Rodiny, resp.
poskytovania zliav v zmysle tejto ponuky, zostane Účastníkovi služba Magio GO Archív, resp. služba MS Office 365 Business
Essentials aktívna a poskytovaná za cenu: a) v prípade služby Magio GO podľa Cenníka pre poskytovanie služieb pevnej siete,
časť Cenník pre služby Televízie, pri jej poskytovaní v rámci ponuky „Rodina 2 + 1“ a podľa Cenníka pre poskytovanie služieb mobilnej siete pri jej poskytovaní v rámci ponuky „Rodina 1 + 1“, a b) v prípade MS Office podľa Podmienok používania
Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu. Účastník je oprávnený kedykoľvek túto doplnkovú službu zrušiť bez
akýchkoľvek poplatkov alebo sankcií. Vlastník „Rodiny 2 + 1“ má pri založení Rodiny zároveň nárok na získanie jednorazovej
zľavy na kúpu akciového mobilného telefónu, a to vo vzťahu k zariadeniu kupovanému pri uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie Hlavného telefónneho čísla, resp. Dodatku k nej, a zároveň ďalšiu zľavu
v rovnakej výške vo forme kódu, ktorý bude doručený Vlastníkovi formou SMS správy. Kód je platný 6 mesiacov od doručenia
a môže ho využiť niektorý z Členov pri uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie
telefónneho čísla Člena, resp. Dodatku k nej. Táto zľava je maximálna, a ak nie je využitá v celom rozsahu, nevyužitá časť nie
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je nárokovateľná. Zľava sa poskytuje do výšky 50 € s DPH, vždy však tak, že minimálna kúpna cena mobilného telefónu bude
1 € s DPH. Zľavu je možné uplatniť len na akciový mobilný telefón, a to na zaplatenie kúpnej ceny. Kupón nie je možné využiť
na zľavu z mesačného poplatku, ktorý sa vo vzťahu ku kúpe akciového mobilného telefónu prípadne uplatňuje. Člen môže túto
zľavu využiť len pri zaradení do Rodiny, pri uzavretí Zmluvy alebo Dodatku k Zmluve s viazanosťou 24 mesiacov s využitím tejto
ponuky. Podmienky kódu so zľavou na kúpu zariadenia sa uplatnia aj v prípade využitia ponuky „Rodiny 1 + 1“.
Poznámka: S platnosťou od 1. 3. 2015 Podnik ponuku Chytrý balík s mobilnými paušálmi Happy XL volania pre rodinu nepredáva a je ju možné využiť len v súvislosti s aktiváciou 2., 3. alebo 4. SIM karty, t. j. ponuku môže využiť len Účastník s už aktívnou 1.
SIM kartou, aktivovanou pred 1. 3. 2015. Pre aktiváciu 2., 3. alebo 4. SIM karty sa uplatnia podmienky určené v Cenníku, ktorý
ako posledný upravoval podmienky tejto ponuky, t. j. Cenník platný k 1. 2. 2015.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť HLASOVÉ PAUŠÁLY, sa na strane 8 dopĺňa nasledovný text:
Darček pre každého
Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS, Happy S, Happy M a Happy
XL volania alebo dátovým programom Neobmedzený mobilný internet s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť zakúpiť
si zariadenie Canyon CNE-CSPB26R pohotovostná externá batéria s nabíjačkou 2 600mAh (ďalej len „powerbank“) za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH. Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy
L, Happy XL, Happy XXL a Happy Profi s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť zakúpiť si powerbank za zvýhodnenú
kúpnu cenu 0,04 € s DPH a aktivovať službu Zdieľanie dát z paušálu za zvýhodnený aktivačný poplatok 0,04 € s DPH so 100
% zľavou z ceny mesačných poplatkov po dobu 24 mesiacov od aktivácie (ďalej len „Akciová služba“). Po uplynutí 24 mesiacov
poskytovania Akciovej služby bude príslušná služba i naďalej poskytovaná za mesačný poplatok podľa aktuálneho Cenníka.
Zakúpenie zvýhodneného zariadenia powerbank nie je možné kombinovať s inou akciou na zvýhodnenú cenu zariadení.
Ponuka platí do vypredania zásob. V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho
uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto
Základného Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Ponuka platí do 30. 11. 2015.
Bonus na druhé zariadenie
Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším s viazanosťou
aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základný Dodatok“), vzniká nárok na zľavu do výšky 100 € s DPH z akciovej kúpnej ceny
Zariadenia alebo z druhej (doplnkovej) časti mesačného poplatku za program Happy pri ďalšom využití ponuky Podniku alebo
do výšky 50 € s DPH z neakciovej kúpnej ceny ďalšieho Zariadenia (spolu ďalej len „Zľava“). Účastník, ktorému vznikol nárok
