PRÍLOHA Č. 3 K PLATNÉMU CENNÍKU PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. –
CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNEJ SIETE, PLATNÁ OD 24. 10. 2019
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 24. 10. 2019 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. 10. 2019. Vykonané zmeny sú nasledovné:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 10 vkladá nasledovný text:

DRUHÉ ZARIADENIE ZA ZVÝHODNENÚ CENU
Účastníkovi, ktorý v čase od 24. 10. 2019 do 31. 12. 20109 uzavrie Zmluvu alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na niektorý z programov Služieb ÁNO s kúpou akciového telefónu Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy
A40 alebo akciového zariadenia Samsung Galaxy Watch 42MM, s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základná
Zmluva/Dodatok“), vzniká nárok na kúpu ďalšieho zariadenia (výrobku) za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH (ďalej len
„Zariadenie“), a to výlučne v kombinácii (i) Samsung Galaxy A70 so Samsung Galaxy A10 alebo (ii) Samsung Galaxy A40
so stavebnicou LEGO HIDDEN SIDE SCHOOLBUS alebo (iii) Samsung Galaxy Watch 42MM so Samsung Galaxy A10. Túto
ponuku môže Účastník využiť najneskôr pri podpise Základnej Zmluvy/Dodatku, inak nárok Účastníka zaniká. Zariadenie
nie je možné zaradiť do poistenia v rámci ponúkanej Služby poistenie elektronického zariadenia. V prípade využitia práva
Účastníka na odstúpenie od Základnej Zmluvy/Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia, resp. od prevzatia Zariadenia, podľa
zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tejto Základnej
Zmluvy/Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Túto ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak nebude Podnikom určené inak. Ponuka platí do 31. 12. 2019 alebo
do vypredania zásob, podľa toho, čo nastane skôr.

KUPÓN NA PRÍSLUŠENSTVO
Účastník, ktorý uzavrie od 24. 10. 2019 do 31. 12. 2019 Zmluvu alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
s paušálom ÁNO alebo ÁNO Biznis s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Zmluva/Dodatok“), má nárok na
kupón, ktorý ho oprávňuje na uplatnenie zľavy a to i) vo výške až 40 € v prípade aktivácie paušálu ÁNO XXL, ÁNO XL,
ÁNO XL Biznis, resp. ii) vo výške až 25 € v prípade aktivácie paušálu ÁNO L, ÁNO L Biznis, resp. iii) vo výške až 15 €
v prípade aktivácie paušálu ÁNO S, ÁNO M, ÁNO M Data (spolu ďalej len „Zľava“) pri nákupe jedného príslušenstva v akejkoľvek predajni Telekom Centra podľa aktuálnej ponuky konkrétneho predajného miesta (ďalej len „Príslušenstvo“) alebo
pri nákupe jedného kupónu na ročné dátové balíky (ďalej len RDB) pre Easy (6 GB alebo 24 GB na rok). Na uplatnenie
Zľavy je potrebné uviesť pri nákupe jedinečný jednorazový kód kupónu. Kupón spolu s jedinečným kódom potrebným pre
uplatnenie Zľavy bude poskytnutý a Účastníkovi dostupný prostredníctvom mobilnej Telekom aplikácie po uzavretí Zmluvy/
Dodatku. Jeden účastník (jedno RČ resp. IČO) môže získať najviac 5 kupónov. Na jeden nákup je možné použiť len jeden
kupón, pričom Zľavy z kupónov nie je možné navzájom kombinovať. Kupón je nepredajný. Kupón je platný a môže sa
uplatniť len do 3 mesiacov od uzavretia Zmluvy/Dodatku, na základe ktorej bol kupón vystavený. V prípade zániku Zmluvy/
Dodatku z dôvodu využitia práva Účastníka na odstúpenie do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z.,
nárok na poskytnutie Zľavy z kupónu zanikne, a ak bol kupón nadobudnutý na základe Zmluvy/Dodatku už využitý do
momentu odstúpenia, je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe Zmluvy/Dodatku
prijal, vrátane plnenia poskytnutého vo forme využitej Zľavy z kupónu. Zľava z kupónu sa uplatní pri nákupe najviac do
výšky kúpnej ceny Príslušenstva, resp. kupónu na RDB, pričom kúpna cena po uplatnení Zľavy je najmenej 0,04 € s DPH.
Príslušenstvom sa rozumie tovar, ktorý slúži na doplnenie funkčnosti alebo ochrany koncového zariadenia, ako sú najmä
kryty, ochranné fólie alebo iný doplnkový tovar určený Podnikom, a nie je ním tovar z ponuky akciových alebo neakciových zariadení ani príslušenstvo, ktoré je alebo bude uvádzané v akomkoľvek platnom cenníku Podniku zverejnenom na
www.telekom.sk. Ponuka platí do 31. 12. 2019 a len do vypredania zásob.
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 15 vkladá nasledovný text:

