Cenník služby GSM Mobil POS
platný od 1. 6. 2012
Príloha a neoddeliteľná súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

Služba
Aktivácia
10,01
Mesačný paušál
11,95
Predplatené dáta
5 MB
GPRS prenos v rámci SR *
1,5902/MB
Ceny sú uvedené v € s DPH.
* Poplatok sa uplatňuje v prípade statickej adresácie služby Intranet cez F-OFDM.
Dátové CSD prenosy **
V rámci mobilnej siete Telekom
Ostatné národné telekomunikačné siete
Ceny sú uvedené v €/min. s DPH.

0,2006
0,5989

Ceny hovorného na účastnícke čísla
Mobilná sieť Telekom***
Sprístupnené pevné siete a národné VoIP siete
Iné národné mobilné siete
Ceny sú uvedené v €/min. s DPH.

0,3983
0,5989
0,5989

* Uvedené ceny platia za dátové pripojenie cez GPRS a cez prístupový bod APN podľa požiadaviek Účastníka nad rámec voľného objemu dát. Spoplatňuje sa
uplink a downlink. Tarifikačný interval je 1 kB. Každý začatý kB prenosu sa spoplatňuje ako celý podľa uvedeného tarifikačného intervalu.
**Uvedené ceny platia za vytáčané dátové pripojenie. (Účtuje sa každá začatá minúta dátového pripojenia, dátové pripojenia v rámci SR v trvaní menej ako
3 sekundy sa nespoplatňujú.)
*** Uvedené ceny platia za výber odkazov z iného mobilného telefónu. Výber odkazov z vlastného mobilného telefónu cez číslo *99 alebo 0903 333 999 je
bezplatný. Presmerovanie do odkazovej služby sa nespoplatňuje. Presmerovanie hovoru na iné telefónne číslo je účtované ako odchádzajúci hovor na
presmerované číslo podľa vybraného programu služieb.
Poznámka: Všetky ostatné volania a služby sú spoplatňované podľa aktuálneho Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre
poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, platného pre program 100Viac.
Tento Cenník programu služieb GSM Mobil POS nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uvedenému v nadpise a odo dňa jeho účinnosti sa ruší platnosť a účinnosť
doteraz platného Cenníka programu služieb GSM Mobil POS vydaného spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., ak nie je s Účastníkom dohodnuté alebo v tomto
Cenníku uvedené inak.

