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Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 2081/B (ďalej len „ST“) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách stanovuje pre účastníkov verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet dočasnú zmenu Tarify na poskytovanie 
verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, časť  A – pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL (ďalej aj ako „služba Vysokorýchlostný 
internet“ alebo „služba VRI“) a časť  B -  pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL (ďalej aj ako „služba Vysokorýchlostný internet Solo“ alebo 
„služba VRI“) a dočasnú zmenu Cenníka pre koncové zariadenia – časť B 
 

nasledovne: 
 

A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1. Novým účastníkom  sa pre účely tohto cenového výmeru (ďalej len „CV“) rozumie užívateľ, ktorý v období platnosti tohto CV podá návrh na uzatvorenie 

Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby Internet (VRI/ VRI Solo) v programoch Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Solo podľa podmienok tohto 
CV. Za nového účastníka služby Internet sa nepovažuje účastník, ktorý počas doby účinnosti tohto cenového výmeru podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o 
pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet na adrese účastníka, na ktorej v čase platnosti tohto CV bola/bude podaná 
výpoveď alebo návrh Dohody o zániku Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet (okrem Internet Mini - 
vytáčané pripojenie). 

2. Existujúcim účastníkom služby Internet sa na účely tohto cenového výmeru rozumie účastník, ktorý používa službu Internet – pripojenie do internetu 
prostredníctvom technológie aDSL a nie je viazaný zmluvným záväzkom doby viazanosti k niektorému z programov služby Internet (VRI, VRI Solo) alebo DSL 
Internet alebo sa jedná o užívateľa, ktorý síce je viazaný zmluvným časovým záväzkom užívať službu Internet (VRI, VRI Solo) alebo DSL Internet  podľa 
podmienok inej akcie, avšak do uplynutia tejto doby nezostávajú v čase podania návrhu Špecifikácie viac ako 3 kalendárne mesiace. 

3. Účastníkom sa rozumie tak Nový ako aj Existujúci účastník. 
4. Tarifou sa pre účely tohto CV rozumie tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet. 
 
B: OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

Akciová cena za používanie programov Magio internet Turbo a Magio internet Turbo Solo 

Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca pri 24-mesačnej viazanosti  Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio internet Turbo 2 Mini            10,82 €           12,98 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 1              7,49 €              8,99 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 2           14,99 €           17,99 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 3           19,99 €            23,99 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 4           35,82 €            42,98 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 2 Mini Solo            10,82 €           12,98 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 1 Solo             7,49 €              8,99 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 2 Solo            14,99 €           17,99 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 3 Solo            19,99 €            23,99 €  vopred 

Program Magio internet Turbo 4 Solo            35,82 €            42,98 €  vopred 

tabuľka č. 1 
 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby  viazanosti 24 mesiacov Cena  bez DPH  Cena s DPH Splatnosť  

1. Zmluvná pokuta za nedodržanie doby viazanosti pri zániku Zmluvy o pripojení pred 
uplynutím 24-mesačnej doby viazanosti pre programy Turbo/Turbo Solo 

220,00 €  neuplatňuje sa jednorazovo 

 tabuľka č. 2 
 

tabuľka č. 3 
 

Akciová cena za zriadenie služby Internet (VRI (Magio internet Turbo)/VRI Solo (Magio 
internet Turbo Solo)) pri 24-mesačnej viazanosti 

Cena bez DPH Cena  s DPH Splatnosť ceny 

1. Cena za zriadenie služby programov služby Magio internet Turbo 4/Turbo 4 Solo - 
rozšírená inštalácia technikom  

0,83 €  1,00 €  jednorazovo 

tabuľka č. 4 
 

Akciová cena „aDSL modem“ -  typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený 
k službe Internet – pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL  
v programoch Magio internet Turbo 1/Turbo 2/ Turbo 2 Mini, Turbo 1 
Solo/Turbo 2 Solo/ Turbo 2 Mini Solo 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť  ceny Spôsob platby 

1. DSL  Wifi router  24,92 € 29,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení  

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe Wifi 
routra 

50,00 €  
  

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

2. DSL Ethernet modem    8,25 €  9,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení  

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe DSL 
Ethernet modem  

50,00 €  
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

3. Vigor 2700 VGST 83,25 € 99,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení 

Akciová cena za zriadenie služby Internet  (VRI (Magio internet Turbo)/VRI Solo (Magio 
internet Turbo Solo))  pri 24-mesačnej viazanosti 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

Cena za zriadenie programov služby Magio internet Turbo/Turbo Solo formou 
samoinštalácie 