BALÍČEK 50 MINÚT A 50 SMS/MMS VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
Mesačný poplatok

8 €/7 € *

* Zľavnená cena mesačného poplatku sa uplatní počas doby viazanosti na doplnkovom balíčku v prípade, ak sa Účastník
zaviaže využívať doplnkový balíček po dobu, po ktorú je zaviazaný na základnom programe Služieb. Doplnkový balíček
s viazanosťou si môže aktivovať len Účastník, ktorý je súčasne vo vzťahu k SIM karte zaviazaný záväzkom viazanosti na
základnom programe Služieb (vrátane Účastníka, ktorý prešiel z využívania Služieb programu Happy na Služby programu
ÁNO počas viazanosti, ktorá plynie). V prípade porušenia záväzku viazanosti na doplnkovom balíčku je Podnik oprávnený
vyúčtovať si zmluvnú pokutu a to, pokiaľ nebude dojednané inak, podľa vzorca a pravidiel, ako je uvedené ďalej v časti
Zmluvná pokuta pri porušení viazanosti na doplnkovej službe. Balíček s viazanosťou bude po skončení doby viazanosti
balíčka automaticky deaktivovaný. Ponuku nie je možné súčasne kombinovať a využívať s inými ponukami výhod na
balíčku, ak nebude určené inak, a nemôže ju využiť ani Účastník, ak tak určil Podnik pri akciovej ponuke k základnej
Službe. Balík s viazanosťou nie je možné aktivovať k programu Bez záväzkov.
Doplnkový roamingový balík 50 minút a 50 SMS/MMS vo vybraných krajinách (ďalej „Balík 50 min.“) zahŕňa 50 voľných
minút odchádzajúcich roamingových hovorov z vybraných krajín (podľa zoznamu nižšie) na štandardné účastnícke čísla
do všetkých sietí v SR, 50 voľných minút prichádzajúcich roamingových hovorov vo vybraných krajinách (podľa zoznamu
nižšie) a 50 voľných roamingových SMS/MMS správ, ktoré je možné poslať z vybraných krajín (podľa zoznamu nižšie) na
štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR. Voľné jednotky sa neuplatňujú na volania na špeciálne národné čísla
(audiotext, hlasovanie) a ani na SMS/MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú
spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka.
Balík 50 minút možno aktivovať len vo vzťahu k SIM karte s mesačným programom Služieb ÁNO, ÁNO Biznis, Magenta
Mobile, MT Professional a Bez záväzkov. V prípade aktivácie balíka v priebehu zúčtovacieho obdobia sa uplatní alikvotná
časť mesačného poplatku a alikvotne prepočítané časti voľných jednotiek (minúty, SMS/MMS). Balík 50 min. nie je možné
kombinovať a súčasne využívať s doplnkovým roamingovým balíkom 50 minút + 50 MB + 50 SMS/MMS v zóne Profi a ani
inými hlasovými roamingovými balíkmi (vrátane SMS/MMS balíkov), ak nebude určené Podnikom inak. Voľné minúty,
SMS alebo MMS z balíka 50 min. sa čerpajú prednostne pred prípadnými voľnými roamingovými jednotkami z mesačného
programu služieb alebo iných doplnkových roamingových balíkov, ktoré sú dostupné na prevádzku z vybraných krajín.
Voľné jednotky sa nevzťahujú na roamingové volania/SMS/MMS v sieťach operátorov zo zóny lode, lietadlá a satelitné siete.
Balík je možné využívať len pri aktívnej službe Euro roaming. Pre roamingové volania sa v rámci voľných minút, aj po ich
vyčerpaní, uplatňuje tarifikácia podľa podmienok služby Euro roaming. Po vyčerpaní voľných jednotiek z balíka bude ďalšia
prevádzka spoplatnená podľa podmienok pre službu Euro roaming.
Zoznam vybraných krajín: Argentína, Arménsko, Aruba, Austrália, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, El Salvador, Guernsey,
Honduras, Isle of Man, Jersey, Kanada, Kolumbia, Mexiko, Moldavsko, Peru, Severný Cyprus, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko,
USA.
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti HLASOVÉ PAUŠÁLY na str. 16 do tabuľky „ZÁKLAD PRE VÝPOČET
ZMLUVNEJ POKUTY“ vkladá nasledovný text:
ZÁKLAD PRE VÝPOČET ZMLUVNEJ POKUTY

