Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 1. 1. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 1. 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. 1. 2014, a to nasledovne:
V časti Cenník mesačných programov sa časť „Programy Happy“ na str. 3 po časť „ZĽAVA K HAPPY A BIZNIS STAR PRE VERNÝCH ZÁKAZNÍKOV“ nahrádza nasledovným
textom:

PROGRAMY HAPPY
PROGRAMY HAPPY
BEZ MOBILNÉHO TELEFÓNU

Volania do siete Telekom
a pevných sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí v SR
SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – voľný objem dát
4G Internet v mobile
Voľné minúty do EÚ zo SR
Mesačný poplatok

HAPPY L

HAPPY XL

HAPPY XL
VOLANIA

HAPPY XXL

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

150

250

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

– Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

HAPPY XS
HAPPY S
HAPPY M
Neobmedzené
mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend
50
–

100

Neobmedzené
– aj
do EÚ zo SR

100 MB

200 MB

500 MB

Neobmedzený

Neobmedzený

500 MB

–

–

–

–

–

–

–

Neobmedzený

–

–

–

1000

29,99 € 44,99 €/39,99 €*

29,99 €

54,99 €

–

–

–

9,99 €

16,99 €

23,99 €

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Happy XL od 8. 12. 2012.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. 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. 1. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014.

Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 1. 1. 2014

PROGRAMY HAPPY
S MOBILNÝM TELEFÓNOM
HAPPY L

HAPPY XL

HAPPY XL
VOLANIA

HAPPY XXL

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

150

250

Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

– Neobmedzené

Neobmedzené

Neobmedzené

HAPPY XS
HAPPY S
HAPPY M
Neobmedzené
mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend

Volania do siete Telekom
a pevných sietí v SR
Voľné minúty do všetkých sietí v SR

50

SMS/MMS do všetkých sietí v SR
Internet v mobile – voľný objem dát

100

–

Neobmedzené
– aj
do EÚ zo SR

100 MB

200 MB

500 MB

Neobmedzený

Neobmedzený

500 MB

–

4G Internet v mobile

–

–

–

–

–

–

Neobmedzený

Voľné minúty do EÚ zo SR

–

–

–

–

–

–

1000

9,99 €

16,99 €

23,99 €

29,99 € 44,99 €/39,99 €*

29,99 €

54,99 €

Prvá (základná) časť
mesačného poplatku
Druhá (doplnková) časť mesačného
poplatku
Mesačný poplatok (súčet prvej
a druhej časti mesačného poplatku)
uplatňovaný počas doby viazanosti

podľa Prílohy A podľa Prílohy A podľa Prílohy A podľa Prílohy A
9,99 €
+ suma podľa
Prílohy A

16,99 €
+ suma podľa
Prílohy A

23,99 €
+ suma podľa
Prílohy A

29,99 €
+ suma podľa
Prílohy A

podľa Prílohy A podľa Prílohy A podľa Prílohy A
44,99 €/
39,99 €* + suma
podľa Prílohy A

29,99 €
+ suma podľa
Prílohy A

54,99 €
+ suma podľa
Prílohy A

* Cena je platná v prípade aktivácie programu služieb Happy XL od 8. 12. 2012.
Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. 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.
PONUKA VÝHODY vyššieho paušálu Happy za cenu nižšieho
Pri uzavretí Dodatku s viazanosťou

v cene Happy XS a Happy S

v cene Happy M, happy L a Happy XL volania

bez mobilného telefónu

výhody Happy L na 12 mesiacov

výhody Happy XL na 12 mesiacov

s mobilným telefónom

výhody Happy L na 6 mesiacov

výhody Happy XL na 6 mesiacov

Poznámka: Ponuka výhody vyššieho paušálu Happy za cenu nižšieho platí do 31. 1. 2014. Získanie výhody vyššieho paušálu Happy L alebo Happy XL za cenu
nižších paušálov Happy je podmienené uzavretím Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s programom Happy s viazanosťou na 24 mesiacov. Výhoda
sa poskytuje na 6 mesiacov pri súčasnej kúpe akciového mobilného telefónu alebo na 12 mesiacov pri uzavretí Dodatku k Zmluve bez kúpy akciového telefónu.

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

Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 1. 1. 2014

Zľava k Happy a Biznis Star pre verných zákazníkov
Obdobie poskytovania služieb k telefónnemu číslu
Viac ako 18 mesiacov

