Príloha č. 3 k platnému Cenníku pre poskytovanie
služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník
pre poskytovanie služieb prostredníctvom
mobilnej siete platná od 20. 10. 2016

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., týmto oznamuje, že touto prílohou č. 3 dochádza s platnosťou od 20. 10. 2016 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. 2016, a to nasledovne:
V Cenníku, časť A – Akciové ponuky, časť Hlasové paušály sa na strane 11 dopĺňa nasledovný text:
Darček pre každého
Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS, Happy S, Happy M a Happy
XL volania alebo dátovým programom Neobmedzený mobilný internet s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť
bezplatne získať zariadenie CANYON CNE-PB26SM pohotovostnú externú batériu s nabíjačkou 2 600 mAh (ďalej len „externá
batéria“). Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy L, Happy XL, Happy
XXL a Happy Profi s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť získať bezplatne externú batériu, a zároveň získať službu
Zdieľanie dát z paušálu za zvýhodnených podmienok spočívajúcich v 100 % zľave z aktivačného poplatku a ceny mesačných
poplatkov po dobu 24 mesiacov od aktivácie (ďalej len „Akciová služba“). Po uplynutí zvýhodneného obdobia bude Akciová
služba Účastníkovi automaticky deaktivovaná, ak nepožiada skôr o jej deaktiváciu alebo o ponechanie Akciovej služby aktívnej.
Pri ponechaní Akciovej služby aktívnej bude táto po uplynutí zvýhodneného obdobia poskytovaná za podmienok podľa
aktuálneho Cenníka. Ponuka platí do vypredania zásob. V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného
Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia
vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Ponuka platí do vypredania
zásob alebo 31. 12. 2016.
Vybitú externú batériu je možné vymeniť na ktoromkoľvek predajnom mieste za plne nabitú v prípade, že nie je poškodená. Pri
výmene externej batérie dochádza k výmene veci za vec tak, že Účastník stráca vlastnícke právo k vymieňanej externej batérii
a nadobúda vlastnícke právo k externej batérii prijatej v dôsledku výmeny. Po uskutočnení výmeny externej batérie Účastník
stráca nárok na vrátenie pôvodnej externej batérie, ktorú prijal pri uzatvorení Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb. Výmena externých batérií bude poskytovaná do 31. 12. 2017 alebo do vyčerpania zásob.
Dvojičky zariadení
Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším, s kúpou
akciového mobilného telefónu Huawei P9 lite, Lenovo IdeaPad 100S alebo Xbox One S, s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov
(ďalej len „Základný Dodatok“), vzniká nárok na kúpu ďalšieho zariadenia za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH (ďalej len
„Zariadenie“), a to výlučne v kombinácii (i) Huawei P9 lite s Huawei Y5 II alebo (ii) Lenovo IdeaPad 100S s Lenovo C2 alebo
(iii) Xbox One S s Coolpad Porto S. Túto ponuku môže Účastník využiť najneskôr pri podpise Základného Dodatku, inak nárok
Účastníka zaniká. V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa
zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného
Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Túto ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou
zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do vypredania
zásob alebo do 31. 12. 2016.
Plná kúpna cena Lenovo IdeaPad 100S je 269 €.

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. 2016, a nadobúda účinnosť dňom 20. 10. 2016.
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Bonus na telefón alebo tablet
Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším s viazanosťou
aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základný Dodatok“), vzniká nárok na zľavu do výšky 100 € s DPH z akciovej kúpnej ceny
Zariadenia alebo z druhej (doplnkovej) časti mesačného poplatku za program Happy pri ďalšom využití ponuky Podniku
alebo do výšky 50 € s DPH z neakciovej kúpnej ceny ďalšieho Zariadenia (spolu ďalej len „Zľava“). Účastník, ktorému vznikol
nárok na Zľavu (ďalej len „Oprávnená osoba“) svoj nárok na Zľavu preukáže prostredníctvom jedinečného jednorazového
kódu (ďalej len „Kód“), ktorý bude Účastníkovi doručený prostredníctvom SMS správy po uzatvorení Dodatku. Využitím
Zľavy ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov nevzniká Oprávnenej osobe opätovne nárok na ďalšiu Zľavu. Platnosť Kódu je
2 mesiace od jeho doručenia, resp. do momentu využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní
od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Kód je nepredajný. Pri uplatnení nároku na Zľavu z druhej (doplnkovej) časti
mesačného poplatku za program Happy sa Zľava uplatní maximálne do výšky tohto poplatku, pričom sa celková výška Zľavy
rovnomerne rozpočíta na jednotlivé mesačné poplatky počas celej doby viazanosti. V prípade, ak výška Zľavy presiahne výšku
neakciovej ceny Zariadenia alebo akciovej kúpnej ceny Zariadenia, je kúpna cena Zariadenia 1 €. Nárok na poskytnutie Zľavy
zanikne v prípade zániku Základného Dodatku z dôvodu využitia práva Účastníka na odstúpenie do 14 dní od jeho uzavretia
podľa zákona č. 102/2014 Z. z. V prípade zániku Základného Dodatku podľa predchádzajúcej vety je Účastník povinný z titulu
bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Dodatku prijal, vrátane náhrady za poskytnutú Zľavu v peniazoch.
Zľavu nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou
Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 31. 12. 2016.
Bez záväzkov a 100 minút Extra
Účastníkovi využívajúcemu mesačný program služieb Happy M alebo vyšší, ktorý si aktivuje program Služieb Bez záväzkov,
vzniká nárok na aktiváciu doplnkovej služby Balík 100 minút extra (ďalej len „100 minút extra“) za mesačný poplatok 3,49 €.
Doplnkový balíček 100 minút extra zahŕňa 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do
všetkých sietí v SR a odchádzajúcich roamingových hovorov z krajín Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko na
Slovensko. Túto ponuku môže Účastník využiť najneskôr pri podpise Zmluvy, inak nárok Účastníka zaniká. 100 minút extra je
možné využívať počas 24 mesiacov nasledujúcich po zúčtovacom období, v ktorom bola táto služba aktivovaná. Po uplynutí
obdobia benefitu bude 100 minút extra Účastníkovi automaticky deaktivovaná. O deaktiváciu je možné požiadať aj kedykoľvek
počas obdobia poskytovania benefitu. V prípade deaktivácie 100 minút extra je ich deaktivácia realizovaná k prvému dňu
nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, pričom opätovná aktivácia nie je možná. 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. 12. 2016.
V Cenníku, časť B – Ostatné, časť Hlasové paušály sa na strane 3 k programu Bez záväzkov dopĺňa nasledovný text:
Cena MMS správy z mobilného telefónu zasielaná na mobilný telefón alebo e-mail z mobilnej siete Telekom je spoplatnená
sumou 0,3953 €/MMS.

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. 2016, a nadobúda účinnosť dňom 20. 10. 2016.