POKUTA (DPH SA NEUPLATŇUJE)

Balík 50 minút a 50 SMS/MMS vo vybraných krajinách

24 €

V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti PROGRAMY EASY na str. 29 vkladá nasledovný text:

BENEFIT JEDNORAZOVÝ EXTRA KREDIT ZA PRAVIDELNÉ DOBÍJANIE
Benefit „Jednorazový extra kredit za pravidelné dobíjanie“ (ďalej aj „Benefit“) získa Účastník využívajúci akýkoľvek program
Easy a Fix, ktorý si počas obdobia 24. 10. 2019 – 31. 12. 2019 aktivuje službu Pravidelné dobíjanie z mesačného programu
služieb alebo Pravidelné dobíjanie kreditu platobnou kartou cez aplikáciu Telekom (viac o uvedených službách v Cenníku
pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Časť B – Ostatné ponuky) (spolu ďalej len „Pravidelné dobíjanie“)
v minimálnej sume 5 €. Benefit „Jednorazový extra kredit za pravidelné dobíjanie“ predstavuje bonusový kredit v hodnote
prislúchajúcej pre zvolenú nominálnu hodnotu kreditu. Tento Benefit získa Účastník využívajúci akýkoľvek program Easy
a Fix až po (i) realizácii prvého dobitia zo služby Pravidelné dobíjanie z mesačného programu služieb alebo (ii) realizácii
následného (druhého) dobitia pri službe Pravidelné dobíjanie kreditu platobnou kartou cez aplikáciu Telekom. Výška bonusového kreditu prislúchajúceho pre jednotlivé nominálne hodnoty kreditu sa nachádza v nižšie uvedenej tabuľke. Získaním
Jednorazového extra kreditu za pravidelné dobíjanie nie je dotknutý nárok Účastníka na bonusový kredit v zmysle Cenníka
pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Časť B – Ostatné ponuky, ak sú splnené všetky podmienky na
jeho získanie. Jedno telefónne číslo Účastníka využívajúceho program Easy a Fix môže byť počas doby trvania Benefitu pravidelne dobíjané z mesačného programu služieb z neobmedzeného počtu telefónnych čísiel viažucich sa na mesačný program služieb podľa podmienok pre službu Dobíjanie z mesačného programu služieb, avšak Účastník využívajúci program
Easy a Fix získa Benefit len za prvé dve dobitia. Jedno telefónne číslo Účastníka využívajúceho mesačný program služieb
môže počas doby trvania Benefitu poskytovať pravidelné dobíjanie kreditu pre nanajvýš dve telefónne čísla s programom
Easy a Fix.
DOKÚPENÝ KREDIT

