Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 10. 2014

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 2 dochádza s platnosťou od 15. 10. 2014 k zmene a doplneniu 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. 10. 2014, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY HAPPY“ na str. 3 a 4, dochádza k zmene platnosti ponuky nasledovne:

PROGRAMY HAPPY
PROGRAMY HAPPY
BEZ VIAZANOSTI
Happy XS
mini
Volania do siete Telekom
a pevných sietí v SR

–

Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL
volania Happy XXL

HAPPY
PROFI

Neobmedzené
mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend

Voľné minúty do všetkých sietí
v SR
Voľné minúty do EÚ

Happy XL

Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

30

50

100

150

250

1 000 aj do

1 000*

1 000*

1 000* zóny svet zo SR

1 000*

1 000*

1 000*

–

–

Voľné minúty na prichádzajúce
roamingové
volania v EÚ
Voľné minúty na odchádzajúce
roamingové hovory

–

–

–

SMS/MMS do všetkých sietí
v SR

–

–

– Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou (zahŕňa aj 4G)

–

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

4 000 MB

500 MB

6 000 MB

6 000 MB

Voľný objem dát v roamingu

–

–

–

–

–

–

–

100 MB
v EÚ

500 MB v EÚ
a v zóne svet

5,99 €

9,99 €

16,99 €

23,99 €

29,99 €

39,99 €

29,99 €

54,99 €

69,99 €

Mesačný poplatok

–

–

1 000 aj do
zóny svet zo
SR

100 z EÚ do 200 z EÚ a zo
SR zóny svet do SR
Neobmedzené

– aj do EÚ zo SR

Neobmedzené
aj do EÚ a do
zóny svet zo SR

*Účastníkom s aktivovaným programom do 14. 10. 2014 vrátane sa zvýšený objem voľných minút bude uplatňovať až od nasledujúceho celého zúčtovacieho obdobia
po 15. 10. 2014.
Počas prvých troch celých zúčtovacích období nasledujúcich odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie
programu služieb Happy bez viazanosti, je pre prípad výpovede tejto Zmluvy dohodnutá trojmesačná výpovedná lehota, ktorá je rovnaká pre obe zmluvné strany
a ktorá začne plynúť prvým dňom zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa
tretieho zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Po uplynutí prvých 3 celých zúčtovacích období nasledujúcich po
uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb je výpovedná lehota jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a uplynie
posledným dňom tohto zúčtovacieho obdobia. Účastník môže kedykoľvek po uplynutí troch celých zúčtovacích období nasledujúcich po uzavretí Zmluvy
o poskytovaní verejných služieb požiadať o zmenu programu služieb Happy na akýkoľvek iný program Happy, pričom táto zmena bude účinná od prvého dňa
zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období prebiehajúcom v čase žiadosti Účastníka o vykonanie tejto zmeny. Zmena programu služieb Happy na
akýkoľvek iný mesačný program služieb nie je možná.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 10. 2014

PROGRAMY HAPPY S VIAZANOSŤOU
S MOBILNÝM TELEFÓNOM
Happy XS
mini
Volania do siete Telekom
a pevných sietí v SR

–

Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL
volania Happy XXL

HAPPY
PROFI

Neobmedzené
mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend

Voľné minúty do všetkých sietí v SR
Voľné minúty do EÚ

Happy XL

Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

30

50

100

150

250

1 000 aj do

1 000*

1 000*

1 000* zóny svet zo SR

1 000*

1 000*

1 000*

Voľné minúty na prichádzajúce
roamingové volania v EÚ
Voľné minúty na odchádzajúce
roamingové hovory

–

–

–

SMS/MMS do všetkých sietí v SR

–

–

– Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou (zahŕňa aj 4G)