0,83 € 1,00 €   jednorazovo 

Cenový výmer č. 2104/2011  
 
 



CV 2104/2011   2/4 

 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe 
modemu Vigor 2700 VGST 

65,00 €  
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

4. DSL Business WIFI router 99,92 €  119,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení  

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe DSL 
Biznis WiFi router  

65,00 €  
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

5. Vigor 2820 166,58 € 199,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe 
modemu Vigor 2820 

65,00 €  
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

 tabuľka č. 5 
 

Akciová cena „aDSL modem“ -  typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený 
k službe Internet – pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL 
v programoch Magio internet Turbo 3/Turbo 4, Magio internet Turbo 3 
Solo/Turbo 4 Solo 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť  ceny Spôsob platby 

1. DSL  Wifi router 0,83 €  1,00 €  jednorazovo vo faktúre 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe Wifi 
routra  

50,00 €  
 

neuplatňuje sa jednorazovo - 

2. DSL Ethernet modem    0,83 €  1,00 €  jednorazovo vo faktúre 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe DSL 
Ethernet modem  

50,00 €  
 

neuplatňuje sa jednorazovo - 

3. Vigor 2700 VGST 66,58 € 79,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe 
modemu Vigor 2700 VGST 

65,00 €  
 

neuplatňuje sa jednorazovo - 

4. DSL Business WIFI router 83,25 €  99,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení  

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe DSL 
Biznis WiFi router  

65,00 €  
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

5. Vigor 2820 149,92 € 179,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe 
modemu Vigor 2820 

65,00 €  
 

neuplatňuje sa  jednorazovo - 

tabuľka č. 6 
 

Zľava za súčasné používanie služby Internet (VRI) s 24-mesačnou viazanosťou 

Zľava platná počas 1.-5 mesiaca Zľava bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť zľavy 

Program Magio internet Turbo 2 Mini    8,33 €   10,00 € vopred 

Program Magio internet Turbo 2  8,33 €  10,00 € vopred 

Program Magio internet Turbo 3  8,33 €  10,00 € vopred 

Program Magio internet Turbo 4  8,33 €  10,00 € vopred 

Doplatok za zrušenie zmluvy o pripojení na službu Internet (VRI) Zľava bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť zľavy 

Doplatok ceny – vrátenie poskytnutej zľavy v prípade zrušenia zmluvy o pripojení na 
službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti 41,67 € 50,00 € 

jednorazovo 

Tabuľka č. 7 
 

tabuľka č. 8 
 

 tabuľka č. 9 
 
1. Účastník, ktorý si objedná jeden z programov služby Internet (Magio internet Turbo/Turbo Solo) a zaviaže sa užívať  vybraný program služby Internet (Magio 

internet Turbo/Turbo Solo) počas  24-mesačnej doby viazanosti podľa tohto CV, má nárok na akciové ceny podľa tabuľky č. 1, ktoré budú uplatňované v 
prospech Účastníka odo dňa zriadenia služby Internet (VRI (program Magio internet Turbo)/VRI Solo (program Magio internet Turbo Solo)), resp. odo dňa 
uzavretia  Špecifikácie k Zmluve o pripojení služby Internet v závislosti od zvoleného programu Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Solo. Po uplynutí 
dojednanej doby poskytovania akciovej ceny podľa podmienok tohto CV bude cena za poskytovanie zvoleného programu Magio internet Turbo/Turbo Solo 
Účastníkovi účtovaná podľa platnej Tarify ako cena bez viazanosti. Prechod na nižší program nie je povolený počas celej doby viazanosti. 
V prípade, že účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti 24 mesiacov pre jeden z programov Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Solo  služby 
Internet vyplývajúci zo Zmluvy o pripojení, tým že požiada o deaktiváciu alebo prerušenie poskytovania služby Internet alebo požiada o zmenu programu 
služby Magio internet Turbo/Turbo Solo počas 1.- 24. mesiaca doby viazanosti na program s nižším mesačným paušálnym poplatkom a takýto program mu 
bude po dohode s ST aktivovaný alebo svojím konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý je ST oprávnený od Zmluvy o pripojení na poskytovanie 
Služieb odstúpiť  alebo ju vypovedať, je ST oprávnený vyúčtovať  účastníkovi zmluvnú pokutu za nedodržanie doby viazanosti pri zániku Zmluvy o pripojení 
zo strany/z dôvodov na strane účastníka pred uplynutím 24-mesačnej doby viazanosti, stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuľke č. 2 (ďalej len 
„Porušenie zmluvného záväzku viazanosti“). 
ST má právo odmietnuť uzavrieť  Zmluvu o pripojení, ak záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu o pripojení najmä preto, že je dlžníkom 
ST alebo iného podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo 
vypovedal s ním Zmluvu. 
 