BONUS V %

BONUSOVÝ KREDIT

5€

10 %

0,50 €

7€

20 %

1,40 €

9€

20 %

1,80 €

10 €

20 %

2,00 €

12 €

20 %

2,40 €

16 €

20 %

3,20 €

25 €

30 %

7,50 €

50 €

30 %

15,00 €
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V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti PROGRAMY EASY na str. 29 vypúšťa a nahrádza novým textom:

VOLANIA ZADARMO ZA PRAVIDELNÉ DOBÍJANIE
Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ získava účastník využívajúci akýkoľvek program Easy a Fix, ktorý si kredit
na Easy SIM karte dobíja prostredníctvom pravidelného dobíjania z mesačného programu služieb v minimálnej sume 7 €.
Pravidelným dobíjaním sa rozumie dobíjanie kreditu na účastníkom zvolenej Easy SIM karte z mesačného programu služieb,
a to v ním zvolenej výške (minimálne však sumou 7 €) na mesačnej báze vo vybranom termíne od 1. do 28. dňa mesiaca.
Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ sa uplatňuje na volania z mobilného telefónneho čísla priradeného k Easy
SIM karte pravidelne dobíjanej z mesačného programu služieb na jedno mobilné telefónne číslo priradené k mesačnému
programu služieb, z ktorého je Easy SIM karta pravidelne dobíjaná. Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“
sa bude uplatňovať od jeho aktivácie, t. j. odo dňa prvého dobitia kreditu na Easy SIM karte cez pravidelné dobíjanie
z mesačného programu služieb a po doručení aktivačnej SMS správy na mobilné telefónne číslo priradené k príslušnej Easy
SIM karte, v ktorej bude účastník informovaný o aktivácii tohto benefitu. Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“
bude deaktivovaný okamžite po zrušení pravidelného dobíjania kreditu Easy SIM karty z mesačného programu služieb.
Benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ nie je možné využiť na volania v roamingu. Ponuka platí od 1. 3. 2015
do 24. 10. 2019. Po uvedenom dátume (24. 10. 2019) už nebude možné aktivovať benefit „Volania zadarmo za pravidelné
dobíjanie“. Existujúci Účastníci využívajúci benefit „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“ môžu pokračovať v čerpaní
tohto benefitu, až pokým nedôjde k deaktivácii služby „Volania zadarmo za pravidelné dobíjanie“; pritom nie je dotknuté
právo Účastníka využiť benefit Jednorazový extra kredit za pravidelné dobíjanie.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti PROGRAMY EASY na str. 31 vypúšťa a nahrádza novým textom:

DOPLNKOVÉ DÁTOVÉ BALÍKY
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
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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. Deaktivácia dátového
balíka Vždy Giga a Vždy 2 Giga je realizovaná uplynutím doby platnosti už zaplateného príslušného dátového balíka.
Po vyčerpaní voľného objemu dát prislúchajúceho k dátovému balíku Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga do skončenia doby
platnosti príslušného dátového balíka 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 Vždy Giga a Vždy 2 Giga je možné maximálne 4-krát.
Ak účastník nespotrebuje v daný mesiac pridelené dáta, takto nespotrebované dáta sa mu prenesú do ďalšieho mesiaca.
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, sa v časti PROGRAMY EASY na str. 32 vypúšťa a nahrádza novým textom:
ROČNÉ DÁTOVÉ BALÍKY

DÁTA NA ROK 6 GB

DÁTA NA ROK 24 GB

ROK6 KODKUPONU
(pričom „KODKUPONU“ predstavuje
unikátny kód z kupónu)

