Príslušenstvo – nositeľná elektronika
Nositeľná elektronika
Xiaomi Mi Band 5 *

Cena

B

Samsung Galaxy Fit2 *B

K

39,00

K

49,00
99,00

TCL MOVETIME Family Watch MT40X **
K

99,00

K

299,00

K

329,00

B

K

379,00

Samsung Galaxy Watch 3 41mm *B

K

379,00

Samsung Galaxy Watch 3 45mm *

K

409,00

Apple Watch Series 6 GPS 44mm *B

K

459,00

GoPro HERO9 *A

K

479,00

GARMIN fénix 5X Plus Sapphire

K

799,00

GARMIN fénix 6X Sapphire *B

K

849,00

Huawei Watch Fit *

B

Huawei Watch GT 2 Pro *B
Apple Watch Series SE GPS 44mm *
GARMIN VENU *

B

B

E - Predaj prostredníctvom e-shopu na stránke www.telekom.sk len do vypredania zásob
K - Doručenie cez kuriéra
Zmena cien a ponuky je vyhradená. Ceny sú uvedené v € s DPH.
*A, *B, *C Zariadenie je možné kúpiť aj na splátky. *A pre Účastníkov služieb mobilnej a aj pevnej siete Podniku, * B pre Účastníkov služieb iba mobilnej siete Podniku, * C pre Účastníkov služieb iba pevnej siete
Podniku. Podmienkou využitia splátkového predaja je, aby Účastník v čase uzavretia kúpnej zmluvy na zaradenie podľa tohto Cenníka bol účastníkom zmluvy o poskytovaní verejnej služby s prevzatým záväzkom
viazanosti na 24 mesiacov, ktorej súčasťou je aj predaj zariadenia za zvýhodnenú cenu k službe podľa podmienok Akciového cenníka zariadení Podniku. Pri splátkovom predaji je kúpna cena rozdelená na
akontáciu a mesačné splátky. Výška akontácie je najmenej 1 € a vždy zaokrúhlená na takú sumu, aby mala maximálne 2 desatinné miesta a umožňovala rozdeliť zvyšnú cenu na 12 alebo 24 rovnakých
mesačných splátok s maximálne 2 desatinnými miestami. Akontácia sa hradí pri uzavretí zmluvy, ak Podnik neurčí inak. Počet mesačných splátok môže byť 12 alebo 24. Výška mesačných splátok závisí od ich
počtu a výšky akontácie. Kúpna cena za zariadenie nižšia ako 25,00 € môže byť hradená len jednorazovo. Ak si Účastník na základe podmienok stanovených Podnikom uplatní na zariadenie zľavu, výška
akontácie a splátok sa určí z kúpnej ceny po zľave. V konkrétnom prípade určuje výšku akontácie Podnik, prípadne je oprávnený predaj na splátky úplne odmietnuť; Podnik postupuje s prihliadnutím na
vyhodnotenie rizikovosti predaja na splátky na základe skutočností uvedených na stránke Podniku v časti Právne informácie.
** Súčasťou balenia je aj predplatená SIM karta s programom Služieb Predplatenka a s bonusovým kreditom 10€, ktorá je kupujúcemu poskytnutá bezplatne (zdarma). Viac o programe Služieb Predplatenka a
benefitoch nájdete na www.predplatenka.sk. Podmienkou využívania priloženej Predplatenej Služby je registrácia a následná aktivácia. SIM karta je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Pre plnohodnotné fungovanie TCL MOVETIME Family Watch MT40X, t.j. využívanie všetkých dostupných funkcií je nevyhnutné vložiť do zariadenia registrovanú a aktivovanú SIM kartu, na ktorej sú poskytované
dátové služby alebo pripojiť zariadenie na sieť wifi. Viac informácií na www.telekom.sk.
Záručný servis tovarov uvedených v tomto cenníku sa riadi Reklamačným poriadkom pre mobilné telefóny, ak nebude dohodnuté inak. Ponuka je platná od 30. 4. 2021 do 6. 5. 2021.

