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Slovak Telekom, a.s. Bratislava (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 účastníkovpre účastníkovpre účastníkovpre účastníkov    verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet dočasnú zmenu dočasnú zmenu dočasnú zmenu dočasnú zmenu TarifyTarifyTarifyTarify    na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internetslužby Internetslužby Internetslužby Internet,,,, časťčasťčasťčasť        B B B B ––––    pripojenie do internetupripojenie do internetupripojenie do internetupripojenie do internetu    prostredníctvom technológie aDSL (ďalej prostredníctvom technológie aDSL (ďalej prostredníctvom technológie aDSL (ďalej prostredníctvom technológie aDSL (ďalej aj aj aj aj akoakoakoako    „služba„služba„služba„služba    
Vysokorýchlostný internet“)Vysokorýchlostný internet“)Vysokorýchlostný internet“)Vysokorýchlostný internet“)    aaaa    časťčasťčasťčasť        HHHH    ----    pripojenie do internetupripojenie do internetupripojenie do internetupripojenie do internetu    prostredníctvom technológie aDSL (ďalej prostredníctvom technológie aDSL (ďalej prostredníctvom technológie aDSL (ďalej prostredníctvom technológie aDSL (ďalej aj aj aj aj akoakoakoako    „služba„služba„služba„služba    Vysokorýchlostný internetVysokorýchlostný internetVysokorýchlostný internetVysokorýchlostný internet    SoloSoloSoloSolo“)“)“)“)    
a dočasnú zmenu dočasnú zmenu dočasnú zmenu dočasnú zmenu Cenníka Cenníka Cenníka Cenníka pre koncové zariadenia pre koncové zariadenia pre koncové zariadenia pre koncové zariadenia ––––    časťčasťčasťčasť        BBBB    
 

nasledovne:  
 

  
Zľavnené produkty Zľavnené produkty Zľavnené produkty Zľavnené produkty     pre účastnípre účastnípre účastnípre účastníkov služby Vysokorýchlostný internet kov služby Vysokorýchlostný internet kov služby Vysokorýchlostný internet kov služby Vysokorýchlostný internet     Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH/mesiac/mesiac/mesiac/mesiac        Cena  sCena  sCena  sCena  s    DPHDPHDPHDPH/mesiac/mesiac/mesiac/mesiac            Splatnosť  ceny Splatnosť  ceny Splatnosť  ceny Splatnosť  ceny     

1a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov 

7,52 € 8,95 € / 269,60 Sk   vopred 

1b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

11,72 € 13,95 € / 420,30 Sk   vopred 

2a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov 

7,52  € 8,95 € /269,60  Sk   vopred 

2b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov  

11,72  € 13,95 € / 420,30 Sk   vopred 

3a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov 

8,36  € 9,95 € / 299,80 Sk   vopred 

3b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

18,44 €  21,95 € / 661,30 Sk   vopred 

4a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov 

8,36  € 9,95 € / 299,80 Sk   vopred 

4b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov 

 18,44 €  21,95 € / 661,30 Sk   vopred 

5a Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov 

10,88 € 12,95 € / 390,10 Sk   vopred 

5b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

20,97 €  24,95 € / 751,60 Sk   vopred 

6a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov 

10,88  € 12,95 € / 390,10 Sk   vopred 

6b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov 

 20,97 €  24,95 € / 751,60 Sk   vopred 

7a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov 

14,24 €  16,95 € / 510,60 Sk   vopred 

7b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

31,05 €  36,95 € / 1113,20 Sk   vopred 

8a )Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov 

14,24  €  16,95 € / 510,60 Sk   vopred 

8b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 24 mesiacov 

31,05  €  36,95€ / 1113,20 Sk   vopred 

 tabuľka č. 1 
    
Zľavnené produkty  pre účastníkov služby Vysokorýchlostný internet Solo Cena bez DPH/mesiacCena bez DPH/mesiacCena bez DPH/mesiacCena bez DPH/mesiac     Cena  sCena  sCena  sCena  s    DPH/mesiac DPH/mesiac DPH/mesiac DPH/mesiac      Splatnosť  ceny Splatnosť  ceny Splatnosť  ceny Splatnosť  ceny  

1a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 Solo platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 18 mesiacov   

8,36 € 9,95 € / 299,80 Sk   vopred 

1b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 Solo platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

12,56 € 14,95 € / 450,40 Sk   
 

vopred 

2a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 Solo platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov 

 8,36 € 9,95 € / 299,80 Sk   vopred 
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2b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 1 Solo platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov  

