Cenový výmer č. 27091/2021
Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej len „Podnik“) týmto stanovuje dočasnú zmenu Cenníka pre poskytovanie
služieb Podniku, Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete, časť Cenník pre služby televízie (ďalej len
„Cenník“) nasledovne.
A: DEFINÍCIE POJMOV
1. Účastníkom sa pre účely tohto cenového výmeru (ďalej „CV“) rozumie spoločné označenie účastníka, využívajúceho
služby pevnej siete: služba Internetového prístupu, služba Magenta Office Internet, Biznis NET, Magio Televízia (Magio
Televízia na pevnej sieti, Magio Televízia cez satelitnú anténu, Magio Televízia cez internet) alebo hlasovej služby Doma
Happy alebo Biznis Linka alebo služby mobilnej siete: programy T Paušál, T Biznis paušál, ÁNO, programy Happy, Bez
záväzkov alebo Mobilný internet a ktorý počas účinnosti tohto CV podá návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní
samostatnej služby HBO GO a táto služba je mu počas účinnosti tohto CV aktivovaná.
B: PODMIENKY AKCIE
Akciové podmienky pre zriadenie a poskytovanie služby
1. Účastník má nárok na využívanie samostatnej služby HBO GO bez poplatku počas 30 dní odo dňa jej aktivácie (ďalej len
„Benefit“).
2. Uzavretie Zmluvy o poskytovaní samostatnej služby HBO GO s uplatneným Benefitom Účastník vykoná počas účinnosti
tohto CV, a to: a) zaslaním bezplatnej SMS na číslo 0903333188 s textom HBO GO ZAP s uvedením ID služby alebo b)
prostredníctvom internetovej stránky https://www.telekom.sk/hbogo-zadarmo, pričom možný spôsob uzavretia Zmluvy
o poskytovaní samostatnej služby HBO GO s aktivovaným Benefitom závisí od technických možností Podniku a Podnik
informuje Účastníka o tom, ktorý zo spôsobov aktivácie je možné využiť.
3. Po uplynutí obdobia poskytovania Benefitu bude samostatná služba HBO GO Účastníkovi poskytovaná za cenu 6,00 € s
DPH (5,00 € bez DPH), resp. podľa podmienok aktuálneho Cenníka Televízie.
4. Službu HBO GO podľa tejto časti môže Účastník kedykoľvek bezplatne zrušiť zaslaním SMS na číslo 0903333188 v tvare
HBO GO VYP TV ID HBO GO. TV ID HBO GO je registračný kód, ktorý Účastník obdrží pri aktivácii služby a s jeho
pomocou vykoná registráciu na www.hbogo.sk.
5. Účastník je oprávnený využiť Benefit pre každú aktívnu službu resp. každý balík služieb v zmysle tejto časti jedenkrát.
Záverečné ustanovenia
1. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky podľa tohto CV aj pred skončením účinnosti tohto CV.
O ukončení poskytovania akciovej ponuky podľa tohto CV bude záujemca informovaný na Predajnom mieste (Telekom
Centrum), na Zákazníckej linke Telekom alebo na Internetovej stránke Podniku www.telekom.sk.
Tento CV nadobúda účinnosť dňa 17. mája 2021 a jeho účinnosť končí dňa 15. júna 2021 (vrátane).
V Bratislave, dňa 17.5.2021
Slovak Telekom, a.s.
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