Akciová cena za Powerline pre službu VRI/ VRI Solo s viazanosťou 24 mesiacov Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny Spôsob platby 

 Cena Powerline pre službu VRI/ VRI Solo s viazanosťou 24 mesiacov 24,92 €  29,90 €  jednorazovo v hotovosti pri doručení 

Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti 24 mesiacov pri 
využití akciovej ponuky na zakúpenie Powerline  

20,00 € neuplatňuje sa jednorazovo  

Akciová jednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu  pre balíky služby 
Vysokorýchlostný internet, Vysokorýchlostný internet Solo alebo DSL Internet  do 
maximálnej rýchlosti 512 kbit/s 

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

Zvýšenie rýchlosti upstreamu  1,67 € 2,00 €  jednorazovo 
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2. Účastník, ktorý sa zaviazal využívať  službu Internet v  programe: Magio internet Turbo 2 Mini, Magio internet Turbo 2, Magio internet Turbo 3, alebo Magio 
internet Turbo 4  a zaviaže sa príslušný program služby Internet využívať  počas 24-mesačnej doby viazanosti podľa bodu B 1. tohto CV má nárok na akciovú 
zľavu podľa tabuľky č. 7, časť B., ktorá sa uplatní v prospech Účastníka počas 5 mesiacov odo dňa zriadenia služby Internet (Magio internet Turbo).  
Účastník, ktorý sa zaviazal v programe Magio internet Turbo podľa bodu B 1. tohto CV a využil akciovú zľavu podľa tabuľky č. 7 časť B.  a počas viazanosti 
požiada o prechod na program Magio internet Solo a  takýto program mu bude po dohode so ST aktivovaný je povinný zaplatiť doplatok za poskytnutú duo 
zľavu za zrušenie pevnej linky podľa  tabuľky č. 7, časť B a to v nasledujúcom zúčtovacom období.  
Účastníkovi, ktorý sa zaviazal v programe Magio internet Turbo podľa bodu B 1. tohto CV a využil akciovú zľavu podľa tabuľky č. 7 časť B a počas viazanosti 
požiada o prechod na program s nižším mesačným paušálom a takýto program mu bude po dohode s ST aktivovaný, alebo požiada o deaktiváciu  služby, je 
ST  oprávnený vyúčtovať doplatok za poskytnutú zľavu za zrušenie zmluvy o pripojení  podľa  tabuľky č. 7, časť B. a zároveň zmluvnú pokutu uvedenú 
v tabuľke č.3 ktorej podmienky účtovania sú špecifikované v bode  1.časť B tohto CV a to v nasledujúcom zúčtovacom období. 
 

3. Účastník má nárok na kúpu jedného koncového zariadenia za akciovú cenu podľa typu zvoleného programu Magio internet Turbo/Turbo Solo služby 
Internet podľa tabuľky č. 5  alebo č. 6 (v závislosti od zvoleného programu). Akciovú cenu za poskytovanie služby Internet (VRI alebo VRI Solo) podľa vyššie 
uvedených podmienok je možné kombinovať  s akciovou ponukou na  službu Benefit podľa platného cenového výmeru v období platnosti tohto cenového 
výmeru. 
Ku každej službe Internet (VRI alebo VRI Solo), zriadenej podľa bodu 1 tohto cenového výmeru, je možné zakúpiť  si iba jeden z ponúkaných modemov za 
akciovú cenu. 
Modem podľa bodu 1 a 2 tabuľky č. 5 alebo č. 6 bude účastníkovi ponúkaný podľa aktuálnych skladových zásob ST bez možnosti výberu účastníkom.  
V prípade, že účastník sa dopustí Porušenia zmluvného záväzku viazanosti, vyplývajúceho zo Zmluvy o pripojení v dĺžke 24 mesiacov,  je ST oprávnený 
vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu, stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuľke č. 5 alebo č. 6. Akciová ponuka platí do vyčerpania skladových zásob. 
Zakúpenie aDSL modemu podľa vyššie uvedených podmienok za akciovú cenu je možné kombinovať  s ostatnými ponukami z tohto cenového výmeru alebo 
podľa cenových výmerov, v ktorých je to výslovne uvedené. 

