Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 5. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 15. 5. 2014 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. 5. 2014, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY HAPPY“ na str. 3 a 4, dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:

PROGRAMY HAPPY
PROGRAMY HAPPY
BEZ VIAZANOSTI
Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

Happy XL
volania

Happy XXL

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Volania do siete Telekom a pevných
sietí v SR

Happy XS
Neobmedzené
mimo špičky
a cez víkend

Voľné minúty do všetkých sietí v SR

50

100

150

250

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

–

–

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

–

Neobmedzené
aj do EÚ zo SR

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

2 000 MB

500 MB

5 000 MB**

–

–

–

1 000

29,99 € 44,99 €/39,99 €*

29,99 €

54,99€

SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou
Voľné minúty do EÚ zo SR
Mesačný poplatok

–

–

–

9,99 €

16,99 €

23,99 €

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Happy XL od 8. 12. 2012.
**Dátové prenosy prostredníctvom technológie LTE (4G Internet v mobile).
Počas prvých troch celých zúčtovacích období nasledujúcich odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie
programu služieb Happy bez viazanosti, je pre prípad výpovede tejto zmluvy dohodnutá trojmesačná výpovedná lehota, ktorá je rovnaká pre obe zmluvné strany
a ktorá začne plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa
tretieho zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Po uplynutí prvých 3 celých zúčtovacích období nasledujúcich
po uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je výpovedná lehota jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a
uplynie posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia. Účastník môže kedykoľvek po uplynutí troch celých zúčtovacích období nasledujúcich po uzavretí Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb požiadať o zmenu programu služieb Happy na akýkoľvek iný program Happy, pričom táto zmena bude účinná od prvého dňa
zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti Účastníka o vykonanie tejto zmeny. Zmena programu služieb Happy na
akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 5. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 5. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 5. 2014

PROGRAMY HAPPY S VIAZANOSŤOU
S MOBILNÝM TELEFÓNOM
Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

Happy XL
volania

Happy XXL

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Volania do siete Telekom a pevných
sietí v SR

Happy XS
Neobmedzené
mimo špičky
a cez víkend

Voľné minúty do všetkých sietí v SR

50

100

150

250

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

–

–

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

–

Neobmedzené
aj do EÚ zo SR

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

2 000 MB

500 MB

5 000 MB**

–

–

–

–

–

–

1 000

9,99 €

16,99 €

23,99 €

29,99 € 44,99 €/39,99 €*

29,99 €

54,99 €

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou
Voľné minúty do EÚ zo SR
Prvá (základná) časť mesačného
poplatku
Druhá (doplnková) časť mesačného
poplatku

podľa Prílohy A

podľa Prílohy A

Mesačný poplatok (súčet prvej
€/39,99 €*
9,99 € + suma 16,99 € + suma 23,99 € + suma 29,99 € + suma 44,99
€ + suma 54,99 € + suma
a druhej časti mesačného poplatku) podľa
+ suma podľa 29,99
Prílohy
A
podľa
Prílohy
A
podľa
Prílohy
A
podľa
Prílohy
A
uplatňovaný počas doby viazanosti
Prílohy A podľa Prílohy A podľa Prílohy A
* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Happy XL od 8. 12. 2012.
**Dátové prenosy prostredníctvom technológie LTE (4G Internet v mobile).
Podmienkou poskytovania programov služieb Happy s kúpou vybraných mobilných telefónov za zvýhodnenú cenu je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch
zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti.
Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný
program služieb nie je možná.
PROGRAMY HAPPY S VIAZANOSŤOU
BEZ MOBILNÉHO TELEFÓNU
Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

Happy XL
volania

Happy XXL

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Volania do siete Telekom a pevných
sietí v SR

Happy XS
Neobmedzené
mimo špičky
a cez víkend

Voľné minúty do všetkých sietí v SR

50

100

150

250

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

–

–

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

–

Neobmedzené
aj do EÚ zo SR

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

2 000 MB

500 MB

5 000 MB**

–

–

–

–

–

–

1 000

SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou
Voľné minúty do EÚ zo SR
Mesačný poplatok

9,99 €/8,99 €* 16,99 €/14,99 €* 23,99 €/19,99 €* 29,99 €/25,99 €*

39,99 €/33,99 €* 29,99 €/25,99 €* 54,99 €/46,99 €*

* zľavnená cena mesačného poplatku počas doby viazanosti pri 24-mesačnej viazanosti
** Dátové prenosy prostredníctvom technológie LTE (4G Internet v mobile).

