Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platná od 3. 7. 2012

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 3. 7. 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. 7. 2012, a to takto:
V časti Cenník mesačných programov/Mobilný internet sa na stranách 22/23 mení bod „Mesačný poplatok s 24-mesačnou viazanosťou pri kúpe tabletu, resp.
notebooku“/*7 nasledujúcim textom:
Ponuka platí do 31. 7. 2012 alebo do vyčerpania zásob uvedených zariadení. Pri využití ponuky sa počas celej doby viazanosti uplatňuje uvedený „Mesačný poplatok
s 24-mesačnou viazanosťou pri kúpe tabletu, resp. notebooku“, ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Jeden zákazník,
t. j. v prípade fyzických osôb jedno unikátne RČ, resp. v prípade právnických osôb jedno unikátne IČO, môže túto akciovú ponuku využiť len 1 x. V prípade využitia
ponuky s tabletom zákazník nemá nárok na kúpu žiadneho iného dátového zariadenia k službe Mobilný internet za zvýhodnenú cenu. Uvedená výška mesačného
poplatku platí pri aktivácii jedného z uvedených programov služby Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov, súčasne s:
a) kúpou jedného z nasledujúcich zariadení:

Program
Cena zariadenia pri programe Neobmedzený
mobilný internet 1
Cena zariadenia pri programe Neobmedzený
mobilný internet 2
Cena zariadenia pri programe Neobmedzený
mobilný internet 3

ZTE Light Tab 2

Huawei MediaPad/Samsung Samsung Galaxy Tab 10.1
Galaxy Tab 2 7.0

Asus X53U

29 €

99 €

169 €

Nie je k dispozícii

1€

49 €

99 €

99 €

1€

1€

49 €

1€

b) v prípade notebooku objednaním kuriérskej služby na doručenie vybraného zariadenia za jednorazový poplatok 4,99 € s DPH,
c) v prípade notebooku kúpou jedného z nasledujúcich dátových zariadení pre Mobilný internet: Huawei B260a, Leadtek Wi-Fi router, Huawei E173, ZTE MF190
alebo Leadtek USB modem v cene 29,90 € s DPH,
d) v prípade notebooku aktivovaním služby počítačovej bezpečnosti Magio internet Security, pričom táto služba je počas obdobia od jej aktivácie do
uplynutia tretieho celého zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po jej aktivácii poskytovaná bezplatne, následne je spoplatňovaná štandardným mesačným
poplatkom 2,51 € s DPH. Túto službu je možné bezplatne deaktivovať v predajných miestach Spoločnosti alebo prostredníctvom infolinky
0800 123 456. V prípade tabletov službu Magio internet Security z technických dôvodov nie je možné aktivovať.
e) s aktivovaním služby Elektronická faktúra.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 7. 2012, a nadobúda účinnosť dňom 3. 7. 2012.