 
4. Účastník služby Internet (VRI (v programe Magio internet Turbo)/VRI Solo (v programe Magio internet Turbo Solo) má nárok na  akciovú cenu zriadenia 

služby samoinštaláciou podľa tabuľky č. 3 alebo zriadenie služby - rozšírená inštalácia technikom pre  program Magio internet Turbo 4/Magio internet Turbo 
4 Solo podľa tabuľky č. 4. 

 
5. Účastník služby VRI (v programe Magio internet Turbo)/VRI Solo (v programe Magio internet Turbo Solo)) má nárok podľa podmienok tohto CV na 

poskytovanie doplnkových služieb WEB Basic, MAIL KLASIK, resp. MAIL KLASIK s odkazovou schránkou počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia služby 
VRI/VRI Solo alebo uzatvorenia Špecifikácie v cene vybraného programu Magio internet Turbo/Turbo Solo. Po skončení tejto doby bude cena za doplnkové 
služby účastníkovi spoplatňovaná podľa platnej Tarify.  Účastník môže tieto doplnkové služby kedykoľvek bezplatne zrušiť. 

 
6. Podmienkou aktivácie benefitov podľa tohto CV je súčasné objednanie služby Magio internet Security. Cena za poskytovanie doplnkovej služby Magio 

internet Security počas prvých troch mesiacov je zahrnutá v cene programu Internet  (Magio internet Turbo/Turbo Solo). Po skončení tejto doby bude cena 
Magio internet Security účastníkovi účtovaná podľa platnej Tarify.  Účastník môže túto doplnkovú službu kedykoľvek bezplatne zrušiť.  

 
7. Podmienkou využívania benefitov podľa tohto CV je vyjadrenie súhlasu so zasielaním faktúry za telekomunikačné služby v elektronickej forme – Elektronická 

faktúra PDF. V prípade, že účastník požaduje písomnú tlačenú formu faktúry a má záujem využívať  benefity podľa tohto CV, bude mu poskytnutý  odpis 
elektronickej faktúry PDF posielaný poštou podľa podmienok Tarify. 

 
8. Akciová cena na zvýšenie rýchlosti upstreamu  do maximálnej rýchlosti 512 kbit/s sa vzťahuje na každého účastníka služby  Internet  (VRI alebo VRI Solo), 

ktorý v čase platnosti tohto CV požiada o zvýšenie rýchlosti upstreamu. Zvýšenie rýchlosti upstreamu sa nevzťahuje na programy Magio internet Turbo 3, 
Magio internet Turbo 3 Solo, Magio internet Turbo 4, Magio internet Turbo 4 Solo, Magio internet 2 Mini a Magio internet 2 Mini Solo. Rýchlosť upstreamu 
512 kbit/s nie je garantovaná.  Jednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu je účtovaná podľa tabuľky č. 9. Ceny a podmienky poskytovania zvýšenej 
rýchlosti upstreamu sú popísané v platnej Tarife.   
Akciová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu podľa vyššie uvedených podmienok je kombinovateľná so všetkými prebiehajúcimi akciami ST. 

V prípade, že zvýšenie upstreamu žiada využiť účastník služby DSL Prístup súčasne so zmenou na službu Internet (Vysokorýchlostný internet alebo 
Vysokorýchlostný internet Solo), resp. účastník služby Internet - Vysokorýchlostný internet so zmenou na službu  Internet - Vysokorýchlostný internet Solo je 
potrebné, aby si najskôr zmenil typ služby a až po jej zmene požiadal o zvýšenie upstreamu. 
 

9. Existujúci účastník služby DSL internet, ktorý využíva niektorý z programov služieb Internet  (Vysokorýchlostný internet, Vysokorýchlostný internet Solo (VRI 
Solo))  alebo DSL Internet so záväzkom doby viazanosti  18, 24, resp. 36 mesiacov a ktorému odo dňa zriadenia alebo zmeny služby uplynul 15., 21. resp. 33. 
mesiac doby viazanosti ku dňu podania návrhu na zmenu Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, môže 
v čase platnosti tohto CV požiadať o predčasné ukončenie viazanosti dohodou za podmienky, že zároveň podá návrh na zmenu Zmluvy o pripojení na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet v niektorom z programov služieb pripojenia do internetu a zaviaže sa využívať  niektorý 
z programov Magio internet Turbo, resp. Magio internet Turbo Solo počas doby  24 mesiacov podľa podmienok tohto CV, a to odo dňa uzatvorenia dodatku 
k Zmluve o pripojení (nová doba viazanosti). Dohoda o predčasnom ukončení doby viazanosti pre účely tohto cenového výmeru sa považuje za 
uzatvorenú akceptáciou podaného návrhu na zmenu Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet podľa 
predchádzajúcej vety, ak účastník zároveň spĺňa nasledovné podmienky: 
 pokiaľ  mal účastník pôvodnú dobu viazanosti 18 mesiacov, má nárok na využitie tejto akciovej ponuky po uplynutí 15 mesiacov doby viazanosti 

 pokiaľ  mal účastník pôvodnú dobu viazanosti 24 mesiacov, má nárok na využitie tejto akciovej ponuky po uplynutí 21 mesiacov doby viazanosti 

 pokiaľ  mal účastník pôvodnú dobu viazanosti 36 mesiacov, má nárok na využitie tejto akciovej ponuky po uplynutí 33 mesiacov doby viazanosti  