ROK24 KODKUPONU
(pričom „KODKUPONU“ predstavuje
unikátny kód z kupónu)

ROK6GB

ROK24GB

29 €/19 €*

69 €/49 €*

512 MB mesačne

2 048 MB mesačne

Voľný objem dát spolu

6 GB

24 GB

Obnova rýchlosti a dokúpenie dát,
zaslaním SMS s textom ESTE GIGA
na 12330

1 GB

1 GB

3€

3€

Aktivácia cez Kupón s dátovým
balíkom
Aktivácia cez SMS na číslo 12330
Poplatok za dátový balík
Voľný objem dát mesačne

Poplatok za obnovenie rýchlosti
a získanie 1 GB

Účastník má možnosť kúpy Ročného dátového balíka (ďalej len „RDB“) – Dáta na rok 6 GB alebo Dáta na rok 24 GB
formou kupónu s RDB na predajni v každom Telekom Centre alebo priamo formou SMS správy. V prípade nákupu RDB
formou kupónu s RDB prebieha aktivácia cez SMS správu z telefónneho čísla so službou Easy zadaním unikátneho kódu
zo zakúpeného kupónu na telefónne číslo 12330. Aktivácia RDB zadaním kódu z kupónu s RDB je možná do 90 dní
odo dňa zakúpenia kupónu s RDB. Zakúpený kupón s RDB nie je zameniteľný za peniaze. Ak si účastník kupuje RDB
prostredníctvom SMS správy, ku kúpe a aktivácii RDB dochádza súčasne zaslaním príslušnej SMS z telefónneho čísla Easy
na telefónne číslo 12330 s tým, že účastníkovi sa RDB aktivuje len v prípade, ak bude mať na svojom telefónnom čísle Easy
dostatočnú výšku kreditu na uhradenie kúpnej ceny za príslušný RDB. Podnik aktivuje účastníkovi RDB bezprostredne
po splnení vyššie uvedených podmienok, o čom bude účastník informovaný formou bezplatnej spätnej SMS správy.
Zaslaním spätnej SMS správy je zavŕšený proces aktivácie a Podnik začína poskytovanie služby RDB. Podnik poskytuje
účastníkovi čerpanie RDB postupným uvoľňovaním dát každý mesiac počas doby 12 mesiacov odo dňa jeho aktivácie,
t. j. v objeme 512 MB/2 048 MB mesačne v závislosti od vybraného RDB. Pre začiatok poskytovania služby RDB za daný
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mesiac je rozhodujúci dátum zaslania spätnej SMS účastníkovi Podnikom, ktorá potvrdzuje aktiváciu RDB účastníkom. Po
predčasnom vyčerpaní prideleného objemu dát na daný mesiac v závislosti od vybraného RDB do konca daného mesiaca
dôjde k zníženiu rýchlosti dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na 64 kb/s. Účastník si môže obnoviť rýchlosť
dátových prenosov do konca daného mesiaca zaslaním bezplatnej SMS správy s textom ESTE GIGA na číslo 12330, čím
účastník získa 1 024 MB za 3 €. Ak účastník nespotrebuje v daný mesiac pridelené dáta z RDB, takto nespotrebované dáta
sa mu prenesú do ďalšieho mesiaca. Ponuka platí od 1. 2. 2019 do vypredania zásob alebo do odvolania.
* Zľavnené ceny platia len pre nové aktivácie RDB od 24. 10. 2019 až do odvolania. Pre RDB za zľavnené ceny platí, že
Podnik poskytne Účastníkovi celý objem zakúpených dát naraz (neuplatňuje sa postupné uvoľňovanie dát každý mesiac),
pričom doba platnosti RDB zostáva zachovaná na 12 mesiacov alebo do vyčerpania voľného objemu dát, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr. Podmienka podľa predchádzajúcej vety sa uplatní aj pre kupóny s dátovým balíkom zakúpené
pred 24. 10. 2019, ak tieto kupóny ešte neboli použité. Po vyčerpaní RDB si môže Účastník zakúpiť RDB za akciovú cenu
aj opakovane.
V Cenníku, časť B – Ostatné, v časti ROAMING sa na str. 6 za službu EURO ROAMING dopĺňa ponuka alternatívnej tarify
EÚ NONSTOP, a to s nasledovným textom:

EÚ NONSTOP

Aktivácia služby je možná len k programom Služieb ÁNO a ÁNO Biznis. Služba EÚ Nonstop je alternatívna (voliteľná)
roamingová tarifa. Podmienky nariadenia EÚ o regulácii roamingových hovorov a SMS (tzv. eurotarifa) spĺňa služba Euro
roaming; podmienky nariadenia EÚ o regulácii dátového roamingu spĺňa služba Web roaming.
EÚ NONSTOP
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok
ZÓNY

POPLATOK ZA SLUŽBU
0€
8,00 €
ODCHÁDZAJÚCE
HOVORY

PRICHÁDZAJÚCE
HOVORY

ODCHÁDZAJÚCE
SMS

ODCHÁDZAJÚCE
MMS

0,228*

0,00

0,072**

0,24***

Zóna 2

1,95

0,99

0,39

0,39

Zóna 3 a 4

3,94

1,95

0,39

0,39

Zóna 0 a 1

*

 dchádzajúce hovory uskutočnené zo zóny 0 a 1 do zóny 0 a 1 a do SR sú spoplatnené cenou odchádzajúceho
O
hovoru uskutočneného v rámci SR z mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla
iných sietí SR v zmysle zvoleného programu služieb účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre
zónu 0 a 1. Odchádzajúce hovory zo zóny 0 a 1 do zón 2, 3 a 4 sú účtované cenou vo výške 1,0247 € s DPH/min.
**	SMS odoslané zo zóny 0 a 1 do zóny 0 a 1 a do SR sú spoplatnené cenou za 1 odoslanú SMS v rámci SR z mobilnej
siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu
služieb účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1. SMS odoslané zo zóny 0 a 1 do
zón 2, 3 a 4 sú účtované cenou vo výške 0,2978 € s DPH/SMS.
***	MMS odoslané zo zóny 0 a 1 sú spoplatnené cenou za 1 odoslanú MMS v rámci SR z mobilnej siete spoločnosti
Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu služieb účastníka,
maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1.
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Ceny služby EÚ Nonstop platia v celej EÚ bez ohľadu na sieť, ktorá sa využíva. Uvedené sú ceny za minútu hovoru.
Prichádzajúce hovory v zóne 0 a 1 sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou (1 + 1). Odchádzajúce hovory zo zóny 0 a 1
do zóny 0 a 1 a do SR sú spoplatňované tarifikáciou platnou pre odchádzajúce hovory uskutočnené v rámci SR z mobilnej
siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu služieb
účastníka. Ostatné prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú spoplatňované minútovou tarifikáciou (60 + 60). Volania
na národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby, hlasovanie) sú v zónach 3 a 4 spoplatnené cenou 3,9434 €/min.,
v zónach 0, 1 a 2 1,9916 €/min. Volania na národné špeciálne čísla sú vždy spoplatňované minútovou tarifikáciou (60 + 60).
Pri aktívnej službe EÚ Nonstop sa na roamingovú prevádzku v krajinách EÚ a zóne 1 inak (mimo mesačného poplatku)
uplatňujú rovnaké podmienky „ako doma“ tak ako pri službe Euro roaming a v prípade roamingových dátových prenosov
ako pri službe Web roaming pri aktívnej službe Web roaming a Podnik bude uplatňovať aj rovnaké obmedzenia a ochranné
opatrenia definované v zmysle Politiky primeraného využívania roamingových služieb v rámci EÚ a ďalších vybraných krajín
(FUP), ako je uvedené v kapitole Roaming tohto Cenníka, s výnimkou účtovania príplatku na základe sledovania spotreby
a času stráveného v krajinách EÚ a zóny 1 za posledných 120 dní pri dlhodobom zdržiavaní sa v zahraničí.
V prípade aktivácie EÚ Nonstop počas prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia bude uplatnený mesačný poplatok v alikvotnej
časti. Deaktivácia služby EÚ Nonstop je okamžitá a bezplatná. V prípade zmeny programu služieb na iný program, ako je
program Služieb ÁNO alebo ÁNO Biznis, bude služba EÚ Nonstop automaticky deaktivovaná a namiesto nej aktivovaná
