PRÍLOHA K CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB
SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S.
– VIANOČNÉ PREKVAPPENIE
PLATNÁ OD 26. 11. 2021
Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a nadobúda účinnosť dňom 26. 11. 2021.
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., oznamuje, že touto prílohou dochádza s platnosťou od 26. 11. 2021 k zmene v ponuke programov a služieb uvedených v aktuálne
platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
V období od 27. 10. 2021 do 31. 12. 2021 je možné v Telekom aplikácii k ďalej špecifikovaným Službám, pri ktorých je to umožnené, prevziať Vianočné prekvAPPenie.
Dostupné Vianočné prekvAPPenia sú Jednorazová zľava do faktúry pre program Služieb T paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy, Magio Internet, Magio Internet
vzduchom, Turbo, Optik, Magenta Office Internet, Biznis NET, Internet Mini, Magio Televízia, Magio Televízia Biznis, Magio TV, Magio TV Optik, Magio Sat, Doma Happy,
Doma, Uni, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací program, Biznis linka, Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Standard, Biznis Slovensko, Biznis Uni, Biznis ISDN Základ,
Biznis ISDN Uni, Biznis Premium a TP-Magenta Office; Nekonečné dáta a Nekonečné volania pre program Služieb T paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy,
a Bez záväzkov, Nekonečné dáta na 1 deň a Dvojnásobný kredit pre program Služieb Predplatenka, Easy Pecka, Easy Team, Easy Fix; HBO GO na 3 mesiace zadarmo
pre program Služieb T paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy, Bez záväzkov, Magio Internet, Magio Internet vzduchom, Turbo, Optik, Magenta Office Internet,
Biznis NET, Internet Mini, Magio Televízia, Magio Televízia Biznis, Magio TV, Magio TV Optik, Magio Sat, Doma Happy, Doma, Uni, Pevná linka Základ, Zvýhodnený volací
program, Biznis linka, Biznis Aktiv, Biznis Mesto, Biznis Standard, Biznis Slovensko, Biznis Uni, Biznis ISDN Základ, Biznis ISDN Uni, Biznis Premium a TP-Magenta Office.
Pre využitie prevzatého Vianočného prekvAPPenia je potrebné si ho aktivovať. Aktivácia je možná k Službe, ku ktorej bolo Vianočné prekvAPPenie prevzaté. Ak aktivácia
neprebehne v stanovenej lehote, nárok na využitie prevzatého Vianočného prekvAPPenia zanikne. Účastník si nevyberá konkrétne Vianočné prekvAPPenie. Konkrétne
Vianočné prekvAPPenie je k vybranej Službe priradené s prihliadnutím na typ Služby, ku ktorej je Vianočné prekvAPPenie prevzaté, prípadné aktivované doplnkové služby
k takejto Službe, ako aj na prípadné ďalšie Služby s dostupným Vianočným prekvAPPením využívané tým istým Účastníkom. V prípade, ak po uplatnení uvedených kritérií
je pre konkrétnu Službu stále dostupných viacero Vianočných prekvAPPení, prebehne náhodný výber jedného z nich. Priradenie konkrétneho Vianočného prekvAPPenia
pre konkrétnu Službu podľa uvedených pravidiel prebehne vždy pred prevzatím a v prípade odloženej aktivácie pred aktiváciou Vianočného prekvAPPenia. Z uvedeného
dôvodu sa v konkrétnom prípade môže stať, že po prevzatí Vianočného prekvAPPenia ku konkrétnej Službe pri následnej odloženej aktivácii Vianočného prekvAPPenia
bude Účastníkovi dostupné k aktivácii iné Vianočné prekvAPPenie ako prv zobrazené. Uvedená situácia nastáva z dôvodu uplatnenia pravidiel pre priradenie konkrétneho
Vianočného prekvAPPenia. Prevzaté Vianočné prekvAPPenie nie je možné zo strany Účastníka vymeniť za iné Vianočné prekvAPPenie alebo za iné plnenie.
JEDNORAZOVÁ ZĽAVA DO FAKTÚRY
Vianočné prekvAPPenie Jednorazová zľava do faktúry umožňuje Účastníkovi získať jednorazovú zľavu vo výške 5,00 € z ceny mesačného poplatku. Benefit je potrebné
aktivovať v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2021 do 23.59 hod. Zľava bude uplatnená v najbližšej faktúre po aktivácií benefitu.
BALÍK NEKONEČNÉ DÁTA
Vianočné prekvAPPenie Nekonečné dáta umožňuje čerpať 1 000 GB dát (súčet odoslaných a prijatých dát) počas 30 dní od aktivácie dátového balíka (ďalej len „Dátový
balík“). Dátový balík je potrebné aktivovať v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2021 do 23.59 hod. Ak Účastník nevyčerpá dáta v plnom rozsahu, po skončení platnosti
balíka už dáta nie je možné čerpať a neprenášajú sa. O aktivácii bude Účastník informovaný v Telekom aplikácii. Po vyčerpaní dát z balíka je Účastník informovaný SMS
správou. Dáta z dátového balíka sa po aktivácii začnú čerpať prednostne pred dátami z voľného objemu dát z paušálu a pred dátami dokúpenými s mesačnou platnosťou.
