PRÍLOHA Č. 2 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. – CENNÍK
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE PLATNÁ OD 19. 11. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 19. 11. 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. 11. 2014, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY EASY“, sa na str. 16 nahrádza odsek „Zmeňte si svoje Easy na Easy
Pecka a získajte internet na 90 dní zadarmo“ nasledovne:
ZMEŇTE SI SVOJE EASY NA EASY PECKA A ZÍSKAJTE INTERNET NA 90 DNÍ ZADARMO
Účastník, ktorý si aktivuje program Easy Pecka prechodom z aktuálne využívaného programu služby Easy v čase poskytovania
tejto akcie, má nárok na benefit Internet na 90 dní zadarmo. Benefit spočíva v automatickej aktivácii a bezplatnom poskytovaní
dátového balíčka SURF 1000 počas obdobia 90 dní odo dňa aktivácie programu Easy Pecka. V rámci dátového balíčka
SURF 1000 získa účastník dáta v objeme 1000 MB na obdobie každých 30 dní. Po prenesení 1 000 MB dát v rámci
30-dňového obdobia bude rýchlosť dátových prenosov znížená na 64/16 kb/s (sťahovanie/odosielanie dát). Po uplynutí
obdobia bezplatného poskytovania dátového balíčka SURF 1000 bude dátový balíček automaticky deaktivovaný. Nárok na
tento benefit je možné vo vzťahu k jednému telefónnemu číslu uplatniť iba jedenkrát. Účastník má možnosť požiadať počas
každého 30-dňového obdobia, v ktorom vyčerpal celý objem dát z dátového balíčka SURF 1000, o jednorazové zvýšenie
objemu dát o 1000 MB za jednorazový poplatok vo výške 5,99 € pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou. Jednorazové
zvýšenie objemu dát po vyčerpaní celého objemu dát z dátového balíčka SURF 1000 je možné aktivovať zaslaním bezplatnej
SMS na číslo 12330 s textom SURF1000 ZAP. Nevyčerpaný objem dát z dátového balíčka, ako aj objem dát prislúchajúci
jednorazovému zvýšeniu objemu dát sa neprenášajú do ďalšieho obdobia. Ponuka platí od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2014.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 11. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 19. 11. 2014.