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 5. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 5. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 5. 2014

Podmienkou poskytovania programov služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku za program služieb Happy je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu. V prípade uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s viazanosťou na 12 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu sa neuplatňuje zľavnená cena mesačného poplatku za program služieb Happy. Pri uzavretí
Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov zákazník získava možnosť aktivácie doplnkových balíčkov k programom
Happy, s výnimkou Balíčka 4G Internet v mobile, so zľavou 30 % z mesačných poplatkov za tieto doplnkové balíčky. Zľavnená cena mesačných poplatkov sa uplatňuje
počas celej doby viazanosti a po jej uplynutí bude uplatňovaná štandardná nezľavnená cena mesačného poplatku. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný
mesačný program služieb nie je možná. Programy služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku môžu byť v zmluvnej dokumentácii alebo vo faktúrach
označené aj doplňujúcou informáciou vo formáte „SIM“, pričom ide o štandardné programy Služieb Happy na príslušnej úrovni podľa tohto Cenníka a táto doplňujúca
informácia je iba informatívneho charakteru z dôvodu označenia, že daný program služieb Happy je poskytovaný za zľavnený mesačný poplatok.
V časti „Zložky programu služieb Happy“ na strane 4 sa nahrádza odsek „Internet v mobile“ nasledovne:
Zložky programu služieb Happy:
Internet v mobile zahŕňa neobmedzený objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom s tým, že po vyčerpaní
voľného objemu dát uvedeného vyššie v tabuľke bude v rámci jedného zúčtovacieho obdobia pri programoch Happy XS, Happy S, Happy M a Happy XL volania
rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 32 kb/s a pri programoch Happy L, Happy XL
a Happy XXL na 64 kb/s. Pri programe Happy XXL je jeho súčasťou poskytovanie doplnkového balíčka 4G Internet v mobile. Aktivovaním dátovej služby Internet
v mobile budú automaticky deaktivované služby web‘n‘walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Štart, Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet
E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu, ak boli pôvodne na SIM karte aktivované.
Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
V časti „Doplnkové balíčky k programom Happy“ na strane 6 sa dopĺňa nasledovný text:
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre programy Happy:
K programom Happy s voľným objemom dát
pre dátové prenosy s maximálnou rýchlosťou v objeme*:
Jednorazové zvýšenie objemu dát o:
Jednorazový poplatok

100 MB alebo 200 MB
200 MB

500 MB
500 MB

2 000 MB alebo viac
1 GB

2,99

2,99

2,99

* V prípade aktivovaného doplnkového balíčka Neobmedzený internet v mobile alebo 4G Internet v mobile k programu Happy sa pre jednorazové zvýšenie objemu
dát uplatní objem dát tohto doplnkového balíčka.
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou sa vzťahuje len na prebiehajúce zúčtovacie obdobie, pričom nevyčerpaný objem dát sa
do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša. Jednorazové zvýšenie je možné aktivovať zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom 200MB ZAP alebo
500MB ZAP alebo 1GB ZAP v závislosti od aktivovaného programu služieb.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 5. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 5. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 5. 2014

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY BIZNIS STAR“ na strane 8, dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:

PROGRAMY BIZNIS STAR
biznis star

Balík nekonečných volaní

Biznis Star*

Biznis Star**

Nekonečno
v špičke1

Nekonečno
NONSTOP1
Neobmedzene
Slovensko

Balík SMS/MMS

50

Počet voľných minút v rámci SR a do EÚ

50

Prichádzajúce roamingové hovory v EÚ

–

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

Nekonečno
Nekonečno Nekonečno Slovensko
Slovensko1 Slovensko a do EÚ
a do EÚ
Neobmedzene
Neobmedzene
Neobmedzene
Slovensko Slovensko a do EÚ
Slovensko a do EÚ

voľných minút do
150 250
EÚ a prichádzajúcich
roamingových volaní
–
v EÚ

Neobmedzený

Neobmedzený

2502

Neobmedzený

Internet v mobile – objem dát s max. rýchlosťou

200 MB

500 MB

2 000 MB

2 000 MB

10 000 MB**

Mesačný poplatok za program služieb
Cena za minútu po vyčerpaní voľných minút do všetkých
sietí v rámci SR
Cena za odoslanie SMS a MMS v rámci SR

