PRÍLOHA Č. 3 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 20. 9. 2017

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 20. 9. 2017 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. 9. 2017, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „EASY PECKA“ sa na str. 25 upravuje text nasledovne:
Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho hovoru. Táto tarifikácia sa uplatňuje na službu ako takú, t. j. aj na objednané
doplnkové služby, ak nie je výslovne pri danej doplnkovej službe uvedené inak. Volania a SMS do jednotlivých sietí v SR budú
spoplatnené maximálne do výšky 0,50 € za jeden kalendárny deň. Následne nebudú v daný deň volania a SMS do príslušnej
siete spoplatnené. Maximálna cena za volania a SMS vo výške 0,50 € za jeden kalendárny deň sa uplatňuje osobitne pre volania
a SMS do siete Telekom a do všetkých pevných sietí v SR, osobitne pre volania a SMS do siete Orange Slovensko, osobitne pre
volania a SMS do siete O2 Slovensko a osobitne pre volania a SMS do siete 4ka. Na účastníka sa zároveň aplikuje tzv. Zásada
korektného využívania služby s mesačným objemom max. 2 000 minút a 2 000 SMS do všetkých sietí v SR spoločne. V prípade
prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky budú účastníkovi ďalšie volania nad rámec 2 000 minút a ďalšie SMS nad
rámec 2 000 SMS do konca kalendárneho mesiaca spoplatnené – volania sumou 0,0900 €/min. do všetkých sietí v SR a SMS
sumou 0,0600 €/SMS do všetkých sietí v SR. Tarifikačný interval dátových prenosov v rámci mobilnej siete Telekom je 10 kB
pre všetky APN a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát. Program Easy Pecka nie je možné kombinovať s programom
Easy Plus a Easy Extra SMS. Z programu Easy Pecka nie je možné prejsť na iný program služby Easy. Prenos dát v mobilnej
sieti Telekom so službou Internet na deň bude počas kalendárneho dňa spoplatnený sumou 0,1000 € s DPH za 1 MB, avšak
maximálne do výšky 0,50 € za jeden kalendárny deň. Po prenesení 200 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň)
dôjde k pozastaveniu prístupu na Internet. Prístup na Internet je možné do konca daného dňa obnoviť zaslaním SMS s textom
ESTE200 na číslo 12330, čím účastník získa 200 MB za 0,50 €.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „DOPLNKOVÉ BALÍKY PRE PROGRAMY EASY A EASY FIX“ sa na str. 26 upravuje
text nasledovne:
DÁTOVÉ BALÍKY S PODPOROU 4G SIETE PRE SLUŽBY EASY A EASY FIX
POPLATOK ZA DÁTOVÝ BALÍK
RAZ GIGA
3 €/max. 7 dní
VZDY GIGA
6 €/30 dní
VZDY 2 GIGA
6 €*/30 dní

AKTIVÁCIA: SMS NA 12330
RAZ GIGA
GIGA
2GIGA

* Akciová cena dátového balíka VŽDY 2 GIGA platí do 31. 1. 2018.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 9. 2017, a nadobúda účinnosť dňom 20. 9. 2017.
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Podmienky pre poskytovanie jednotlivých dátových balíkov uvedených vyššie:
DÁTOVÉ SLUŽBY

Poplatok za dátový balík
Voľný objem dát
Obnova rýchlosti zaslaním SMS
s textom ESTE500 na 12330
Aktivácia dátového balíka zaslaním SMS na 12330
Deaktivácia automatického obnovovania
dátového balíka zaslaním SMS na 12330

RAZ GIGA
3 €/max. 7 dní
1 GB

VŽDY GIGA
6 €/30 dní
1 GB

VŽDY 2 GIGA
6 €*/30 dní
2 GB

-

500 MB

500 MB

RAZ GIGA

GIGA

2GIGA

-

GIGA VYP

2GIGA VYP

* Akciová cena dátového balíka VŽDY 2 GIGA platí do 31. 1. 2018.
Dátové balíky RAZ GIGA, VŽDY GIGA a VŽDY 2 GIGA umožňujú využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov
v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z Internetu 150 Mb/s a s max. prenosovou rýchlosťou do Internetu 50 Mb/s. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania vyššie uvedených
dátových balíkov je zostatok Kreditu minimálne vo výške 0,24 €.
Dátový balík RAZ GIGA sa poskytuje s dobou platnosti maximálne 7 dní odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu
voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti. Deaktivácia dátového balíka RAZ GIGA, je realizovaná uplynutím maximálnej doby jeho platnosti alebo úplným vyčerpaním zakúpeného celého objemu voľných dát.
Dátové balíky VŽDY GIGA a VŽDY 2 GIGA sa poskytujú počas obdobia 30 dní odo dňa ich aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti, a následne sa ich poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní
za predpokladu dostatočného Kreditu na SIM karte. Deaktivácia dátového balíka VŽDY GIGA a VŽDY 2 GIGA je realizovaná
uplynutím doby platnosti už zaplateného príslušného dátového balíka. Po vyčerpaní voľného objemu dát prislúchajúceho
k dátovému balíku VŽDY GIGA alebo VŽDY 2 GIGA do skončenia doby platnosti príslušného dátového balíka dôjde k zníženiu
rýchlosti dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na 64 kb/s. Rýchlosť prístupu na Internet v mobilnej sieti Telekom
je možné do konca doby platnosti pôvodného dátového balíka VŽDY GIGA alebo VŽDY 2 GIGA obnoviť zaslaním SMS s textom
ESTE500 na číslo 12330, čím účastník získa 500 MB za 1 EUR. Opätovné obnovenie rýchlosti počas doby platnosti dátového
balíka VŽDY GIGA a VŽDY 2 GIGA je možné maximálne 4-krát.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 9. 2017, a nadobúda účinnosť dňom 20. 9. 2017.

