Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 16. 2. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 16. 2. 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. 2. 2014, a to nasledovne:
V časti Cenník mesačných programov sa ponuka „Doplnková služba „4G Mobilný internet“, na str. 30 nahrádza nasledovným textom:

Doplnková služba „4G Mobilný internet“ *4
K programu služby
Neobmedzený
mobilný internet 2
9,99/19,99

Neobmedzený
mobilný internet 3
9,99/19,99

Maximálna prenosová rýchlosť z internetu

73 Mb/s

73 Mb/s

Maximálna prenosová rýchlosť do internetu
Maximálna rýchlosť dátových prenosov po vyčerpaní voľného objemu dát pre
dátové prenosy maximálnou rýchlosťou *1

23 Mb/s

23 Mb/s

64 kb/s

64 kb/s

Mesačný poplatok za doplnkovú službu

Ceny sú uvedené v € s DPH. Ponuka platí do 28. 2. 2014.
*1: Voľný objem dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre jednotlivé programy služby a zníženie rýchlosti dátových prenosov po jeho vyčerpaní sa uplatňujú
len v mobilnej sieti Telekom, a nie v prípade využívania dátových služieb v roamingu. Po vyčerpaní voľného objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou
bude rýchlosť dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom znížená maximálne na 64 kb/s. Pri prekročení voľného objemu dát pre dátové prenosy maximálnou
rýchlosťou v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia je zasielaná notifikačná správa (SMS správa alebo e-mail), a to pri prečerpaní 100 % z voľného objemu dát
pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou. Informácie o spotrebe sú aktualizované priebežne a majú len informatívny charakter.
*2: Platí pri aktivácii príslušného programu služby Mobilný internet a podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na
12 mesiacov.
*3: Platí pri aktivácii príslušného programu služby Mobilný internet a podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na
24 mesiacov. Služba Mobilný internet bude poskytovaná za zvýhodnený mesačný poplatok 0 € od jej aktivácie až do konca zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho
v deň 31. 7. 2014. Od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň 31. 7. 2014 bude až do konca doby viazanosti
uplatňovaný mesačný poplatok uvedený ako „Mesačný poplatok s 24-mesačnou viazanosťou počas zvyšku viazanosti“.
*4: Doplnková služba „4G Mobilný internet“ umožňuje účastníkom využívanie služby Mobilný internet a dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom aj prostredníctvom
technológie LTE. Doplnkovú službu „4G Mobilný internet“ je účastník oprávnený aktivovať k programom Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený
mobilný internet 3, ktoré sú poskytované prostredníctvom technológií GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA alebo HSPA+ (doplnkovú službu nie je možné využívať
k službe Mobilného internetu prostredníctvom technológie Flash-OFDM). Podmienkou pre využitie tejto služby je, že účastník využíva SIM kartu podporujúcu
využitie služby prostredníctvom technológie LTE a súčasne využíva dátové zariadenie podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Doplnkovú
službu môže účastník využívať len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci technológie LTE je orientačne
znázornená na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie a na predajných miestach.
V prípade aktivácie doplnkovej služby „4G Mobilný internet“ pri programoch Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3
v rámci akcií so zdieľaním dát k paušálom Biznis Star alebo Podnikateľ bude prístup k LTE technológii prostredníctvom mobilnej siete Telekom povolený súčasne
aj pre SIM kartu s aktivovaným programom služieb Biznis Star alebo Podnikateľ, na ktorej je aktivovaná služba Zdieľanie dát vo vzťahu k príslušnej službe Mobilný
internet.
Mesačný poplatok 19,99€ s DPH platí pri aktivácii doplnkovej služby k programu služby Neobmedzený mobilný internet 2/3, ktorý nie je v tomto momente na
základe platného Dodatku viazaný akoukoľvek dobou viazanosti. Akciový mesačný poplatok 9,99 € s DPH platí pri prvej aktivácii doplnkovej služby k programu
služby Neobmedzený mobilný internet 2/3, ktorý je v tomto momente na základe platného Dodatku viazaný akoukoľvek dobou viazanosti. Akciový mesačný
poplatok sa v prospech účastníka uplatní počas celej doby využívania príslušného programu služby s platnou dobou viazanosti. Ak si účastník doplnkovú službu
deaktivuje, účastník nemá nárok na znovuobnovenie akciovej mesačnej ceny v rámci danej doby viazanosti. Tá sa uplatní v prospech účastníka len jedenkrát, a to
pri prvej aktivácii doplnkovej služby 4G Mobilný internet v rámci danej doby viazanosti.

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. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2014.

Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 16. 2. 2014

Aktivačný poplatok pri službe Mobilný internet je 9,99 €.
Voľný objem dát pri programoch služby Mobilný internet je možné čerpať technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, Flash-OFDM
a v prípade aktivácie doplnkovej služby „4G Mobilný internet“ aj technológiou LTE. Programy služby Mobilný internet poskytované prostredníctvom verejnej telefónnej
siete (technológiami GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE) je možné aktivovať iba na samostatnej dátovej SIM karte v rámci služby
Mobilný internet. Tarifikačný interval pri programoch Mobilný internet je 1 kB pre všetky APN a všetky služby a účtuje sa ako suma prijatých a odoslaných dát.
Využívanie dátových služieb v roamingu sa riadi samostatným Cenníkom dátových služieb pre službu Roaming a je spoplatnené v zmysle tohto Cenníka.
Dohodnutá skúšobná lehota (platí len pri aktivácii služby Mobilný internet využívanej v sieti Flash-OFDM) je prvých 7 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, pričom počas tejto dohodnutej skúšobnej lehoty je vždy voľný objem dát 100 MB. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb služby Mobilný internet v skúšobnej lehote v prípade programov Neobmedzený mobilný internet 1/2/3 bude účastníkovi účtovaný poplatok za
objem dát prenesený nad voľný objem dát 100 MB počas skúšobnej lehoty vo výške 12 € s DPH za každý začatý 1 GB dát. Využívanie služby Mobilný internet je
podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb stanovených spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti
služby Mobilný internet pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v umožnení využívania peer-to-peer sietí každý deň len v čase od 0.00 do 5.00 hod.
Pri aktivácii nového alebo predĺžení existujúceho mesačného programu služieb Mobilný internet s prevzatím viazanosti aspoň na 12 mesiacov je zároveň každému
Účastníkovi aktivovaná doplnková služba počítačovej bezpečnosti Magio internet Security. V tomto prípade je počas obdobia od aktivácie služby Magio internet Security
do uplynutia tretieho celého zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po aktivácii služby táto služba poskytovaná bezplatne, následne je spoplatňovaná mesačným
poplatkom v zmysle Cenníka 2,51 € s DPH. Doplnkovú službu Magio internet Security možno bezplatne deaktivovať na predajných miestach Telekomu alebo
prostredníctvom Zákazníckej linky Telekom 0800 123 456. Poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security sa riadi podmienkami definovanými v tomto Cenníku.
Dodatočnou podmienkou na technické umožnenie využívania služby Magio internet Security je funkčná e-mailová služba Účastníka. Ak Účastník nevyužíva žiadnu
e-mailovú službu a nedisponuje vlastnou e-mailovou adresou, bude mu ako súčasť aktivácie služby Magio internet Security e-mailová adresa bezplatne vytvorená.

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. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2014.