 12,56 € 14,95 € / 450,40 Sk   
 

vopred 

3a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 Solo platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 18 mesiacov 

10,04 € 11,95 € / 360,00 Sk   vopred 

3b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 Solo platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

20,12 € 23,95 € / 721,50 Sk   
 

vopred 

4a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 Solo platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov 

 10,04 € 11,95 € / 360,00 Sk   vopred 

4b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 2 Solo platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov 

 20,12 € 23,95 € / 721,50 Sk   
 

vopred 

5a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 Solo platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 18 mesiacov 

13,40 € 15,95 € / 480,50 Sk   vopred 

5b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 Solo platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

23,49 € 27,95 € / 842,00 Sk   
 

vopred 

6a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 Solo platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov 

 13,40 € 15,95 € / 480,50 Sk   vopred 

6b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 3 Solo platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov 

 23,49 € 27,95 € / 842,00 Sk   
 

vopred 

7a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 Solo platná počas prvých 6 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 18 mesiacov 

16,76 € 19,95 € / 601,00 Sk   vopred 

7b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 Solo platná počas 7.- 24. mesiaca poskytovania služby  s dobou 
viazanosti 18 mesiacov   

33,57 € 39,95 € / 1203,50 Sk   vopred 

8a) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 Solo platná počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov 

 16,76 € 19,95 € / 601,00 Sk   vopred 

8b) Cena za poskytovanie služby  Vysokorýchlostný internet v programe Magio 
internet Turbo 4 Solo  platná počas 13. – 30. mesiaca poskytovania služby  
s dobou viazanosti 24 mesiacov 

 33,57 € 39,95 € / 1203,50 Sk   vopred 

tabuľka č. 2    
    
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18 Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18 Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18 Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18     aaaalebolebolebolebo    24 24 24 24 
mesiacovmesiacovmesiacovmesiacov    ( podľa typu programu)( podľa typu programu)( podľa typu programu)( podľa typu programu) 

    Pokuta  (DPH sa neuplatňPokuta  (DPH sa neuplatňPokuta  (DPH sa neuplatňPokuta  (DPH sa neuplatňuje)uje)uje)uje) Splatnosť pokutySplatnosť pokutySplatnosť pokutySplatnosť pokuty 

1.    Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby    viazanosti pre programy 
Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3 a Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 Solo 

116,00 € / 3 495,00 Sk   jednorazovo 

 tabuľka č. 3 
 

Zmluvná pokuta za porušZmluvná pokuta za porušZmluvná pokuta za porušZmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18 enie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18 enie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18 enie zmluvného záväzku doby  viazanosti 18     aaaalebolebolebolebo    24 24 24 24 
mesiacovmesiacovmesiacovmesiacov    ( podľa typu programu)( podľa typu programu)( podľa typu programu)( podľa typu programu) 

    Pokuta  (DPH sa neuplatňuje)Pokuta  (DPH sa neuplatňuje)Pokuta  (DPH sa neuplatňuje)Pokuta  (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť pokutySplatnosť pokutySplatnosť pokutySplatnosť pokuty 

1.    Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby    viazanosti program 
Turbo 4 a Turbo 4 Solo 

165,00 € / 4 970,80 Sk   jednorazovo 

tabuľka č. 4 
 

Akciová cena za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet aAkciová cena za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet aAkciová cena za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet aAkciová cena za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet a    Vysokorýchlostný Vysokorýchlostný Vysokorýchlostný Vysokorýchlostný 
internet Solointernet Solointernet Solointernet Solo 

Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    Cena  s DPHCena  s DPHCena  s DPHCena  s DPH Splatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť ceny 

1. Cena za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet Turbo 4 / Turbo 4 Solo - 
rozšírená inštalácia technikom s dobou viazanosti 18 mesiacov 

0,84 €  1,00 € / 30,10 Sk  jednorazovo 

tabuľka č. 5 
 

Akciová cena „aDSL modem“ Akciová cena „aDSL modem“ Akciová cena „aDSL modem“ Akciová cena „aDSL modem“ ----        typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený 
kkkk    službe Internet službe Internet službe Internet službe Internet ––––    pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSLpripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSLpripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSLpripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL    
vvvv    prprprprogramoch Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Soloogramoch Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Soloogramoch Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Soloogramoch Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo 

Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    Cena s DPHCena s DPHCena s DPHCena s DPH Splatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť ceny 

1. DSL  Wifi router 41,93  € 49,90 € / 1 503,30 Sk   jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe Wifi 
routra  