–

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

4 000 MB

500 MB

6 000 MB

6 000 MB

Voľný objem dát v roamingu

–

–

–

–

–

–

–

100 MB v EÚ

500 MB v EÚ
a v zóne svet

–

–

–

1 000 aj
v zóne svet

200 z EÚ a zo
– 100 z EÚ do SR zóny svet do SR
Neobmedzené

– aj do EÚ zo SR

Neobmedzené
aj do EÚ a do
zóny svet zo SR

Prvá (základná) časť mesačného
5,99 €
9,99 €
16,99 €
23,99 €
29,99 €
39,99 €
29,99 €
54,99 €
69,99 €
poplatku
Druhá (doplnková) časť
podľa
podľa
podľa
podľa
podľa
podľa
podľa
podľa
podľa
mesačného poplatku
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Mesačný poplatok (súčet prvej
5,99 € +
9,99 € + 16,99 € + 23,99 € + 29,99 € + 39,99 € + 29,99 € +
54,99 € +
69,99 € +
a druhej časti mesačného
poplatku) uplatňovaný počas doby suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa suma podľa
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
Prílohy A
viazanosti
*Účastníkom s aktivovaným programom do 14. 10. 2014 vrátane sa zvýšený objem voľných minút bude uplatňovať až od nasledujúceho celého zúčtovacieho obdobia
po 15. 10. 2014.
Podmienkou poskytovania programov služieb Happy s kúpou vybraných mobilných telefónov za zvýhodnenú cenu je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch
zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti.
Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný
program služieb nie je možná.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 10. 2014

PROGRAMY HAPPY S VIAZANOSŤOU
BEZ MOBILNÉHO TELEFÓNU
Happy XS
mini
Volania do siete Telekom
a pevných sietí v SR

–

Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL
volania Happy XXL

HAPPY
PROFI

Neobmedzené
mimo špičky Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené
a cez víkend

Voľné minúty do všetkých sietí
v SR
Voľné minúty do EÚ

Happy XL

Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

30

50

100

150

250

1 000 aj do

1 000*

1 000*

1 000* zóny svet zo SR

1 000*

1 000*

1 000*

–

–

Voľné minúty do EÚ
a prichádzajúce roamingové
volania v EÚ
Voľné minúty na odchádzajúce
roamingové hovory

–

–

–

SMS/MMS do všetkých sietí
v SR

–

–

– Neobmedzené Neobmedzené Neobmedzené

Internet v mobile – objem dát
s max. rýchlosťou (zahŕňa aj
4G)

–

100 MB

200 MB

500 MB

2 000 MB

4 000 MB

500 MB

6 000 MB

6 000 MB

Voľný objem dát v roamingu

–

–

–

–

–

–

–

100 MB v EÚ

500 MB v EÚ
a v zóne svet

5,99 €/
4,99 €**

9,99 €/
8,99 €**

16,99 €/
14,99 €**

23,99 €/
19,99 €**

29,99 €/
25,99 €**

39,99 €/
33,99 €**

29,99 €/
25,99 €**

54,99 €/
46,99 €**

69,99 €/
59,99 €**

Mesačný poplatok

–

–

1 000 aj
v zóne svet

100 z EÚ do 200 z EÚ a zo
SR zóny svet do SR
Neobmedzené

– aj do EÚ zo SR

Neobmedzené
aj do EÚ a do
zóny svet zo SR

*Účastníkom s aktivovaným programom do 14. 10. 2014 vrátane sa zvýšený objem voľných minút bude uplatňovať až od nasledujúceho celého zúčtovacieho
obdobia po 15. 10. 2014.
** Zľavnená cena mesačného poplatku počas doby viazanosti pri 24-mesačnej viazanosti.
Podmienkou poskytovania programov služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku za program služieb Happy je uzavretie Dodatku k Zmluve
o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu. V prípade uzavretia Dodatku k Zmluve o poskytovaní
verejných služieb s viazanosťou na 12 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu sa neuplatňuje zľavnená cena mesačného poplatku za program služieb
Happy. Pri uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov zákazník získava možnosť aktivácie doplnkových
balíčkov k programom Happy so zľavou 30 % z mesačných poplatkov za tieto doplnkové balíčky. Zľavnená cena mesačných poplatkov sa uplatňuje počas celej
doby viazanosti a po jej uplynutí bude uplatňovaná štandardná nezľavnená cena mesačného poplatku. Zmena programu služieb Happy na akýkoľvek iný mesačný
program služieb nie je možná. Programy služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku môžu byť v zmluvnej dokumentácii alebo vo faktúrach označené aj
doplňujúcou informáciou vo formáte „SIM“, pričom ide o štandardné programy Služieb Happy na príslušnej úrovni podľa tohto Cenníka a táto doplňujúca informácia
je iba informatívneho charakteru z dôvodu označenia, že daný program služieb Happy je poskytovaný za zľavnený mesačný poplatok.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 10. 2014

