PRÍLOHA Č. 1 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S.
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE PLATNÁ OD 1. 2. 2015

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 1 dochádza s platnosťou od 1. 2. 2015 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. 2. 2015, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „INÉ POPLATKY“, sa na str. 27 dopĺňa odsek „Prechod na mesačný program
služieb alebo na program Easy Fix“ nasledovne:
Prechod na mesačný program služieb alebo na program Easy Fix má za následok stratu súčasných odkazov a nastavení
odkazovej schránky a taktiež súčasných záznamov o zmeškaných hovoroch služby Zmeškané hovory. Zostatkový Zmluvný
kredit na SIM karte Easy dobitý počas trvania Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Fix sa považuje za iné dobitia podľa
Všeobecných podmienok poskytovania verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Pri prechode na niektorý z mesačných programov služieb sa zostatkový extra kredit do výšky 50 € a zostatkový kredit
prevyšujúci Zmluvný kredit na SIM karte Easy, dobitý počas trvania Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Fix, použije na
úhradu odplaty za Služby poskytnuté Účastníkovi na základe daného mesačného programu služieb, a to za podmienok
stanovených Podnikom.
V Cenníku, časť B – Ostatné ponuky, časť „SLUŽBY MOBILNEJ ZÁBAVY A PLATOBNÉ SLUŽBY“, sa na str. 31 dopĺňajú
podmienky poskytovania služieb mobilnej zábavy a platobných služieb nasledovne:
Na služby mobilnej zábavy a platobné služby nie je možné v prípade programov služby Easy a Fix využiť bonusový kredit.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 2. 2015, a nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 2015.