na Zľavu (ďalej len „Oprávnená osoba“) svoj nárok na Zľavu preukáže prostredníctvom jedinečného jednorazového kódu (ďalej
len „Kód“), ktorý bude Účastníkovi doručený prostredníctvom SMS správy po uzatvorení Dodatku. Využitím Zľavy ktorýmkoľvek
z uvedených spôsobov nevzniká Oprávnenej osobe opätovne nárok na ďalšiu Zľavu. Platnosť Kódu je 1 mesiac od jeho doručenia, resp. do momentu využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa
zákona č. 102/2014 Z. z. Kód je nepredajný. Pri uplatnení nároku na Zľavu z druhej (doplnkovej) časti mesačného poplatku za
program Happy sa Zľava uplatní maximálne do výšky tohto poplatku, pričom sa celková výška Zľavy rovnomerne rozpočíta na
jednotlivé mesačné poplatky počas celej doby viazanosti. V prípade, ak výška Zľavy presiahne výšku neakciovej ceny Zariadenia
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alebo akciovej kúpnej ceny Zariadenia, je kúpna cena Zariadenia 1 €. Nárok na poskytnutie Zľavy zanikne v prípade zániku
Základného Dodatku z dôvodu využitia práva Účastníka na odstúpenie do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014
Z. z. V prípade zániku Základného Dodatku podľa predchádzajúcej vety je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia
vrátiť všetko, čo na základe tohto Dodatku prijal, vrátane náhrady za poskytnutú Zľavu v peniazoch. Zľavu nie je možné počas
jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných
pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 30. 11. 2015.
2 zariadenia za cenu 1
Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším, s kúpou akciového
mobilného telefónu HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 PRO alebo LG G4C, s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základný
Dodatok“), a ktorý nevyužije akciovú ponuku Podniku Kupón ako darček, vzniká nárok na kúpu ďalšieho zariadenia HUAWEI
Y5 alebo LG LEON 4G LTE (spolu ďalej len „Zariadenie“) za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH, a to výlučne v kombinácii
(i) HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 PRO s HUAWEI Y5 alebo (ii) LG G4C s LG LEON 4G LTE. Túto ponuku môže Účastník využiť
najneskôr pri podpise Základného Dodatku, inak nárok Účastníka zaniká. V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie
od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného
obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Túto ponuku nie je
možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku (ako napríklad Darček pre
každého), ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 30. 11. 2015.
Balík Neobmedzených SMS zadarmo
Prvým 5 000 Účastníkom, ktorí uzavrú Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Dodatok“) s paušálom
Happy XS a vyšším s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Oprávnený Účastník“), vzniká nárok na 100 % zľavu
z mesačných poplatkov za 2 doplnkové balíčky Neobmedzené SMS/MMS (jeden pre Oprávneného Účastníka a druhý pre
iného, Oprávneným Účastníkom zvoleného účastníka využívajúceho niektorý z programov služieb Happy (ďalej len „Obdarovaný
Účastník“), a to počas obdobia 12 mesiacov od ich aktivácie (ďalej len „Zľava“). Doplnkový balíček pre Oprávneného Účastníka
bude aktivovaný súčasne s aktiváciou programu Služieb podľa Dodatku. Balíček pre Obdarovaného Účastníka bude možné
aktivovať na webovej stránke www.telekom.sk/neobmedzenesms podľa inštrukcií tam uvedených prostredníctvom unikátneho
kódu (ďalej len „Kód“) doručeného Oprávnenému Účastníkovi v SMS správe bezodkladne po aktivácii programu Služieb
podľa Dodatku. Platnosť Kódu je 2 mesiace od jeho doručenia. Balíček Neobmedzené SMS/MMS nie je možné aktivovať pri
využívaní programu služieb Happy, ktorého súčasťou sú neobmedzené SMS. Obdarovaný Účastník bude o aktivácií balíčka
v jeho prospech notifikovaný SMS správou. Obdarovaný Účastník má právo aktiváciu balíčka odmietnuť vyjadrením nesúhlasu
s jeho aktiváciou na bezplatnej linke 0800 123 456 (balíček bude následne bezplatne deaktivovaný). Po uplynutí 12 mesiacov
poskytovania 100 % zľavy bude príslušná služba i naďalej poskytovaná za mesačný poplatok podľa aktuálneho Cenníka.
Zľavu nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou
Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné.
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť HLASOVÉ PAUŠÁLY, sa na strane 12 dopĺňa nasledovný text:
DÁTA NAVYŠE PRE BLÍZKYCH 1 000 MB
1 000 MB

