Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete, platná od 1. 4. 2017

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 4. 2017 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. 4. 2017, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A, časť „MOBILNÝ INTERNET“ sa na str. 19 dopĺňa nasledovné:

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL
Ponuka licencie na Office 365 Personal (ročná licencia) za zvýhodnenú cenu 21,99 € platí pre zákazníka – fyzickú osobu,
ktorý si prostredníctvom web stránky telekom.sk aktivoval alebo požiadal o predĺženie mobilnej služby v ďalej špecifikovaných
ponukách: MOBILNÝ INTERNET: PONUKA TABLETOV OD 1 € a MOBILNÝ INTERNET: PONUKA NOTEBOOKOV OD 1 € (ďalej
len „programy služby“), inak za cenu 69,00 € (ostatné podmienky sa uplatnia obdobne). Cena za licenciu sa hradí jednorazovo
v prvej faktúre vystavenej v súvislosti s aktiváciou alebo predĺžením mobilnej služby. Ponuka platí do 30. 4. 2017. Licencia
oprávňuje Účastníka využívať programy balíka Office až na 3 zariadeniach (1 PC, 1 tablet a 1 mobilný telefón) počas trvania
licencie (viac v aplikačnom obchode). Softvér na inštaláciu Office 365 Personal si Účastník stiahne z aplikačného obchodu
www.office.com/setup po uplatnení aktivačného kódu. Podmienkou poskytovania aplikácie Microsoft Office 365 Personal
je splnenie podmienok stanovených aplikačným obchodom na www.office.com/setup, vrátane minimálnych softvérových
a hardvérových požiadaviek na využitie Office 365 Personal a riadnej registrácie Účastníka. Účastníkovi bude na účel aktivácie
Office 365 Personal po podpísaní Zmluvy alebo Dodatku doručený aktivačný kód prostredníctvom SMS. Platnosť SMS kódu
je jeden mesiac od doručenia. Účastník je oprávnený Office 365 Personal kedykoľvek zrušiť bez akýchkoľvek poplatkov alebo
sankcií.
V Cenníku, časť A, sa ponuka „MOBILNÝ INTERNET: PONUKA TABLETOV OD 1 €“ na str. 19 – 20 upravuje nasledovne:
Ponuka platí do 30. 4. 2017. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden účastník
(jedno unikátne RČ, resp. IČO) môže túto ponuku využiť len 1-krát. Zmena zariadení v ponuke alebo ich parametrov je vyhradená. Mesačný poplatok za programy služieb Mobilný internet sa skladá z dvoch zložiek (základnej, ktorá je uvedená v časti
Mobilný internet tohto Cenníka, a doplnkovej, uvedenej v tejto časti). 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
Mobilný internet S, Mobilný internet M, resp. Mobilný internet L. 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. Podmienkou poskytovania programov
služieb Mobilný internet s kúpou nižšie uvedených tabletov za nižšie uvedené akciové kúpne ceny, ktoré sú splatné jednorazovo pri uzavretí kúpnej zmluvy, je aktivácia programu Mobilný internet, uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb s viazanosťou na 24 mesiacov a kúpa akciového tabletu podľa nasledovnej ponuky:

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 4. 2017, a nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2017.
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TYP MOBILNÉHO ZARIADENIA

Lenovo Tab3 8
Huawei T1 8.0 PRO (dopredaj)
Lenovo Yoga 3 (dopredaj)
Lenovo Tab3 10 Business
Acer Aspire Switch 10 V
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE

Mobilný internet S
Mobilný internet M
Mobilný internet L
Akciová
Druhá časť Akciová
Druhá časť Akciová
Druhá časť
kúpna
mesačného
kúpna
mesačného
kúpna
mesačného
cena poplatku za procena poplatku za procena poplatku za program Mobilný
gram Mobilný
gram Mobilný
internet
internet
internet
19,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
19,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
99,00
5,00
49,00
2,00
19,00
1,00
99,00
5,00
49,00
2,00
19,00
1,00
199,00
8,00
99,00
8,00
49,00
6,00
199,00
12,00
99,00
12,00
49,00
10,00

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH.
V Cenníku, časť B, ponuka „Program Bez záväzkov“ sa na strane 3 nahrádza text nasledovne:

Program Bez záväzkov

Program Bez záväzkov*

VOĽNÉ MINÚTY
DO VŠETKÝCH
SIETÍ V SR
0

MESAČNÝ
POPLATOK
0

CENA ZA MINÚTU CENA ZA JEDNU SMS
DO VŠETKÝCH
NA ÚČASTNÍCKE
SIETí V SR
ČÍSLA V SR
0,1200
0,0600

Pre program Bez záväzkov je aktivácia CLIP bezplatná. Hovory do všetkých sietí v SR sa účtujú od prvej sekundy po sekundách
(1 + 1). Cena za odoslané SMS na účastnícke čísla v rámci SR sa vzťahuje na SMS správy poslané na štandardné účastnícke
čísla slovenských operátorov. Cena za odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov je 0,1502 €/SMS. Cena
MMS správy z mobilného telefónu zasielaná na mobilný telefón alebo e-mail z mobilnej siete Telekom je spoplatnená sumou
0,0600 €/MMS.
Program Bez záväzkov obsahuje dátovú službu Prístup na internet, ktorá umožňuje preniesť (prijať a odoslať) dáta v rámci
jedného zúčtovacieho obdobia cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom na území SR (vrátane technológie LTE).
Prenesené dáta v rámci služby Prístup na internet sú spoplatnené sumou 0,10 €/MB s tarifikačným intervalom 1 kB. K programu Bez záväzkov je možné zakúpiť Mesačné dátové balíky s objemom 100 MB alebo 500 MB za cenu a podmienok uvedených
v tomto Cenníku.
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* Program Bez záväzkov nie je možné aktivovať a súčasne využívať na SIM karte, na ktorej sa účastník zaviazal na základe
platného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb využívať počas dojednanej doby viazanosti niektorý z mesačných
programov služieb alebo službu Fix, pokiaľ doba viazanosti vo vzťahu k danej SIM karte ešte neuplynula. Jeden účastník môže
súčasne využívať najviac 10 SIM kariet s aktivovaným programom Bez záväzkov. S programom Bez záväzkov nie je možné
využiť ani žiadnu akciovú ponuku na kúpu akciového mobilného telefónu alebo inú platnú akciovú ponuku spoločnosti Slovak Telekom, a. s., pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom, a. s., výslovne pri jednotlivej ponuke neurčí inak. K programu je možné
aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou služby Konferenčný hovor, pričom tieto služby budú
aktivovaním programu Bez záväzkov automaticky deaktivované, ak boli pred aktiváciou programu Bez záväzkov na SIM karte
aktivované. Ak na SIM karte s aktivovaným programom Bez záväzkov nebude uskutočnený odchádzajúci hovor, odoslaná SMS
správa alebo zrealizovaná žiadna dátová prevádzka v období viac ako 365 dní, k poslednému dňu práve prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, k ukončeniu poskytovania služieb a deaktivácii
príslušnej SIM karty.
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