PRÍLOHA Č. 1 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S.
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE PLATNÁ OD 1. 12. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 12. 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. 12. 2014, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY EASY“ sa na str. 23 a 24 dopĺňa odsek „Doplnkové balíky pre
programy Easy a Easy Fix“ nasledovne:

BALÍKY PRE EASY PECKA OBSAHUJÚCE HLAS, SMS A DáTA
MIX BALÍČKY PRE EASY PECKA
POPLATOK
ZA SLUŽBU
3,99 €/30 dní
7,99 €/30 dní
11,99 €/30 dní

MIX S
MIX M
MIX L

AKTIVÁCIA:
SMS NA 12330
MIXS ZAP
MIXM ZAP
MIXL ZAP

MIX BALÍČKY
Poplatok za službu/30 dní
Voľné minúty do všetkých sietí v SR a EÚ
Voľné SMS do všetkých sietí v SR a EÚ
Voľné data vrátane 4G (MB)
Aktivácia zaslaním SMS na 12330
Deaktivácia zaslaním na 12330

MIX S
3,99 €
30
10
50

MIX M
7,99 €
50
30
100

MIX L
11,99 €
100
50
200

MIXS ZAP
MIXS VYP

MIXM ZAP
MIXM VYP

MIXL ZAP
MIXL VYP

Voľné minúty nie je možné použiť na Odkazovú službu alebo dátové volania. Voľné SMS nie je možné použiť na SMS poslané
na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy alebo z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Direct
a Email SMS. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania dátových prenosov je zostatok kreditu vo výške
minimálne 0,24 €.
Služba Mix Balíček sa poskytuje počas obdobia 30 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky
predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného kreditu na SIM karte; v opačnom prípade sa služba automaticky
deaktivuje. Pri predĺžení poskytovania služby sa účastníkovi obnoví počet voľných minút/SMS správ a objem dát (voľné
jednotky) prislúchajúci obnovenému balíčku. Po prečerpaní voľných jednotiek sa bude uplatňovať štandardná cena za volania,
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SMS správy a dáta platná pre program Easy Pecka, vrátane ostatných pravidiel s tým súvisiacich. Účastník je oprávnený si
kedykoľvek aktivovať ďalší balíček rovnakej alebo vyššej úrovne, týmto sa obnoví počet voľných jednotiek, a to bez ohľadu
na vyčerpané voľné jednotky aktuálneho balíčka; rovnako sa obnoví aj obdobie platnosti balíčka. Zmena balíčka na nižší
je možná len v prípade deaktivácie aktuálne využívaného balíčka. Účastník je oprávnený kedykoľvek deaktivovať aktuálne
využívaný balíček, pričom k deaktivácii dôjde uplynutím predplateného obdobia (30 dní).
Kombinovateľnosť Mix Balíčkov s inými doplnkovými balíčkami:
Mix Balíčky je možné kombinovať s doplnkovými balíčkami – Neobmedzené Telekom volania, Neobmedzené volania do SR,
100 minút do SR, Volania Najbližším, Neobmedzené SMS do SR, Surf 1000, Roamingové Easy volania a Roamingové Easy
SMS. Pri súčasnom využívaní doplnkových balíčkov s Mix balíčkami, kde sú typy voľných jednotiek rovnaké ako v uvedených
doplnkových balíčkoch, sa voľné jednotky poskytované v rámci doplnkových balíčkov využívajú ako prvé. Výnimkou je služba
Surf 1000, kde sa voľný objem dát v rámci Mix balíčka čerpá ako prvý a voľný objem dát v rámci služby Surf 1000 sa čerpá
až následne.
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