(DPH sa neuplatňuje)    
50,00 € / 1 506,30 Sk 

 
jednorazovo 

2. DSL Ethernet modem 
   a) Glitel GT 318 RI 

     b) Topcom Webr@cer 821 
12,52 € 

14,90 € / 448,90 Sk   jednorazovo 

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

(DPH sa neuplatňuje)    50,00 € / 1 506,30 Sk 
 

jednorazovo 

3. Vigor 2700 VoIP 75,55 € 89,90 € / 2 708,30 Sk   jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe (DPH sa neuplatňuje)    65,00 € / 1 958,20 Sk jednorazovo 
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modemu Vigor 2700 VoIP  
4. Vigor 2700 VGST 109,16€  129,90 € / 3913,00 Sk  jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe 
modemu Vigor 2700 VGST 

(DPH sa neuplatňuje)    65,00 € / 1 958,20 Sk 
 

jednorazovo 

 tabuľka č. 6 
 

Akciová cena „aDSL modem“ Akciová cena „aDSL modem“ Akciová cena „aDSL modem“ Akciová cena „aDSL modem“ ----        typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený 
kkkk    službe Internet službe Internet službe Internet službe Internet ––––    pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL 
vvvv    programoch Turbo 3, Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Soloprogramoch Turbo 3, Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Soloprogramoch Turbo 3, Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Soloprogramoch Turbo 3, Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Solo 

Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    Cena s DPHCena s DPHCena s DPHCena s DPH Splatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť ceny 

1. DSL  Wifi router 16,72 € 19,90 € /  599,50 Sk   jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe Wifi 
routra  

(DPH sa neuplatňuje)    
50,00 € / 1 506,30 Sk 

 
jednorazovo 

2. DSL Ethernet modem 
   a) Glitel GT 318 RI 

     b) Topcom Webr@cer 821 
0,84 € 

1,00 € / 30,10 Sk   jednorazovo 

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

(DPH sa neuplatňuje)    50,00 € / 1 506,30 Sk 
 

jednorazovo 

3. Vigor 2700 VoIP 58,74 € 69,90 € / 2105,80 Sk   jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe 
modemu Vigor 2700 VoIP 

(DPH sa neuplatňuje)    65,00 € / 1 958,20 Sk 
 

jednorazovo 

4. Vigor 2700 VGST 83,95 €  99,90 € / 3009,60 Sk  jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe 
modemu Vigor 2700 VGST 

(DPH sa neuplatňuje)    65,00 € / 1 958,20 Sk 
 

jednorazovo 

 tabuľka č. 7 
 

Akciová cena „aDSL modem“Akciová cena „aDSL modem“Akciová cena „aDSL modem“Akciová cena „aDSL modem“        ----        typ modemu so zľtyp modemu so zľtyp modemu so zľtyp modemu so zľavnenou cenou zakúpený avnenou cenou zakúpený avnenou cenou zakúpený avnenou cenou zakúpený 
kkkk    službe Internet službe Internet službe Internet službe Internet ––––    pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL ––––        
Vysokorýchlostný internet zároveň so službou  BenefitVysokorýchlostný internet zároveň so službou  BenefitVysokorýchlostný internet zároveň so službou  BenefitVysokorýchlostný internet zároveň so službou  Benefit    vvvv    programoch Turbo 1, programoch Turbo 1, programoch Turbo 1, programoch Turbo 1, 
Turbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 SoloTurbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 SoloTurbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 SoloTurbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo 

Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    Cena  s DPHCena  s DPHCena  s DPHCena  s DPH Splatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť ceny 

1. Vigor 2700 VoIP + Mini Switch 100,76 € 119,90 € / 3 612,10 Sk  jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe Vigor 
2700 VoIP  s miniswitchom  

(DPH sa neuplatňuje) 
85,00 € / 2 560,70 Sk 

 
jednorazovo 

2. Vigor 2700 VGST + Mini Switch 125,97 € 149,90,€ / 4516,00 Sk  jednorazovo 

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

(DPH sa neuplatňuje)  85,00 € / 2 560,70 Sk 
 

jednorazovo 

tabuľka č. 8 
 

Akciová cena „aDSL modem“  Akciová cena „aDSL modem“  Akciová cena „aDSL modem“  Akciová cena „aDSL modem“  ----        typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený 
kkkk    službe Internet službe Internet službe Internet službe Internet ––––    pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL ––––        
Vysokorýchlostný internet zároveň so službou  Benefit Vysokorýchlostný internet zároveň so službou  Benefit Vysokorýchlostný internet zároveň so službou  Benefit Vysokorýchlostný internet zároveň so službou  Benefit vvvv    programoch Turbo 3, programoch Turbo 3, programoch Turbo 3, programoch Turbo 3, 
Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 SoloSoloSoloSolo 

Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    Cena  s DPHCena  s DPHCena  s DPHCena  s DPH Splatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť ceny 

1. Vigor 2700 VoIP + Mini Switch 83,95 € 99,90 € / 3009,60 Sk  jednorazovo 
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti pri kúpe Vigor 
2700 VoIP  s miniswitchom  

(DPH sa neuplatňuje) 
85,00 € / 2 560,70 Sk 

 
jednorazovo 

2. Vigor 2700 VGST + Mini Switch 100,76 € 119,90 € / 3612,20 Sk  jednorazovo 

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

(DPH sa neuplatňuje)  85,00 € / 2 560,70 Sk 
 

jednorazovo 

tabuľka č. 9 
 

tabuľka č. 10 
 
Cena platná od 4. mesiaca poskytovania zvýšenej rýchlosti upstreamu: 
Zvýšenie rýchlosti upstreamu pre balíky služby Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet alebo    
Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet SoloSoloSoloSolo    do maximálnej rýchlosti 512 kbit/s 

Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH/mesiac/mesiac/mesiac/mesiac    Cena sCena sCena sCena s    DPHDPHDPHDPH/mesiac/mesiac/mesiac/mesiac    Splatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť ceny    

Zvýšenie rýchlosti upstreamu  3,32 € 3,95 € / 119,00 Sk vopred 
tabuľka č. 11 
 
Novým účastníkomNovým účastníkomNovým účastníkomNovým účastníkom služby Internet sa pre účely tohto cenového výmeru rozumie účastník, ktorý v období od 1. júna 2009 do 31. júla 2009 (vrátane), podá návrh 
na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet – pripojenie do internetu prostredníctvom technológie 
aDSL s niektorým z programov Magio internet Turbo služby Vysokorýchlostný internet (ďalej aj ako „VRI“) alebo Vysokorýchlostný internet Solo (ďalej aj ako „VRI 
Solo“): Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 Solo alebo Turbo 4 Solo a zaviaže sa službu v tomto programe využívať po dobu 
18 alebo 24 mesiacov odo dňa jej zriadenia. 
Za nového účastníka služby Internet sa nepovažujenepovažujenepovažujenepovažuje účastník, ktorý počas doby účinnosti tohto cenového výmeru, t.j. od 1. júna 2009 do 31. júla 2009 (vrátane), 
podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet na adrese účastníka, na ktorej v čase od 1. 
júna 2009 do 31. júla 2009 (vrátane) bola/bude podaná výpoveď alebo návrh Dohody o zániku Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej služby Internet (okrem Internet Mini).    
    

Jednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamu  na tri mesiace pre balíky 
služby Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet alebo    Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet Vysokorýchlostný internet SoloSoloSoloSolo    do 
maximálnej rýchlosti 512 kbit/s 

Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    Cena sCena sCena sCena s    DPHDPHDPHDPH    Splatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť cenySplatnosť ceny    

Zvýšenie rýchlosti upstreamu  0,84 € 1,00 € / 30,10 Sk jednorazovo 
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Existujúcim účastníkomExistujúcim účastníkomExistujúcim účastníkomExistujúcim 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 Vysokorýchlostný internet, 
Vysokorýchlostný internet Solo. 

1. Akciová cena za poskytovanie služby Vysokorýchlostný internet alebo Vysokorýchlostný internet Solo v programoch    MagioMagioMagioMagio    internetinternetinternetinternet  Turbo: Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1, Turbo 2, 
Turbo 3Turbo 3Turbo 3Turbo 3,,,,    Turbo 4,Turbo 4,Turbo 4,Turbo 4,    Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 SoloSoloSoloSolo, Turbo 2 , Turbo 2 , Turbo 2 , Turbo 2 SoloSoloSoloSolo, Turbo 3 , Turbo 3 , Turbo 3 , Turbo 3 SoloSoloSoloSolo    a a a a Turbo Turbo Turbo Turbo 4444    SoloSoloSoloSolo     sa vzťahuje na nového alebo existujúceho účastníka nového alebo existujúceho účastníka nového alebo existujúceho účastníka nového alebo existujúceho účastníka služby    VVVVRIRIRIRI alebo     VVVVRI RI RI RI SoloSoloSoloSolo, 
ktorý v čase od od od od 1. jú1. jú1. jú1. júna 2009 do 31. na 2009 do 31. na 2009 do 31. na 2009 do 31. jjjjúlaúlaúlaúla    2009 2009 2009 2009 vrátanevrátanevrátanevrátane,,,, podá návrh na uzatvorenie alebo zmenu Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej služby Internet vo vyššie uvedených programoch a zaviaže sa službu využívať počas nasledujúcich 18 alebo 24 mesiacov odo dňa jej 
zriadenia (doba viazanosti). 

