PRÍLOHA Č. 3 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. –
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 16. 4. 2020
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 16. 4. 2020 k zmene
v ponuke programov a služieb uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., platnom od 1. 4. 2020.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, v časti DOPLNKOVÉ DÁTOVÉ BALÍKY PRE EASY na str. 32 dochádza k úprave ponuky
dátových balíkov, nasledovne:
DÁTOVÉ SLUŽBY

GIGA DEŇ

RAZ GIGA

VŽDY GIGA

VŽDY 2 GIGA**

1 €/24 hodín

3 €/max. 7 dní

6 €/30 dní

8 €*/30 dní

1 GB

1 GB

1 GB + 500 MB
extra dáta

2 GB + 500 MB
extra dáta

Obnova rýchlosti zaslaním SMS s textom
ESTE500 na 12330

–

–

1 €/500 MB

1 €/500 MB

Aktivácia dátového balíka zaslaním SMS
na 12330

GIGA DEN

RAZ GIGA

GIGA

2GIGA

Deaktivácia automatického obnovovania
dátového balíka zaslaním SMS na 12330

–

–

GIGA VYP

2GIGA VYP

Poplatok za dátový balík
Voľný objem dát

Dátové balíky Giga Deň, Raz Giga, Vždy Giga a Vždy 2 Giga umožňujú využívanie služby Internet v mobile a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom technológie LTE s max. prenosovou rýchlosťou z internetu 150 Mb/s a s max.
prenosovou rýchlosťou do internetu 50 Mb/s. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania vyššie uvedených
dátových balíkov je zostatok kreditu minimálne vo výške 0,24 €. Dátový balík Giga Deň sa poskytuje s dobou platnosti 24 hodín
odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti. Dátový balík Raz Giga
sa poskytuje s dobou platnosti maximálne 7 dní odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred
uplynutím doby platnosti. Deaktivácia dátového balíka Giga Deň a Raz Giga je realizovaná uplynutím maximálnej doby jeho
platnosti alebo úplným vyčerpaním zakúpeného celého objemu voľných dát.
Dátové balíky Vždy Giga a Vždy 2 Giga sa poskytujú počas obdobia 30 dní odo dňa ich aktivácie a následne sa ich poskytovanie
automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného kreditu na SIM karte (ďalej aj „Dátové balíky s automatickou
obnovou“ a jednotlivo „Dátový balík s automatickou obnovou“). Deaktivácia dátového balíka Vždy Giga a Vždy 2 Giga je realizovaná zaslaním SMS na telefónne číslo 12330 v tvare uvedenom v tabuľke vyššie alebo automaticky, pokiaľ Účastník nemá
dostatočný kredit na úhradu dátového balíka Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga na nasledujúce obdobie. Počas využívania Dátového
balíka s automatickou obnovou si Účastník nemôže aktivovať iný Dátový balík s automatickou obnovou s nižším objemom dát;
tým nie sú dotknuté možnosti deaktivácie dátového balíka Vždy Giga a Vždy 2 Giga podľa predchádzajúcej vety. Aktiváciou
Dátového balíka s automatickou obnovou s vyšším objemom dát sa automaticky zrušuje Dátový balík s automatickou obnovou
s nižším objemom dát a nespotrebované dáta zo zrušeného Dátového balíka s automatickou obnovou sa pripočítajú k dátam
pripísaným Účastníkovi na základe aktivácie Dátového balíka s automatickou obnovou s vyšším objemom dát. Využívanie
Dátového balíka s automatickou obnovou nevylučuje možnosť Účastníka dokúpiť si dátový balík Giga Deň. Po vyčerpaní voľného
objemu dát prislúchajúceho k Dátovým balíkom s automatickou obnovou do skončenia doby platnosti príslušného Dátového
balíka a automatickou obnovou dôjde k zníženiu rýchlosti dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na 64 kb/s. Rýchlosť
prístupu na internet v mobilnej sieti Telekom je možné do konca doby platnosti pôvodného dátového balíka Vždy Giga alebo
Vždy 2 Giga obnoviť zaslaním SMS s textom ESTE500 na číslo 12330, čím účastník získa 500 MB za 1 €. Opätovné obnovenie
rýchlosti počas doby platnosti Dátového balíka s automatickou obnovou je možné maximálne 4-krát. Ak Účastník nespotrebuje
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v daný mesiac pridelené dáta, takto nespotrebované dáta sa mu prenesú do ďalšieho mesiaca. Dáta sú dostupné v EÚ a zóne
1 za podmienok pre doplnkové dátové balíky podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2286/2016 a Účastník môže čerpať
dáta v EÚ a zóne 1 v plnom rozsahu. Dátové balíky Giga Deň, Raz Giga, Vždy Giga a Vždy 2 Giga je možné aktivovať aj prostredníctvom aplikácie Telekom, ktorá zároveň umožňuje sledovať spotrebu aktivovaného dátového balíka.
** V čase od 15. 4. do 30. 4. 2020 má Účastník možnosť zakúpiť si nový dátový balík Vždy 4 Giga za 8,00 € na obdobie 30
dní, ktorý obsahuje voľný objem dát 4 GB. Dátový balík Vždy 4 Giga sa po 30 dňoch automaticky predlžuje o ďalších 30 dní
za predpokladu dostatočného kreditu na SIM karte. Aktivácia dátového balíka Vždy 4 Giga prebieha zaslaním SMS v tvare
4GIGA na telefónne číslo 12330. Deaktivácia dátového balíka Vždy 4 Giga je realizovaná zaslaním SMS na telefónne číslo
12330 v tvare 4GIGA VYP alebo automaticky, pokiaľ Účastník nemá dostatočný kredit na úhradu dátového balíka Vždy 4 Giga
na nasledujúce obdobie. Vyššie uvedené podmienky pre doplnkové dátové balíky sa primerane uplatňujú aj pre dátový balík
Vždy 4 Giga; podmienky pre Dátové balíky s automatickou obnovou sa rovnako uplatňujú aj na dátový balík Vždy 4 Giga.
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