regulovaná služba Euro roaming, ak nebude dojednané inak.
Doplnkový roamingový balík 50 minút a 50 SMS/MMS vo vybraných krajinách, ktorý je dostupný k programom ÁNO a ÁNO
Biznis, je možné využívať aj pri aktívnej službe EÚ Nonstop. Ak je pri programoch ÁNO, ÁNO Biznis uvedené, že voľné
jednotky a ceny sa uplatňujú iba v prípade aktívnej roamingovej služby Euro roaming, tieto podmienky platia rovnako aj pri
aktívnej roamingovej službe EÚ Nonstop, ak nebude uvedené inak.
Zóna 0 (Krajiny EU): Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských území a Vatikán
Poznámka: Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských území ku dňu vyhotovenia Cenníka s dostupnosťou služby: Azorské
ostrovy, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Désirade*, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana*, Francúzsko,
Gibraltár, Grécko, Guadeloupe*, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Južný Cyprus, Kanárske ostrovy, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Maria-Galante*, Martinik*, Mayotte, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Réunion, Rumunsko, Saintes*, Slovinsko, Sv. Bartolomej*, Sv. Martin, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia.
* Aktuálne nie je možné uskutočňovať dátové prenosy ani MMS správy.
Zóna 1: Krajiny EEA EFTA, Andora, Monako.
Poznámka: Krajiny EEA EFTA dňu vyhotovenia Cenníka: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko.
Zóna 2: Albánsko, Aljaška, Americké Panenské ostrovy, Argentína, Austrália, Azerbajdžan, Barbados, Bielorusko, Bosna
a Hercegovina, Brazília, Čierna Hora, Čile, Čína, Dominika, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Galapágy, Grenada, Guatemala,
Haiti, Havajské ostrovy, Honduras, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Jamajka, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Katar,
Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Kolumbia, Kórea, Kosovo, Kuvajt, Malajzia, Mexiko, Panama, Peru, Portoriko, Ruská federácia,
Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Severný Cyprus, Severné Macedónsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené
štáty americké, Srbsko, Srí Lanka, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Švajčiarsko, Tadžikistan, Taiwan,
Thajsko, Tibet, Turecko, Ukrajina, Veľkonočný ostrov.
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Zóna 3: Afganistan, Alžírsko, Americká Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarktída, Antigua a Barbuda, Arménsko, Aruba,
Ascension, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Benin, Bermudy, Bhután, Bolívia, Botswana, Britské Panenské ostrovy,
Brunej, Burkina Faso, Burundi, Cookove ostrovy, Čad, Diego García, Dominikánska republika, Džibutsko, Eritrea, Etiópia,
Faerské ostrovy, Fidži, Falklandy, Francúzska Polynézia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grónsko, Gruzínsko, Guam,
Guantanámo, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Holandské Antily, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Južný Sudán, Kajmanie ostrovy,
Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kiribati, Komory, Kongo, Kostarika, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbya, Macao,
Madagaskar, Malawi, Maldivy, Mali, Mariány, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mauritánia, Mikronézia, Mjanmarsko
(Barma), Moldavsko, Monako, Mongolsko, Montserrat, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Niger, Nigéria, Nikaragua, Niue,