a) Počas prvých 6 alebo 12 mesiacov (podľa dĺžky doby viazanosti zvoleného programu) od uzatvorenia alebo zmeny Zmluvy o pripojení platí akciová 
cena za poskytovanie služby Vysokorýchlostný internet v programoch podľa tabuľky č. 1 bodu a). Počas nasledujúcich  18 mesiacov (podľa dĺžky 
doby viazanosti zvoleného programu) platí akciová cena za poskytovanie služby Vysokorýchlostný internet v programoch podľa tabuľky č. 1 bodu b). 
Po uplynutí tejto doby bude cena za používanie služby Vysokorýchlostný internet účastníkovi účtovaná podľa platnej Tarify na poskytovanie verejnej 
elektronickej komunikačnej služby Internet, Časť B a Časť H. 

b) V prípade, že účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti, vyplývajúci zo Zmluvy o pripojení, je ST oprávnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú 
pokutu za porušenie doby viazanosti 18 alebo 24 mesiacov, pre programy Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3,    Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 SoloTurbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 SoloTurbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 SoloTurbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 Solo 
stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuľke č. 3 a pre programy Turbo 4 a  Turbo 4 Solo Turbo 4 a  Turbo 4 Solo Turbo 4 a  Turbo 4 Solo Turbo 4 a  Turbo 4 Solo v tabuľke č. 4 . K zmluvnej pokute bude zároveň 
pripočítaná pokuta za porušenie doby viazanosti 18 mesiacov, stanovená Tarifou na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby 
Internet pri jednotlivých programoch. 

c) Akciovú cenu za poskytovanie služby VRI alebo VRI Solo podľa vyššie uvedených podmienok je možné kombinovať s akciovou ponukou na  službu 
Benefit podľa platného cenového výmeru č. 29373/2009   alebo podľa cenových výmerov, v ktorých je to výslovne uvedené. 

2. Akciová cena na „aDSL„aDSL„aDSL„aDSL modem“modem“modem“modem“ podľa tabuľky č. 6 a 7 sa vzťahuje na nového nového nového nového alebo existujúceho účastníkaexistujúceho účastníkaexistujúceho účastníkaexistujúceho účastníka, ktorý v čase odododod    1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. jjjjúlaúlaúlaúla    2009 2009 2009 2009 
vrátanevrátanevrátanevrátane,,,, podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet alebo návrh na zmenu 
existujúcej Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet – pripojenie do internetu prostredníctvom aDSL 
s niektorým z programov služby  VRI alebo VRI Solo a zaviaže sa službu v tomto programe využívať počas nasledujúcich 18 alebo 24  mesiacov odo dňa jej 
zriadenia (doba viazanosti). 
a) Zľavnená cena na aDSL modemy sa uplatňuje pri poskytovaní programov služby VRI alebo VRI Solo v programoch MagioMagioMagioMagio    internetinternetinternetinternet Turbo: Turbo 1, Turbo 1, Turbo 1, Turbo 1, 

Turbo 2, Turbo 2, Turbo 2, Turbo 2, TurboTurboTurboTurbo    1 1 1 1 SoloSoloSoloSolo, Turbo 2 , Turbo 2 , Turbo 2 , Turbo 2 SoloSoloSoloSolo    podľa tabuľky č. 6  podľa tabuľky č. 6  podľa tabuľky č. 6  podľa tabuľky č. 6      aaaa        8 8 8 8 aaaa    vvvv    programoch Magio internet Turbo: Turbo 3, Turbo 4, programoch Magio internet Turbo: Turbo 3, Turbo 4, programoch Magio internet Turbo: Turbo 3, Turbo 4, programoch Magio internet Turbo: Turbo 3, Turbo 4, Turbo 3 Turbo 3 Turbo 3 Turbo 3 SoloSoloSoloSolo    a Turbo 4 a Turbo 4 a Turbo 4 a Turbo 4 SoloSoloSoloSolo    
podľa tabuľky č. 7 podľa tabuľky č. 7 podľa tabuľky č. 7 podľa tabuľky č. 7     aaaa    9 9 9 9 s dobou viazanosti služby na 18 alebo 24 mesiacov.  