 účastník môže požiadať o predčasné ukončenie viazanosti dohodou a prejsť  na program Magio internet Turbo Solo podľa predchádzajúceho znenia iba 

v prípade, že bol pôvodne užívateľom služby Internet - VRI Solo   

 tento bod  nie je možné kombinovať s CV č. 531/2011 (Prechod z VRI na VRI Solo a opačne) 

 
10. Existujúci účastník služby Internet (Magio internet Turbo/Turbo Solo), ktorý si objedná službu Internet (Magio internet Turbo/Turbo Solo), zaviaže sa 

využívať  túto službu počas 24-mesačnej doby viazanosti a uzavrie Špecifikáciu k Zmluve o pripojení týchto služieb, má nárok na pripísanie 3000 bodov na 
konto vernostného programu ST max klub. Existujúci účastník, ktorý  požiada o poskytovanie služby Internet (Magio internet Turbo/Turbo Solo) v programe 
vyššom  ako bol jeho doterajší aktivovaný program a zaviaže sa využívať  tento program služby počas 24-mesačnej doby viazanosti  má nárok na pripísanie 
6000 bodov na konto vernostného programu ST max klub. 
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Body podľa predchádzajúcej vety budú Existujúcemu účastníkovi pripísané po zriadení služby a po splnení nasledovných podmienok:  
 účastník je členom vernostného programu max klubu  

 ide o Existujúceho účastníka služby Internet  (Magio internet Turbo/Turbo Solo), ktorý si objednáva službu Internet (Magio internet 

Turbo/Turbo Solo) 

 účastník pri objednávaní služby požiada o pripočítanie 3000/6000 bodov max klubu 

 účastník má vyhovujúcu platobnú disciplínu, t.j. plní svoje záväzky voči ST riadne a včas 

          Pripočítanie nastane v účte za telekomunikačné služby, kde bude služba prvýkrát  účtovaná. 
 
11. Účastník, ktorý si objedná a zaviaže sa využívať službu Internet (Magio internet/Magio internet Solo) podľa časti B. bodu 1 tohto cenového výmeru má nárok 

na kúpu jedného zariadenia Powerline za akciovú cenu podľa časti B. tabuľky č. 8. Ku každej službe podľa predchádzajúcej vety je možné zakúpiť si iba 
jedno uvedené zariadenie za akciovú cenu. Akciová ponuka platí do vyčerpania skladových zásob. Predaj zariadení je platný od 10.2.2011. 
 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je ST oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb ST upraviť tak, že 
k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti ST.   
 

13. Pri telefonickom objednaní služieb, definovaných v tomto cenovom výmere, má účastník nárok na vyššie uvedené benefity v prípade, ak telefonickú 
objednávku uskutoční počas trvania akcie (určujúci je dátum prijatia telefonickej objednávky) a zároveň doručí podpísané zmluvné dokumenty na Centrum 
služieb zákazníkom, resp. T-Centrum najneskôr do troch týždňov odo dňa ukončenia akcie (určujúci je dátum prijatia – doručenia návrhu zmluvných 
dokumentov). 
Ak si účastník telefonicky objedná služby, definované v tomto cenovom výmere počas doby účinnosti tohto cenového výmeru, ale podpísané zmluvné 
dokumenty doručí na Centrum služieb zákazníkom, resp. T-Centrum neskôr, ako po troch týždňoch odo dňa ukončenia akcie, nevzniká mu nárok na akciové 
ceny podľa tohto cenového výmeru.  
 

ST si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tohto cenového výmeru. O ukončení poskytovania akciovej ponuky 
bude záujemca informovaný na Mieste predaja, T-Centrum. 
 
Tento cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2011 a jeho účinnosť  končí dňa 31. marca 2011 (vrátane). 
 
V Bratislave, dňa  28.1.2011  
 
 
Ing. Eva Micháleková, v.r. 
Senior manažér consumer segmentu 

 
 
 
 