Happy M, Happy L, Happy XL Volania, Happy XL,
Happy XL Data, Happy XXL, Happy Profi
5,99 €*

*cena platí pre jednorazové zakúpenie alebo za každé jedno automatické obnovenie
Programy služieb povolené pre využívanie
pridelených dát z balíka

Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M, Happy L,
Happy XL volania, Happy XL, Happy XL data, Happy XXL,
Happy Profi, Easy Pecka, Easy Team, Easy Fix

Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB je doplnková služba k programom služieb Happy M a vyšším alebo Profi Standard a vyšším,
ktorá umožňuje zdieľanie voľného objemu dát 1 000 MB zahrnutého v príslušnom balíku Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB
s ďalšími, maximálne piatimi SIM kartami s aktivovaným programom služieb Happy, Profi, Easy Pecka, Easy Team alebo Fix.
Zakúpenie doplnkovej služby Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB je možné prostredníctvom http://m.telekom.sk/datapreblizkych alebo zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom DARUJ1000ZAP.
Hlavná SIM karta, z ktorej došlo k zakúpeniu balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB, môže zdieľať voľný objem dát s ďalšími
SIM kartami tak, že tieto dáta prostredníctvom http://m.telekom.sk/datapreblizkych alebo zaslaním bezplatnej SMS na číslo
12323 s textom DAVAM ObjemDat Cislo (napr. DAVAM 200 090xxxxxxx) v častiach po 100 MB priradí jednotlivým obdarovaným SIM kartám. Voľný objem dát v rámci balíčka Dáta navyše pre blízkych nie je možné čerpať bez ich priradenia, pričom
hlavná SIM karta má možnosť priradiť tieto dáta sama sebe. Hlavná SIM karta má po priradení dát samej sebe možnosť čerpať
takto priradené dáta za rovnakých podmienok ako obdarovaná SIM karta. Hlavná SIM karta môže zakúpené voľné dáta priradiť maximálne do 30 dní od ich zakúpenia. Po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety dochádza automaticky k deaktivácii
balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB a Hlavná SIM karta stráca nárok na priradenie voľných dát, ktoré neboli do uplynutia
tejto doby priradené. Hlavná SIM karta má prostredníctvom http://m.telekom.sk/datapreblizkych alebo zaslaním bezplatnej
SMS na číslo 12323 s textom AUTODARUJ1000ZAP možnosť voľby automatického dokupovania dát, na základe čoho po uplynutí 30 dní od zakúpenia balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB dôjde k automatického zakúpeniu ďalšieho balíka Dáta
navyše pre blízkych 1 000 MB. Automatické dokupovanie dát je možné kedykoľvek deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS na
číslo 12323 s textom AUTODARUJ VYP.
Obdarovaná SIM karta i) s programom služby Happy, Profi môže priradené dáta využiť počas zúčtovacieho obdobia, do ktorého mu boli priradené hlavnou SIM kartou; ii) s programom služby Easy Pecka, Easy Team alebo Fix môže priradené dáta využiť
maximálne 30 dní odo dňa ich priradenia hlavnou SIM kartou.
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Po vyčerpaní priradeného objemu dát z balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB prenášaných plnou rýchlosťou bude ďalšia
dátová prevádzka obdarovanej SIM karty spoplatnená podľa platného Cenníka. V prípade, že ktorákoľvek obdarovaná SIM
karta využíva po vyčerpaní priradeného objemu dát z balíka Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB iný doplnkový balíček dát, na
čerpanie dát z tohto balíčka sa uplatňujú podmienky tohto aktívneho doplnkového balíčka dát.
Ak účastník požiada o deaktiváciu alebo zmenu programu služieb na taký program služieb, ku ktorému doplnková služba Dáta
navyše pre blízkych 1 000 MB nie je poskytovaná, doplnková služba Dáta navyše pre blízkych 1 000 MB bude deaktivovaná.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť MOBILNÝ INTERNET, sa na strane 16 a 17 dopĺňa nasledovný text:

VIANOČNÁ PONUKA TABLETOV OD 1 €
Účastníkovi využívajúcemu mesačný program služieb Happy M alebo vyšší, ktorý si aktivuje alebo pokračuje vo využívaní niektorého z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný
internet 3 s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, vzniká nárok na zvýhodnený mesačný paušálny poplatok pre
aktivovaný program Služieb (i) Neobmedzený mobilný internet 1 vo výške 9,99 € s DPH, (ii) Neobmedzený mobilný internet
2 vo výške 17,99 € s DPH, (iii) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 25,99 € s DPH, a zároveň na kúpu zariadenia za
akciovú kúpnu cenu uvedenú v tabuľke nižšie. Možnosť kúpy zariadenia podľa predchádzajúcej vety môže ten istý Účastník
využiť iba 1x, bez ohľadu na počet uzatvorených zmlúv s Podnikom. V prípade, ak počas doby viazanosti podľa tohto bodu
Dodatku dôjde vo vzťahu k Účastníkovi k ukončeniu poskytovania mesačného programu služieb Happy M alebo vyšší, sa od
fakturačného obdobia nasledujúceho po období, v ktorom došlo k ukončeniu tohto mesačného programu služieb, mesačný
paušálny poplatok príslušný pre aktivovaný program Služieb Mobilný internet mení na (i) Neobmedzený mobilný internet 1 vo
výške 15,99 € s DPH, (ii) Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 20,99 € s DPH a (iii) Neobmedzený mobilný internet 3 vo
výške 29,99 € s DPH. Nárok na zvýhodnený mesačný paušálny poplatok pre príslušný program Služieb Mobilný internet zaniká v prípade, ak Účastník počas doby viazanosti požiada (i) o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu Služieb
Mobilný internet, alebo (ii) o zmenu na iný program Služby Mobilný internet ako niektorý z programov Neobmedzený mobilný
internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3, alebo (iii) o zmenu programu Služieb
Mobilný internet na nižší program Služieb Mobilný internet ako program Služieb aktivovaný pri podpise Dodatku. V prípade
zániku nároku podľa predchádzajúcej vety, najneskôr však po uplynutí doby viazanosti, bude program Služieb poskytovaný za
mesačný poplatok podľa Cenníka platného v čase zániku predmetného nároku, resp. uplynutia doby viazanosti. Túto akciovú
ponuku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou
Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 30. 11. 2015.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 10. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 21. 10. 2015

Neobmedzený mobilný internet 1

LG G Pad 8.0 LTE (eShop/dopredaj)
Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE (eShop)