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa na strane 5 dopĺňa časť:
Bonus za odporúčanie
Akcia Bonus za odporúčanie platí do 31. 12. 2014 a vzťahuje sa len na účastníkov s mesačnými programami mobilných hlasových služieb s mesačným poplatkom
(ďalej len „Odporúčajúci Účastník“). Odporúčajúci Účastník môže odporučiť účastníka využívajúceho mobilné hlasové služby iného podniku na prenos jeho
telefónneho čísla do mobilnej siete ST prostredníctvom SMS zaslanej v tvare „Odporucam 09xxxxxx“ na číslo 12323, pričom nárok na bonus za odporúčanie
vznikne Odporúčajúcemu Účastníkovi v prípade (i) úspešného prenosu odporúčaného telefónneho čísla do mobilnej siete ST s aktiváciou mesačného programu
služieb Happy s viazanosťou 24 mesiacov a (ii) uhradenia prvej faktúry za aktivovaný program služieb Happy odporučeným účastníkom. Odporúčajúci Účastník
môže postupom podľa predchádzajúcej vety zaslať najviac 10 SMS, pričom Odporúčajúci Účastník má nárok na bonus za odporúčanie za najviac dvoch
odporučených účastníkov. Bonus za odporúčanie sa poskytuje v hodnote 50 € za každého odporučeného účastníka, ktorý bude uplatňovaný postupne vo forme
zľavy vo faktúrach počas dvadsiatich zúčtovacích období nasledujúcich po vzniku nároku na jeho poskytnutie, a to v sumách po 2,50 € až do dosiahnutia celkovej
hodnoty poskytnutého bonusu. Podmienkou uplatnenia zľavy podľa predchádzajúcej vety je, že ani Odporúčajúci Účastník, ani odporučený účastník nebudú ku dňu
kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom mesiaca, v ktorom došlo k úspešnému preneseniu telefónneho čísla odporučeného účastníka do mobilnej
siete ST, v omeškaní s úhradou vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb; v prípade omeškania s úhradou vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb bude
zľava za splnenia tých istých podmienok uplatnená v najbližšom zúčtovacom období. V prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb Odporúčajúcemu
Účastníkovi, z dôvodu neuhradenia splatnej ceny za poskytované služby, nárok na poskytnutie Bonusu za odporúčanie zaniká.
Darček pre každého
Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy alebo dátovým programom Neobmedzený mobilný internet
s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, získa unikátny kód, na základe ktorého si môže prostredníctvom stránky www.telekom.sk/darcek aktivovať jednu zo služieb
Sygic GPS navigácia, Eset Mobile Security, Deezer Premium Plus alebo Magio GO Premium so 100 % zľavou z ceny jej mesačného poplatku na jeden celý rok.
Kód pre získanie darčeka je neprenosný a môže ho využiť len zákazník spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (po zadaní kódu sa overuje existencia zmluvného vzťahu
so zákazníkom). Platnosť zaslaného kódu, počas ktorej možno kód uplatniť na stránke www.telekom.sk/darcek, je 2 mesiace od jeho doručenia. Dátové prenosy
súvisiace s využívaním jednotlivých služieb (napr. aktualizácie, prístup na www.deezer.com, sledovanie TV) sa čerpajú a spoplatňujú v zmysle platného Cenníka pre
aktuálne aktívnu dátovú službu zákazníka. Aktivácia služieb Eset Mobile Security alebo Deezer Premium Plus alebo Magio GO Premium je možná len k vybraným
paušálom podľa Cenníka. Po uplynutí jedného roka bude služba GPS navigácia Sygic deaktivovaná a služby ESET Mobile Security alebo Deezer Premium Plus alebo
Magio GO Premium budú i naďalej poskytované a spoplatňované podľa aktuálne platného Cenníka služieb. Ponuka platí od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2014.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „Zložky programu služieb HAPPY“ na str. 5 a 6, sa nahrádzajú a dopĺňajú nasledovné časti:
ZLOŽKY PROGRAMU SLUŽIEB HAPPY:
SMS/MMS do všetkých sietí v SR zahŕňa SMS a MMS správy poslané na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a nevzťahuje sa na SMS/MMS
správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané
z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. V prípade programu služieb
Happy XXL sa neobmedzené SMS/MMS vzťahujú aj na SMS/MMS zasielané z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla v krajinách Európskej únie
a v prípade programu Happy Profi aj na SMS/MMS zasielané z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla v krajinách zóny svet.
Voľné minúty do EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce hovory uskutočnené z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla mobilných
a pevných sietí v krajinách Európskej únie. V prípade programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami
pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút).
V prípade programov Happy XL, Happy XL volania, Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR,
je počet voľných minút pre volania do EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1 000 voľných minút pre volania do EÚ uplatňuje aj pre volania do krajín zóny
Svet. Pre volania do EÚ, resp. zóny Svet v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, platí tarifikácia podľa aktuálne aktívnej služby pre zahraničné volania (Hovory do
zahraničia, InterCall 33, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu službu pre zahraničné volania.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2014.

Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 10. 2014

Voľné minúty na prichádzajúce roamingové volania v EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na prichádzajúce volania v roamingu v rámci Európskej únie. V prípade
programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými
minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút). V prípade programov Happy XL, Happy XL volania
a Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR, je počet voľných minút na prichádzajúce volania
v roamingu v rámci EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1 000 voľných minút na prichádzajúce roamingové volania v EÚ uplatňuje aj pre prichádzajúce
roamingové volania v krajinách zóny Svet. Pre prichádzajúce roamingové volania v rámci EÚ, resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, uplatňuje
tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny
podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby prichádzajúcich roamingových hovorov môžu
byť prichádzajúce roamingové hovory prijaté Účastníkom ku koncu zúčtovacieho obdobia čerpané z balíka voľných minút pre zúčtovacie obdobie nasledujúce po
prijatí týchto hovorov; z balíka voľných minút sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.
Voľné minúty na odchádzajúce roamingové hovory zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce roamingové hovory uskutočnené v prípade programu
Happy XXL z krajín EÚ a v prípade programu Happy Profi z krajín zóny Svet. Pre roamingové volania v rámci EÚ, resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút aj po ich
vyčerpaní uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming atď.) a po vyčerpaní voľných
minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby odchádzajúcich
roamingových hovorov v prípade, že Účastník bude v zahraničí telefonovať ku koncu zúčtovacieho obdobia, môžu byť jeho hovory u operátorov čerpané
z balíka voľných minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie. Z balíka voľných minút v aktuálnom zúčtovacom období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka
z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.
Voľný objem dát v roamingu zahŕňa objem dát pre odosielanie a prijímanie dát, ktoré sa v prípade programu služieb Happy XXL uplatňujú v krajinách EÚ a v prípade
programu služieb Happy Profi v krajinách EÚ a v krajinách zóny Svet. Pre využívanie voľného objemu dát v roamingu je potrebná aktivácia bezplatnej služby Dátové
prenosy v roamingu Web roaming. Po vyčerpaní voľného objemu dát je dátová prevádzka prerušená.
Krajiny zóny Svet pre program služieb Happy Profi:
Albánsko, Aljaška, Americké Panenské ostrovy, Angola, Argentína, Austrália, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brunej,
Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estónsko, Etiópska federatívna demokratická republika, Filipíny, Fínsko, Francúzska
Guyana, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Holandské Antily, Holandsko, Hongkong, Čile, Chorvátsko, India, Indonézia, Irán,
Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kambodža, Kanada, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuvajt, Laos, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Macao, Macedónsko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Martinik, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Niger, Nigéria,
Nórsko, Pakistan, Palestínske územia, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Saudská Arábia, Severné
Mariány, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko,
Ukrajina, USA, Uzbekistan, Vatikán, Veľká Británia, Venezuela, Vietnam, Vietnam, Zambia.
CENA PO VYČERPANÍ VOĽNÝCH JEDNOTIEK V RÁMCI VYBRANÉHO PROGRAMU HAPPY
Happy XL
volania Happy XXL

Happy
Profi

Happy XS
mini

Happy XS

Happy S

Happy M

Happy L

Happy XL

0,1300 €

0,1300 €

0,1300 €

0,0600 €

0,0600 €

–

–

–

–

0,1000 €

0,1000 €

0,1000 €

–

–

–

0,1000 €

–

–

Doplnkové balíčky k programom Happy
(mesačné poplatky v €)
Happy XS
mini
Neobmedzené SMS/MMS
6,99

Happy XS
6,99

Happy S
6,99

Happy M
–

Happy L
–

Happy XL
–

Happy XL
volania Happy XXL
6,99
–

Happy
Profi
–

6,99

6,99

6,99

6,99

–

Odchádzajúce hovory do všetkých sietí
v SR za minútu
Odoslanie jednej SMS/MMS v rámci SR

100 minút extra

6,99

–

–

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
platný od 1. 10. 2014, a nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2014.
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Príloha č. 2 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 15. 10. 2014

Volania Najbližším

9,99

9,99

9,99

9,99

9,99

–

–

–

–

Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou pre programy Happy:
Program služieb Happy
Jednorazové zvýšenie objemu dát o:

Happy XS, Happy S, Happy M, Happy XL volania
500 MB

Happy L, Happy XL, Happy XXL, Happy Profi
1 000 MB

5,99

5,99

Jednorazový poplatok

Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou sa vzťahuje len na prebiehajúce zúčtovacie obdobie, pričom nevyčerpaný objem
dát sa do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša. Jednorazové zvýšenie je možné aktivovať zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom DATA ZAP
v závislosti od aktivovaného programu služieb.
K programom Happy je možné aktivovať štandardné doplnkové služby podľa tohto Cenníka s výnimkou služby Presun voľných minút. Pre programy Happy je
aktivácia CLIP spoplatnená sumou 4,99 €.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „SLUŽBA MOBILNEJ BEZPEČNOSTI – MOBILE SECURITY TELEKOM EDÍCIA“ na str. 16, sa nahrádza text nasledovne:
Služba Mobile Security Telekom Edícia (ďalej len „služba“) predstavuje komplexný softvérový systém ochrany Účastníckeho mobilného telefónu alebo tabletu
s operačným systémom Android pred hrozbami internetu. Služba sa skladá z nasledujúcich komponentov: Antivírus, Antispam, Antiphishing, Anti-Theft
a užívateľských licencií prispôsobeného produktu ESET Mobile Security spoločnosti ESET, spol. s r.o., pre platformu operačného systému Android verzie 2.0
a vyššie. Služba je poskytovaná len k mesačným programom služieb a je funkčná len so SIM kartou vydanou spoločnosťou Slovak Telekom a k nej priradenou
licenciou spoločnosti ESET, spol. s r.o. Službu a užívateľské licencie prispôsobeného produktu ESET Mobile Security spoločnosti ESET, spol. s r.o., možno získať
online po nainštalovaní aplikácie, aktiváciou priamo z aplikácie, telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456 alebo osobne v Telekom Centre. Pre plnú
funkčnosť Služby (napríklad pre aktualizáciu vírusovej databázy) je potrebné pripojenie do internetu (cez Wi-Fi alebo prostredníctvom dátovej služby, ktorá môže byť
osobitne spoplatnená podľa Cenníka). O aktivácii, deaktivácii a reaktivácii Služby je Účastník informovaný prostredníctvom SMS notifikácie. Aktivácia, deaktivácia
alebo reaktivácia služby je možná online priamo v aplikácii, telefonicky na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456 alebo osobne v Telekom Centre s účinkami od
okamihu aktívneho úkonu Účastníka smerujúceho k aktivácii, deaktivácii alebo reaktivácii služby. Služba je po prvej aktivácii poskytovaná na 1 mesiac zdarma.
Ak počas tejto doby Účastník požiada o jej deaktiváciu a následnú reaktiváciu, služba mu už bude spoplatňovaná v zmysle Cenníka. Mesačný poplatok za službu
Mobile Security Telekom Edícia je účtovaný vo faktúre za poskytované elektronické komunikačné služby mesačne pozadu. Ak k začiatku spoplatňovania služby
došlo v priebehu zúčtovacieho obdobia, je Účastník povinný zaplatiť alikvotnú časť mesačného polatku za poskytovanie služby.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť „PROGRAMY EASY“, sa na str. 18 dopĺňa text:
ZÍSKAJ GPS NAVIGÁCIU SYGIC DO MOBILU NA 12 MESIACOV ZADARMO
Účastník, ktorý si aktivuje program služby Easy Pecka a počas sledovaného obdobia (60 dní) odo dňa aktivácie programu Easy Pecka spotrebuje predplatený
kredit, s výnimkou kreditu spotrebovaného na úhradu akejkoľvek doplnkovej služby alebo služby mobilnej zábavy a platobných služieb, vo výške 10 € a viac, získa
unikátny kód, na základe ktorého si môže bezplatne aktivovať navigáciu Sygic do mobilu na obdobie jedného roka. Navigácia Sygic je dostupná na internetovej
stránke Google Play na https://play.google.com/store. Podrobný postup, akým si účastník môže stiahnuť a aktivovať navigáciu do mobilu, je uvedený na stránke
www.telekom.sk/navigacia. Unikátny kód bude účastníkovi zaslaný automaticky prostredníctvom SMS správy. Nárok na tento benefit je možné vo vzťahu k jednému
telefónnemu číslu uplatniť iba jedenkrát. Ponuka platí od 15. 10. 2014 do 31. 1. 2015 alebo do vyčerpania zásob.
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