14,99 €

29,99 €

49,99 €/44,99 €*

69,99 €

99,99 €

0,1200 €

0,0600 €

–

–

–

0,1000 €

–

–

–

–

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Biznis Star*** od 16. 1. 2013.
** Dátové prenosy prostredníctvom technológie LTE (4G Internet v mobile). Ponuka je platná v prípade aktivácie programu služieb Biznis Star***** od 1. 12. 2013.
V prípade aktivácie programu služieb Biznis Star***** do 30. 11. 2013 (vrátane) je v rámci programu služieb zahrnutý len balíček Internet v mobile –
s neobmedzeným počtom voľných dát, pričom je možné kedykoľvek požiadať o bezplatnú aktiváciu služby 4G Internet v mobile za podmienok definovaných
v tomto Cenníku pre program služby Biznis Star*****.
Pri využití jarnej akciovej ponuky programov služieb Biznis Star bude účastníkovi namiesto uvedeného Balíka nekonečných volaní poskytovaný Balík nekonečných
volaní z najbližšieho vyššieho programu služieb Biznis Star, a to v prípade využitia ponuky bez zakúpenia koncového zariadenia po celú dobu dojednanej
viazanosti a v prípade využitia ponuky so zakúpením akciového koncového zariadenia počas prvých 6 mesiacov doby viazanosti 24 mesiacov.
(2)
Pri využití jarnej akciovej ponuky programu služieb Biznis Star **** bude účastníkovi namiesto 250 minút prichádzajúcich hovorov v roamingu v EÚ poskytované
neobmedzené množstvo voľných minút prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ, a to v prípade využitia ponuky bez zakúpenia koncového zariadenia po celú
dobu dojednanej viazanosti a v prípade využitia ponuky so zakúpením akciového koncového zariadenia počas prvých 6 mesiacov doby viazanosti 24 mesiacov.
(1)

Ponuka platí do 31. 5. 2014
V časti „Zložky programu služieb Biznis Star“ na strane 8 sa nahrádza odsek „Internet v mobile“ nasledovne:
ZLOŽKY PROGRAMU SLUŽIEB BIZNIS STAR:
Internet v mobile zahŕňa neobmedzený objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom s tým, že po vyčerpaní
voľného objemu dát uvedeného vyššie v tabuľke bude v rámci jedného zúčtovacieho obdobia pri programoch Biznis Star* a Biznis Star** rýchlosť dátových prenosov
(sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 32 kb/s a pri programoch Biznis Star***, Biznis Star**** a Biznis Star***** na
64 kb/s. Aktivovaním dátovej služby Internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Štart, Standard,
Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu, ak boli
pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 5. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 5. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 5. 2014

V časti „Doplnkové balíky k programom Biznis Star“ na strane 9 sa nahrádza odsek „Internet v mobile 500“ nasledovne:
DOPLNKOVÉ BALÍKY K PROGRAMU BIZNIS STAR:
Internet v mobile 500 zahŕňa neobmedzený objem dát prenesených (prijatých a odoslaných) cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom s tým, že po
vyčerpaní voľného objemu dát uvedeného vyššie v tabuľke bude v rámci jedného zúčtovacieho obdobia pri programoch Biznis Star* a Biznis Star** rýchlosť dátových
prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 32 kb/s a pri programoch Biznis Star***, Biznis Star**** a Biznis
Star***** na 64 kb/s. Aktivovaním dátovej služby Internet v mobile budú automaticky deaktivované služby web’n’walk Surf, Surf&Mail, Giga, Internet v mobile 500, Štart,
Standard, Nonstop, BlackBerry, BlackBerry Internet E-mail alebo iné doplnkové dátové služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., okrem zdieľaného Mobilného internetu,
ak boli pôvodne na SIM karte aktivované. Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming.
Za časť „Doplnkové balíčky k programom Biznis Star“ na strane 9 sa dopĺňa nasledovný text:
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre programy Biznis Star:
K programom Biznis Star s voľným objemom dát
pre dátové prenosy s maximálnou rýchlosťou v objeme*:
Jednorazové zvýšenie objemu dát o:
Jednorazový poplatok

