Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete, platná od 15. 3. 2017

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 15. 3. 2017 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. 3. 2017, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A, ponuka „HLASOVÉ PAUŠÁLY, PROGRAMY HAPPY“ sa na str. 11 dopĺňa akciová ponuka:
Bezplatný balíček Extra dáta SR
Účastník, ktorý využíva program služieb Happy, môže od 15. 3. 2017 do konca zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po
14. 6. 2017 využívať doplnkový balíček Extra dáta SR so 100 % zľavou z mesačného poplatku a zvýhodneným čerpaním
objemu dát, ktoré sú jeho súčasťou v roamingu v rámci EÚ s prirážkou 0,06 € s DPH/MB. Doplnkový balíček Extra dáta SR
so 100 % zľavou z mesačného poplatku bude od 15. 3. 2017 aktivovaný automaticky s každou aktiváciou programu služieb
Happy a od prvého zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po 15. 3. 2017 bude aktivovaný automaticky aj všetkým účastníkom
využívajúcim niektorý z programov služieb Happy. Po skončení obdobia poskytovania doplnkového balíčka Extra dáta SR so
100 % zľavou z mesačného poplatku bude doplnkový balíček automaticky deaktivovaný, pokiaľ účastník neprejaví záujem
využívať tento balíček spoplatnený podľa Cenníka aj ďalej.
V Cenníku, časť A, ponuka „HLASOVÉ PAUŠÁLY, DOPLNKOVÉ BALÍČKY“ sa na str. 12 dopĺňa text:
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok

0
2/0*

*Zľavnená cena mesačného poplatku je uplatňovaná počas celej doby viazanosti SIM karty k programu Happy.
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Doplnkový balíček Extra dáta SR je doplnková služba, ktorá spočíva v pravidelnom automatickom zvyšovaní objemu dát pre
príslušný program služieb Happy podľa tabuľky vyššie, ktoré môže účastník využívajúci niektorý z programov služieb Happy
preniesť (prijať a odoslať) v rámci jedného zúčtovacieho obdobia cez APN WAP a APN internet v mobilnej sieti Telekom na
území SR (vrátane technológie LTE). Voľný objem dát z doplnkového balíčka Extra dáta SR je možné čerpať až po vyčerpaní
voľného objemu dát, ktorý je súčasťou príslušného programu služieb Happy. Po vyčerpaní objemu dát z doplnkového balíčka
Extra dáta SR v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát)
v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na maximálne 64 kb/s pokiaľ účastník nevyužije
možnosť zvýšenia objemu dát prostredníctvom inej doplnkovej služby za poplatok podľa Cenníka.
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Aktivácia doplnkového balíčka Extra dáta SR prebieha automaticky s aktiváciou niektorého z programov služieb Happy
s prevzatím záväzku viazanosti. Službu si je inak možné aktivovať vždy k najbližšiemu zúčtovaciemu obdobiu nasledujúcemu
po zúčtovacom období, v ktorom účastník o aktiváciu požiadal prostredníctvom ktoréhokoľvek predajného miesta Telekom
alebo Zákazníckej linky 0800 123 456. Deaktivovať službu si je možné vždy k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia, v ktorom
účastník požiada o deaktiváciu, a to prostredníctvom SMS správy s textom EXTRA DATA VYP na čísle 123 23. V prípade
účastníkov využívajúcich niektorý z programov služieb Happy so záväzkom viazanosti bude služba deaktivovaná vždy (aj bez
žiadosti o jej deaktiváciu) po uplynutí obdobia viazanosti, t. j. k poslednému dňu posledného zúčtovacieho obdobia viazanosti.

Jednorazové zvýšenie dát
Denné balíky dát
Jednorazový poplatok za zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou možnou rýchlosťou k programom Happy M
a vyšším na 24 hodín:
Zvýšenie objemu dát o:
1 000 MB
neobmedzene

HAPPY M, HAPPY L, HAPPY XL VOLANIA, HAPPY XL, HAPPY XL DATA, HAPPY
XXL, HAPPY PROFI
1,00
4,99

Denné zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou možnou rýchlosťou je možné aktivovať pre programy služieb
Happy M a vyššie zaslaním bezplatnej SMS na číslo 123 23 s textom „DATA DEN 1000“ (pre zvýšenie objemu dát o 1 000 MB)
alebo DATA DEN NEOB (pre neobmedzený objem dát), alebo prostredníctvom webovej stránky m.telekom.sk/datanavyse.
Platnosť denných dátových balíkov končí uplynutím 24 hodín od ich aktivácie alebo ich vyčerpaním (v prípade zvýšenia objemu
dát o 1 000 MB) podľa toho, čo nastane skôr. Navýšené dáta je možné čerpať výlučne na území SR. Dáta z denných balíkov
sa čerpajú prioritne, pred voľnými dátami, ktoré sú súčasťou programu služieb Happy, a pred dátami dokúpenými s mesačnou
platnosťou.
V prípade aktívneho denného balíka dát s neobmedzeným objemom dát nie je možné aktivovať denný balík dát s objemom
1 000 MB alebo ďalší neobmedzený denný balík dát. V prípade aktívneho denného balíka dát s objemom 1 000 MB je možné
aktivovať ďalší denný balík dát s objemom 1 000 MB (objem dát sa v tomto prípade spočíta) alebo denný balík s neobmedzeným
objemom dát, pričom platnosť balíka bude vždy 24 hodín od poslednej aktivácie.
V Cenníku, časť A, sa ponuka „ZVÝHODNENÝ VRÁTENÝ TABLET K PROGRAMU MOBILNÝ INTERNET S“ na str. 20
upravuje nasledovne:
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ZVÝHODNENÝ VRÁTENÝ TABLET K PROGRAMU MOBILNÝ INTERNET S
Účastníkovi, ktorý si aktivuje program Mobilný internet S alebo pokračuje v jeho využívaní s prevzatím záväzku viazanosti
aspoň na 24 mesiacov, vzniká nárok na zvýhodnenú ponuku tabletu:
TYP MOBILNÉHO ZARIADENIA
Huawei T1 8.0 PRO (vrátený)
LG G Pad 8.0 (vrátený)

S programom Mobilný internet S
Neakciová
cena
139,00
159,00

Akciová
kúpna cena
29,00
19,00

Ide o predaj vrátených zariadení, ktoré mohli byť vyskúšané, a vzťahuje sa na ne 12-mesačná záruka v zmysle § 620, ods. 2
Občianskeho zákonníka. Ďalšie podmienky poskytovania služby Mobilný internet pri využití tejto ponuky sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnej pre program služieb Mobilný internet S. Túto akciovú ponuku nie je možné počas jej
poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 31. 3. 2017.
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