PRÍLOHA Č. 3 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 1. 11. 2018

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 1. 11. 2018 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. 11. 2018, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti „HLASOVÉ PAUŠÁLY“ sa na strane 9 pôvodný text upravujúci podmienky
akciovej ponuky platnej od 1. 11. 2018 s názvom „ONLINE BENEFIT NA 12 MESIACOV ZADARMO“ v celom rozsahu mení
a nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
Účastník, ktorý si v čase od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 záväzne objedná poskytovanie programu Služieb ÁNO v úrovni
M alebo vyššej s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov prostredníctvom elektronického objednávkového
formulára dostupného na www.telekom.sk a následne na základe takejto elektronickej objednávky uzavrie Zmluvu
o poskytovaní verejných služieb alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie zvoleného
program Služieb ÁNO v úrovni M alebo vyššej s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základná
Zmluva/ Dodatok“), získa možnosť vždy raz počas 12 po sebe idúcich zúčtovacích období nasledujúcich po uzavretí
Základnej Zmluvy/Dodatku (samostatne pre každé zúčtovacie obdobie) jednorazovo si navýšiť objem dát k aktivovanému
programu ÁNO (v závislosti od úrovne Základnou Zmluvou/Dodatkom aktivovaného programu), a to (i) 500 MB navyše
k aktivovanému programu ÁNO M alebo (i) 1000 MB navyše k aktivovanému programu ÁNO L alebo vyššiemu so
100 % zľavou z jednorazového poplatku za príslušný doplnkový balík jednorazového zvýšenia objemu dát (ďalej aj „Balík
zadarmo“). Nárok na Balík zadarmo vzniká len raz za zúčtovacie obdobie, pričom prvýkrát si ho Účastník môže uplatniť
v zúčtovacom období prebiehajúcom ku dňu uzavretia Základnej Zmluvy/Dodatku na základe jeho zobrazenia v aplikácii
Telekom. Balík zadarmo si môže Účastník aktivovať výlučne len prostredníctvom aplikácie Telekom, kde sa mu takáto
možnosť po vzniku nároku automaticky zobrazí. V prípade, ak si Účastník v niektorom zúčtovacom období Balík zadarmo
neaktivuje jeho objednaním prostredníctvom aplikácie Telekom najneskôr do konca daného zúčtovacieho obdobia, nárok
na poskytnutie Balíka zadarmo za dané zúčtovacie obdobie zaniká. Pre využívanie Balíka zadarmo inak platia štandardné
podmienky platné pre doplnkový balík jednorazového zvýšenia objemu dát k programom ÁNO, ako sú uvedené v platnom
Cenníku pre programy služieb ÁNO, pričom jednorazové navýšenie objemu dát sa vzťahuje len na prebiehajúce zúčtovacie
obdobie a nevyčerpaný objem dát sa do nasledujúceho neprenáša. Nárok na Balík zadarmo definitívne zanikne a viac sa
neobnoví, ak Účastník počas obdobia trvania nároku na Balík zadarmo (i) požiada o zmenu alebo deaktiváciu Základnou
Zmluvou/Dodatkom aktivovaného programu Služieb (s výnimkou zmeny na vyšší program ÁNO, keď mu zostáva právo
na pôvodný objem dát podľa programu aktivovaného Základnou Zmluvou/Dodatkom) alebo (ii) dôjde k predčasnému
ukončeniu Základnej Zmluvy/Dodatku. Počas obmedzenia alebo prerušenia poskytovania Služieb si Účastník nemôže
Balík zadarmo uplatniť a nárok na Balík zadarmo za toto obdobie nemá. V prípade, ak dôjde k zániku Základnej Zmluvy/
Dodatku z dôvodu využitia práva Účastníka na odstúpenie do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z.,
nárok na poskytnutie Balíka zadarmo zaniká a Účastník je povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na
základe Základnej Zmluvy/Dodatku prijal, vrátane náhrady za poskytnutý a Účastníkom uplatnený benefit v peniazoch.
Táto ponuka sa nevzťahuje na akékoľvek osobitné formy nákupu cez www.telekom.sk mimo štandardného elektronického
objednávkového procesu.
Podmienky akciovej ponuky pod názvom „ONLINE BENEFIT NA 12 MESIACOV ZADARMO“, ako sú uvedené v tejto
Prílohe č. 3, sa uplatnia prednostne pred znením uvedeným v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného od 1. 11. 2018.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie
služieb prostredníctvom mobilnej siete platného od 1. 11. 2018, a nadobúda účinnosť dňom 1. 11. 2018.