200 MB
200 MB

500 MB
500 MB

2 000 MB alebo viac
1 GB

2,99

2,99

2,99

* V prípade aktivovaného doplnkového balíčka Internet v mobile 500, Neobmedzený internet v mobile alebo Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v mobile
k programu Biznis Star sa pre jednorazové zvýšenie objemu dát uplatní objem dát tohto doplnkového balíčka.
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou sa vzťahuje len na prebiehajúce zúčtovacie obdobie, pričom nevyčerpaný objem dát sa do
nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša. Jednorazové zvýšenie je možné aktivovať zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom 200MB ZAP alebo 500MB
ZAP alebo 1GB ZAP v závislosti od aktivovaného programu služieb.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „SLUŽBA MOBILNEJ BEZPEČNOSTI – MOBILE SECURITY TELEKOM EDÍCIA“ na strane 16, sa nahrádza text nasledovne:
SLUŽBA MOBILNEJ BEZPEČNOSTI – MOBILE SECURITY TELEKOM EDÍCIA:
Služba Mobile Security Telekom Edícia (ďalej len „služba“) predstavuje komplexný softvérový systém ochrany Účastníckeho mobilného telefónu alebo tabletu
s operačným systémom Android pred hrozbami internetu. Služba sa skladá z nasledujúcich komponentov: Antivírus, Antispam, Antiphishing, Anti-Theft a užívateľských
licencií prispôsobeného produktu ESET Mobile Security spoločnosti ESET, spol. s r.o., pre platformu operačného systému Android verzie 2.2 a vyššie. Služba je
poskytovaná len k mesačným programom služieb a je funkčná len so SIM kartou vydanou spoločnosťou Slovak Telekom a k nej priradenou licenciou spoločnosti
ESET, spol. s r.o. Službu a užívateľské licencie prispôsobeného produktu ESET Mobile Security spoločnosti ESET, spol. s r.o., možno získať online po nainštalovaní
aplikácie, aktiváciou priamo z aplikácie, telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456 alebo osobne v Telekom Centre. Na plnú funkčnosť Služby (napríklad
na aktualizáciu vírusovej databázy) je potrebné pripojenie do internetu (cez Wi-Fi alebo prostredníctvom dátovej služby, ktorá môže byť osobitne spoplatnená podľa
Cenníka). O aktivácii, deaktivácii a reaktivácii Služby je Účastník informovaný prostredníctvom SMS notifikácie. Aktivácia, deaktivácia alebo reaktivácia služby
je možná online priamo v aplikácii, telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456 alebo osobne v Telekom Centre s účinkami od okamihu aktívneho
úkonu Účastníka smerujúceho k aktivácii, deaktivácii alebo reaktivácii služby. Účastníkovi je poskytovaná služba v prípade jej prvej aktivácie v prospech SIM karty
s využívaným (i) mesačným programom služieb Happy alebo Biznis Star počas prvých 6 mesiacov a (ii) iným mesačným programom služieb počas 1 mesiaca
odo dňa jej aktivácie za cenu, ktorá je zahrnutá v poplatku za poskytovanie mesačného programu služby. Ak počas tejto doby Účastník požiada o jej deaktiváciu
a následnú reaktiváciu, služba mu už bude spoplatňovaná v zmysle Cenníka. Mesačný poplatok za službu Mobile Security Telekom Edícia je účtovaný vo faktúre za
poskytované elektronické komunikačné služby mesačne pozadu. Ak k začiatku spoplatňovania služby došlo v priebehu zúčtovacieho obdobia, je Účastník povinný
zaplatiť alikvotnú časť mesačného poplatku za poskytovanie služby.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 5. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 5. 2014.