Plná kúpna
cena tabletu
199,00
189,00

MESAČNÝ POPLATOK
ZA SLUŽBU MOBILNÝ
INTERNET
9,99
9,99

Akontácia
za tablet
19,00
19,00

Poznámka: Ponuka je dostupná len prostredníctvom eShopu na www.telekom.sk/mobilny-internet
Neobmedzený mobilný internet 2

Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE
LG G Pad 8.0 LTE (dopredaj)
Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 (dopredaj)
Huawei MediaPad 10 Link+ (dopredaj)
Huawei MediaPad T1 10
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab A 9.7
Lenovo Yoga 2
Sony Xperia Z4 Tablet
Neobmedzený mobilný internet 3
Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE
LG G Pad 8.0 LTE (dopredaj)
Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 (dopredaj)
Huawei MediaPad T1 10
Huawei MediaPad 10 Link+ (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab A 9.7
Lenovo Yoga 2
Sony Xperia Z4 Tablet

Plná kúpna
cena tabletu
189,00
199,00
159,00
269,00
249,00
309,00
349,00
469,00
679,00

MESAČNÝ POPLATOK
ZA SLUŽBU MOBILNÝ
INTERNET
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99

Akontácia
za tablet
1,00
1,00
1,00
1,00
49,00
49,00
99,00
199,00
399,00

Plná kúpna
cena tabletu
189,00
199,00
159,00
249,00
269,00
309,00
349,00
469,00
679,00

MESAČNÝ POPLATOK
ZA SLUŽBU MOBILNÝ
INTERNET
25,99
25,99
25,99
25,99
25,99
25,99
25,99
25,99
25,99

Akontácia
za tablet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
49,00
149,00
349,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 10. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 21. 10. 2015

kúpna cena tabletu je účastníkom hradená v dvoch zložkách – v sume akontácie a následných 24 mesačných splátkach
§Plná
zostávajúcej kúpnej ceny tabletu.
predstavuje časť plnej kúpnej ceny tabletu, ktorá je splatná v hotovosti pri uzavretí Kúpnej zmluvy, resp. v prípade
§Akontácia
uzavretia Kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bude vyúčtovaná v najbližšej faktúre

vystavenej za služby poskytované na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretého pri uzavretí
Kúpnej zmluvy (ďalej len „faktúra za služby“).
Mesačná splátka zostávajúcej kúpnej ceny tabletu predstavuje 1/24 plnej kúpnej ceny tabletu zníženej o akontáciu.
Jednotlivé mesačné splátky budú účastníkovi vyúčtované vo faktúrach za služby. Posledná mesačná splátka kúpnej ceny
bude predstavovať rozdiel medzi kúpnou cenou tabletu a už uhradenými splátkami kúpnej ceny vrátane akontácie.
Zľava z mesačného poplatku za službu Mobilný internet vo výške splátky zostávajúcej kúpnej ceny tabletu predstavuje
zľavu z mesačného poplatku za vybraný program služieb Mobilný internet vo výške splátky zostávajúcej kúpnej ceny tabletu
a uplatňuje sa počas prvých 24 celých zúčtovacích období za predpokladu riadneho uhrádzania mesačných poplatkov, ako
aj splátok kúpnej ceny tabletu, a rovnako aj v prípade predčasného splatenia kúpnej ceny tabletu, ak účastník pokračuje vo
využívaní vybraného programu služieb Mobilný internet na základe uzavretého Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb.

§
§

MOBILNÝ INTERNET: PONUKA TABLETOV OD 1 €
Ponuka platí do 30. 11. 2015, resp. pre prvých 1 500 zákazníkov Mobilného internetu. Pri využití ponuky sa počas celej doby
viazanosti uplatňuje uvedený mesačný poplatok za poskytovanie vybraného programu služby Mobilný internet. Ponuka nie
je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden účastník (jedno unikátne RČ, resp. IČO) môže
túto ponuku využiť len 1x. Zmena zariadení v ponuke alebo ich parametrov vyhradená. Ďalšie podmienky poskytovania služby
Mobilný internet pri využití tejto ponuky sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnej pre službu Mobilný internet
a programy služby Neobmedzený internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2, resp. Neobmedzený mobilný internet 3. V
prípade využitia tejto ponuky so zariadením – tabletom účastník nemá nárok na kúpu žiadneho iného dátového zariadenia k
službe Mobilný internet za zvýhodnenú cenu. V prípade tabletov z technických dôvodov nie je možné aktivovať službu Magio
internet Security. Uvedená ponuka platí pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom
je poskytovanie jedného z uvedených programov služby Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov so súčasnou kúpou
jedného z nasledujúcich zariadení.
Neobmedzený mobilný internet 1