Zľava z mesačného poplatku
2%

Viac ako 4 roky

4%

Viac ako 7 rokov

6%

Viac ako 10 rokov

10 %

Viac ako 15 rokov

12 %

Podmienky: Ponuka platí do 31. 1. 2014. Podmienkou poskytovania zľavy pre verných zákazníkov je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
ktorého predmetom je poskytovanie programu Služieb Happy alebo Biznis Star počas doby viazanosti aspoň 24 mesiacov (ďalej len „Dodatok“). Zľava pre verných
zákazníkov bude uplatňovaná na prvú (základnú) časť mesačného poplatku za program Služieb Happy alebo na mesačný poplatok za program Služieb Biznis Star
počas celej doby viazanosti dojednanej v Dodatku. Po uplynutí dojednanej doby viazanosti prestane byť zľava pre verných zákazníkov poskytovaná. Výška zľavy pre
verných zákazníkov je závislá od dĺžky obdobia, počas ktorého boli vo vzťahu k telefónnemu číslu a SIM karte, ktoré sú uvedené v Dodatku, poskytované Podnikom
jeho Služby, či už v predplatenej forme, alebo s mesačným programom Služieb. V prípade prenesenia telefónneho čísla od Podniku k inému operátorovi sa dovtedajšie
obdobie nezohľadňuje. Výška zľavy pre verných zákazníkov sa určuje vždy ku dňu uzavretia Dodatku a uplatňuje sa počas celej doby viazanosti v rovnakej výške.
Zľavu pre verných zákazníkov nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny mesačných poplatkov Služieb Happy alebo Biznis Star.
V časti Cenník mesačných programov, „Programy Happy“ na str. 5 sa časť „Poznámka“ nahrádza nasledovným textom:
Poznámka: Ponuka platí do 31. 1. 2014. K programom Happy je možné aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou balíčkov Viac, služby
Medzi nami, Víkendové SMS, Večerné volania, Neobmedzený víkend, Presun voľných minút. Pre programy Happy je aktivácia CLIP spoplatnená sumou 4,99 €.
Účastníkom, ktorým je v zmysle zmluvných podmienok dojednaných do 30. 10. 2012 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb a jej Dodatku účtovaný mesačný poplatok, ktorý sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), bude mesačný poplatok uplatňovaný vo
výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej
siete platného a účinného pre programy Happy do 30. 10. 2012 a podľa Prílohy A. Cenník programov Happy – Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku
programov Happy platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 31. 10. 2012 (vrátane) do 8. 1. 2013 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, jej Dodatku a kúpnej zmluvy bol predaný mobilný telefón na splátky, bude počas celej doby dojednanej viazanosti účtovaný
mesačný poplatok za program služieb Happy, akontácia a splátky kúpnej ceny mobilného telefónu vo výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Happy od
31. 10. 2012 (vrátane) do 8. 1. 2013 (vrátane) a podľa jeho Prílohy A. Cenník programov Happy – Cenník mobilných telefónov k programom Happy platnej a účinnej
v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
Účastníkom, ktorým je v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 9. 1. 2013 (vrátane) do 14. 10. 1013 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej Dodatku účtovaný mesačný poplatok, ktorý sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), bude druhá
(doplnková) zložka mesačného poplatku uplatňovaná vo výške a za podmienok podľa Prílohy A. Cenník programov Happy – Druhá (doplnková) časť mesačného
poplatku programov Happy platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 15. 10. 2013 (vrátane) do 20. 12. 2013 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, jej Dodatku a kúpnej zmluvy bol predaný mobilný telefón na splátky, bude počas celej doby dojednanej viazanosti účtovaný
mesačný poplatok za program služieb Happy, akontácia a splátky kúpnej ceny mobilného telefónu vo výške a za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Happy od
15. 10. 2013 (vrátane) do 20. 12. 2013 (vrátane) a podľa jeho Prílohy A. Cenník programov Happy – Cenník mobilných telefónov k programom Happy platnej
a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných 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. 1. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014.

Príloha č. 1 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 1. 1. 2014

Účastníkom, ktorým je v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 21. 12. 2013 (vrátane) vo vzťahu k programom Happy podľa Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb a jej Dodatku účtovaný mesačný poplatok, ktorý sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), bude druhá (doplnková) zložka mesačného
poplatku uplatňovaná vo výške a za podmienok podľa Prílohy A. Cenník programov Happy – Druhá (doplnková) časť mesačného poplatku programov Happy
platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
V časti Cenník mesačných programov sa časť „Cenník programov služieb Biznis Star“ na str. 12 po časť „ZĽAVA K HAPPY A BIZNIS STAR PRE VERNÝCH
ZÁKAZNÍKOV“ nahrádza nasledovným textom:

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

–

Internet v mobile – počet voľných dát
4G Internet v mobile
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

Biznis Star***

Biznis Star****

Biznis Star*****

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

Nekonečno
Slovensko a do EÚ
Neobmedzene
Slovensko a do EÚ

150 250 voľných minút do

EÚ a prichádzajúcich
– roamingových volaní
v EÚ

Neobmedzený

Neobmedzený

2502

Neobmedzený

200 MB

500 MB

Neobmedzený

Neobmedzený

–

–

–

–

–

Neobmedzený**

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.
** 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*****.
(1) Pri využití vianočnej 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 12 mesiacov doby viazanosti na 24 mesiacov.
(2) Pri využití vianočnej 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 12 mesiacov doby
viazanosti na 24 mesiacov.
V časti Cenník mesačných programov, „Cenník programov služieb Biznis Star“ sa na str. 13 za časť „Poznámka“ dopĺňa nasledovný text:
Účastníkom, ktorým v zmysle zmluvných podmienok dojednaných od 15. 10. 2013 (vrátane) do 20. 12. 2013 (vrátane) vo vzťahu k programom Biznis Star podľa
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej Dodatku a kúpnej zmluvy bol predaný mobilný telefón na splátky, bude počas celej doby dojednanej viazanosti
účtovaný mesačný poplatok za program služieb Biznis Star, akontácia a splátky (24 splátok) kúpnej ceny mobilného telefónu vo výške a za podmienok podľa
Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre
programy Biznis Star od 15. 10. 2013 (vrátane) do 20. 12. 2013 (vrátane) a podľa jeho Prílohy B. Cenník programov Biznis Star – Cenník mobilných telefónov
k programom Biznis Star platnej a účinnej v čase uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných 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. 1. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014.