Čerpanie denných dátových balíkov má prednosť pred čerpaním dát z dátového balíka. Dáta z dátového balíka nie je možné čerpať prostredníctvom doplnkových SIM
so Zdieľaním dát z paušálu a ani zdieľať iným typom zdieľania dát. Čerpanie dát z dátového balíka je možné v SR, krajinách EÚ a zóne 1 (spotreba v SR, krajinách EÚ a
zóne 1 sa spočítava). Na spotrebu dát z dátového balíka v krajinách EÚ a zóne 1 sa uplatňuje Politika primeraného využívania služieb v roamingu a ochranné opatrenia
v súlade s legislatívou EÚ. Spotreba dát z dátového balíka sa započítava do celkovej dátovej prevádzky Účastníka. V prípade programov služieb T paušál, ÁNO a Happy,
ktoré zahŕňajú objem dát dostupný v paušále, sa FUP (objem dát v krajinách EÚ a zóne 1 bez príplatku) stanovená pre využívaný paušál a zúčtovacie obdobie zdieľa a
zohľadňuje (uplatňuje spoločne) aj na čerpanie dát z dátového balíka Nekonečné dáta v krajinách EÚ a v zóne 1 v príslušnom zúčtovacom období. Objem dát, ktoré je možné
spotrebovať v krajinách EÚ a zóne 1 v prípade programov služieb T paušál, ÁNO a Happy, podmienky uplatnenia Politiky primeraného využívania a výšku roamingových
príplatkov je možné overiť v Cenníku – časť B vydaného pre príslušný program služby, časť s názvom POLITIKA PRIMERANÉHO VYUŽÍVANIA ROAMINGOVÝCH SLUŽIEB
V RÁMCI EÚ, NÓRSKA, ISLANDU, LICHTENŠTAJNSKA, MONAKA A ANDORRY. V prípade programu služby Bez záväzkov sú dáta z dátového balíka Nekonečné dáta
prenesené v krajinách EÚ a zóne 1 spoplatnené sumou 0,0036 €/MB za každý prenesený 1 kB; podmienky využívania dát v rámci programu služby Bez záväzkov sú
upravené v Cenníku – časť B, časť s názvom PROGRAM BEZ ZÁVÄZKOV.
NEKONEČNÉ DÁTA NA 1 DEŇ
Vianočné prekvAPPenie Nekonečné dáta na 1 deň (ďalej len „Dátový balík“) umožňuje aktivovanie Dátového balíka so 100 % zľavou z poplatku zaň. Dátový balík je možné
aktivovať výhradne v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2021 do 23.59 hod. Dátový balík umožňuje využívať nekonečné dáta s plnou rýchlosťou, t. j. s maximálnou
možnou rýchlosťou až do 600 Mb/s pri sťahovaní dát a 80 Mb/s pri ich odosielaní a je poskytovaný s dobou platnosti 24 hodín od momentu aktivácie. Deaktivácia
Dátového balíka nastane uplynutím doby jeho platnosti. Dáta z Dátového balíka je možné čerpať v SR, krajinách EÚ a zóne 1. Na spotrebu dát z Dátového balíka v krajinách
EÚ a zóne 1 sa neuplatňuje Politika primeraného využívania služieb v roamingu a ochranné opatrenia v súlade s legislatívou EÚ.

PRÍLOHA K CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB
SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S.
– VIANOČNÉ PREKVAPPENIE
PLATNÁ OD 26. 11. 2021
Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
a nadobúda účinnosť dňom 26. 11. 2021.
DVOJNÁSOBNÝ KREDIT
Vianočné prekvAPPenie Dvojnásobný kredit umožňuje získať 100 % Bonusového kreditu za najbližšie uskutočnené dobitie (ďalej len „Benefit“) po aktivácii daného
Benefitu. Aktivácia Benefitu je možná najneskôr do 31. 12. 2021 do 23.59 hod. Na získanie Benefitu je potrené dobiť kredit Účastníkom do 31. 1. 2022 akoukoľvek výškou
a cez ktorýkoľvek dobíjací kanál.
NEKONEČNÉ VOLANIA
Vianočné prekvAPPenie Nekonečné volania (ďalej len „Volací balík“) umožňuje využívať nekonečné volania do všetkých sietí v SR a v roamingu v zóne 0 a 1. Volací balík je
platný 30 dní od momentu aktivácie. Aktiváciu Volacieho balíka je možné výhradne v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2021 do 23.59 hod. Počas platnosti Volacieho
balíka sa vykonané volania nebudú započítavať do objemu voľných minút, resp. nebudú spoplatnené príslušnou tarifikáciou. Nekonečné volania sa vzťahujú na volania na
štandardné účastnícke čísla v mobilnej a pevnej sieti v SR a odchádzajúce roamingové volania v krajinách EÚ a zóne 1 do SR. Na iné volania (napr. medzinárodné volania,
volanie v roamingu mimo zón 0 a 1, volania na spoplatnené infolinky, prémiové a audiotexové čísla a iné čísla so zvýšenou tarifou) sa nekonečné volania nevzťahujú.
HBO GO NA 3 MESIACE ZADARMO
Vianočné prekvAPPenie HBO GO zadarmo (ďalej len „Benefit“) umožňuje aktiváciu Benefitu so 100 % zľavou z mesačného poplatku po dobu 90 dní od momentu
aktivácie. Aktiváciu Benefitu je možné vykonať výhradne v Telekom aplikácii najneskôr do 31. 12. 2021 do 23.59 hod. Benefit je následne potrebné registrovať na základe
unikátneho kódu, ktorý bude Účastníkovi doručený SMS správou/elektronicky na notifikačnú mailovú adresu Účastníka. S unikátnym kódom je potrebné sa registrovať na
www.hbogo.sk v sekcii registrácia. V kroku registrácia je potrebné zvoliť možnosť „Prihlásenie cez operátora“, kde je potrebné vybrať operátora Slovak Telekom. Následne
je potrebné vyplniť informácie podľa inštrukcií v kroku registrácia. Benefit bude automaticky deaktivovaný uplynutím bezplatného obdobia. V prípade, že Účastník bude
mať záujem pokračovať vo využívaní služby, je potrebné sa riadiť inštrukciami, ktoré mu budú zaslané 5 dní pred ukončením bezplatného obdobia.