LG G Pad 8.0 LTE (eShop/dopredaj)
Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE (eShop)

Plná kúpna
cena tabletu
199,00
189,00

MESAČNÝ POPLATOK
ZA SLUŽBU MOBILNÝ
INTERNET
15,99
15,99

Akontácia
za tablet
1,00
1,00

Poznámka: Ponuka je dostupná len prostredníctvom eShopu na www.telekom.sk/mobilny-internet

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 10. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 21. 10. 2015

Neobmedzený mobilný internet 2

Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE
LG G Pad 8.0 LTE (dopredaj)
Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 (dopredaj)
Huawei MediaPad 10 Link+ (dopredaj)
Huawei MediaPad T1 10
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab A 9.7
Lenovo Yoga 2
Sony Xperia Z4 Tablet
Neobmedzený mobilný internet 3
Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE
LG G Pad 8.0 LTE (dopredaj)
Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 (dopredaj)
Huawei MediaPad T1 10
Huawei MediaPad 10 Link+ (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (dopredaj)
Samsung Galaxy Tab A 9.7
Lenovo Yoga 2
Sony Xperia Z4 Tablet

Plná kúpna
cena tabletu
189,00
199,00
159,00
269,00
249,00
309,00
349,00
469,00
679,00

MESAČNÝ POPLATOK
ZA SLUŽBU MOBILNÝ
INTERNET
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99

Akontácia
za tablet
1,00
1,00
1,00
1,00
49,00
49,00
99,00
199,00
399,00

Plná kúpna
cena tabletu
189,00
199,00
159,00
249,00
269,00
309,00
349,00
469,00
679,00

MESAČNÝ POPLATOK
ZA SLUŽBU MOBILNÝ
INTERNET
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99

Akontácia
za tablet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
49,00
149,00
349,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
Plná kúpna cena tabletu je účastníkom hradená v dvoch zložkách – v sume akontácie a následných 24 mesačných splátkach
zostávajúcej kúpnej ceny tabletu.
Akontácia predstavuje časť plnej kúpnej ceny tabletu, ktorá je splatná v hotovosti pri uzavretí Kúpnej zmluvy, resp. v prípade
uzavretia Kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bude vyúčtovaná v najbližšej faktúre
vystavenej za služby poskytované na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretého pri uzavretí
Kúpnej zmluvy (ďalej len „faktúra za služby“).
Mesačná splátka zostávajúcej kúpnej ceny tabletu predstavuje 1/24 plnej kúpnej ceny tabletu zníženej o akontáciu.
Jednotlivé mesačné splátky budú účastníkovi vyúčtované vo faktúrach za služby. Posledná mesačná splátka kúpnej ceny
bude predstavovať rozdiel medzi kúpnou cenou tabletu a už uhradenými splátkami kúpnej ceny vrátane akontácie.

§
§
§

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 10. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 21. 10. 2015

ľava z mesačného poplatku za službu Mobilný internet vo výške splátky zostávajúcej kúpnej ceny tabletu predstavuje
§Zzľavu
z mesačného poplatku za vybraný program služieb Mobilný internet vo výške splátky zostávajúcej kúpnej ceny tabletu

a uplatňuje sa počas prvých 24 celých zúčtovacích období za predpokladu riadneho uhrádzania mesačných poplatkov, ako
aj splátok kúpnej ceny tabletu, a rovnako aj v prípade predčasného splatenia kúpnej ceny tabletu, ak účastník pokračuje vo
využívaní vybraného programu služieb Mobilný internet na základe uzavretého Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 10. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