Norfolk, Nová Kaledónia, Omán, Pakistan, Palau, Palestínske územia, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Pobrežie Slonoviny,
Rovníková Guinea, Rwanda, Salvádor, Senegal, Severné Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán,
Surinam, Svazijsko, Svätá Helena, Svätá Lucia, Svätý Peter a Michal, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sýria, Šalamúnove
ostrovy, Tanzánia, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkménsko, Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguaj,
Uzbekistan, Vanuatu, Wallis & Futuna, Venezuela, Vietnam, Východný Timor, Zambia, Nový Zéland, Zimbabwe.
Zóna 4: Satelitné siete
Presmerovanie hovoru sa počas roamingu spoplatňuje podľa roamingového Cenníka ako dva roamingové hovory –
prichádzajúci roamingový hovor do navštívenej krajiny a zároveň odchádzajúci hovor do SR do odkazovej schránky alebo
na iné zvolené číslo. Pri presmerovaní hovoru z krajín EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska do odkazovej schránky (na číslo
+421 903 333 666) je presmerovanie hovoru a uloženie odkazu bezplatné. Vypočutie odkazu sa vždy spoplatňuje podľa
roamingového Cenníka ako odchádzajúci hovor do SR. Poplatky za roamingové služby môžu byť vyúčtované do 3 mesiacov
od uskutočnenia roamingového hovoru v závislosti od toho, ako sú do spoločnosti Slovak Telekom, a. s., doručené účtovné
dáta za realizované hovory od roamingových partnerov.
Pri aktívnej službe Prístup na internet alebo aktivovanej inej dátovej službe je pri aktivácii služby EÚ Nonstop automaticky
aktivovaná aj služba Dátové prenosy v roamingu Web roaming. V prípade, ak má Účastník aktivovanú inú dátovú roamingovú
službu, uplatnia sa podmienky spoplatnenia tejto inej aktívnej dátovej roamingovej služby.
Spoplatnenie dátových prenosov v roamingu sa pri aktívnej službe Web roaming riadi cenami a podmienkami platnými pre
službu Web roaming v zmysle platného Cenníka s tým, že Účastníkovi nebude počas využívania služby EÚ Nonstop účtovaný
roamingový príplatok za dáta na základe sledovania spotreby a času stráveného v krajinách EÚ a zóny 1 za posledných 120
dní pri dlhodobom zdržiavaní sa v zahraničí. Čerpanie dát v roamingu v krajinách EÚ a zóny 1 je však obmedzené Hranicou
primeraného využívania roamingových dát (FUP), ako je uvedené v Politike primeraného využívania roamingových služieb, po
dosiahnutí ktorej bude účtovaný roamingový príplatok za dáta vo výške podľa Cenníka, ako je uvedené v Politike primeraného
využívania roamingových služieb v kapitole Roaming tohto Cenníka (vo výške 0,0054 €/MB).
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., si vyhradzuje právo v prípade, ak dôjde k zmenám v spoplatnení roamingovej prevádzky
v krajinách EÚ a zóny 1 pri službe Euro roaming a/alebo službe Web roaming najmä z dôvodu zmien vyvolaných zmenou
EÚ legislatívy, uskutočniť rovnaké zmeny aj na službe EÚ Nonstop. V prípade vystúpenia niektorej z krajín EÚ z Európskej
únie alebo EÚ regulačného rámca je spoločnosť Slovak Telekom, a. s., oprávnená na základe vlastného uváženia preradiť
takúto krajinu do akejkoľvek inej zóny pre účely spoplatnenia roamingovej prevádzky; výhody učené pre krajiny EÚ môže
spoločnosť Slovak Telekom, a. s., ešte ponechať po nejakú dobu až do preradenia.
Využívaním služby EÚ Nonstop nie je dotknuté právo spoločnosti Slovak Telekom, a. s., prerušiť alebo obmedziť poskytovanie
služieb účastníkovi v prípade, ak dochádza k ich zneužívaniu podľa Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
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