b) Ku každej službe VRI alebo VRI Solo, zriadenej podľa bodu 1 tohto cenového výmeru, je možné zakúpiť si iba jeden z ponúkaných modemov za 
akciovú cenu. 

c) Modem podľa bodu 1 tabuľky č. 6 a 7 bude účastníkovi ponúkaný podľa aktuálnych skladových zásob ST bez možnosti výberu účastníkom.  
d) Modem podľa bodu 2 tabuľky č. 6 a 7 bude účastníkovi ponúkaný podľa aktuálnych skladových zásob ST bez možnosti výberu účastníkom.  
e) Modemy podľa tabuľiek č. 8 a 9 je možné zakúpiť si iba k službe Benefit. 
f) V prípade, že účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti, vyplývajúci zo Zmluvy o pripojení v dĺžke 18 alebo 24 mesiacov v závislosti od dĺžky 

viazanosti  zvoleného programu podľa bodu 2a) tohto cenového výmeru, je ST oprávnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu, stanovenú týmto 
cenovým výmerom v tabuľke č. 6, 7 alebo č. 8, 9. 

g) Akciová ponuka platí do vyčerpania skladových zásob. 
h) Zakúpenie aDSL modemu podľa vyššie uvedených podmienok za akciovú cenu je možné kombinovať s ostatnými ponukami z tohto cenového 

výmeru, s akciovou ponukou podľa cenového výmeru č. 29373/2009 alebo podľa cenových výmerov, v ktorých je to výslovne uvedené. 
i) 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. 

3. Akciová cena na službu Magio internet Security sa vzťahuje na každéhokaždéhokaždéhokaždého účastníkaúčastníkaúčastníkaúčastníka, , , , ktorý v čase od od od od 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. jjjjúlaúlaúlaúla    2009 2009 2009 2009 vrátanevrátanevrátanevrátane,,,, podá návrh na 
uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet alebo návrh na zmenu existujúcej Zmluvy o pripojení na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom aDSL podľa tabuľky č. 1  a tabuľky č. 2 a zaviaže 
sa službu v tomto programe využívať počas nasledujúcich 18 alebo 24 mesiacov odo dňa jej zriadenia (doba viazanosti). Cena za doplnkovú službu Magio 
internet Security bude pre programy TurboTurboTurboTurbo    1, Turbo 2 alebo 1, Turbo 2 alebo 1, Turbo 2 alebo 1, Turbo 2 alebo Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 SoloSoloSoloSolo    aaaa    Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 Turbo 2 SoloSoloSoloSolo    počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia zahrnutá do ceny za 
používanie vybraného programu služby VRI alebo VRI Solo. Cena za doplnkovú službu  Magio internet Security bude účastníkovi spoplatňovaná od prvého 
dňa 4. mesiaca jej využívania podľa platnej Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, časť F. 
V prípade služby Benefit je možné poskytnúť, za podmienok definovaných v tomto CV, doplnkovú službu Magio internet Security ku každému zriadenému 
účastníckemu číslu v rámci služby Benefit. 
Účastník má možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security požiadať o jej bezplatné zrušenie. Pre programy Turbo Turbo Turbo Turbo 
3, Turbo 4, Turbo 3 3, Turbo 4, Turbo 3 3, Turbo 4, Turbo 3 3, Turbo 4, Turbo 3 SoloSoloSoloSolo    aaaa    Turbo 4Turbo 4Turbo 4Turbo 4 SoloSoloSoloSolo je doplnková služba Magio internet Security počas celej doby viazanosti 18 alebo 24  mesiacov odo dňa zriadenia 
(v závislosti od dĺžky viazanosti  zvoleného programu) zahrnutá do ceny za používanie vybraného programu služby VRI alebo VRI Solo. Cena za doplnkovú 
službu  Magio internet Security bude účastníkovi spoplatňovaná od prvého dňa 19. mesiaca  pri 18-mesačnej viazanosti  a od prvého dňa 25. mesiaca  pri 
24-mesačnej viazanosti jej využívania  podľa platnej Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, časť F. Účastník má 
možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security požiadať o jej bezplatné zrušenie.  

4. Akciová cena na službu WEB Basic sa vzťahuje na každéhokaždéhokaždéhokaždého účastníkaúčastníkaúčastníkaúčastníka,,,, ktorý v čase od od od od 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. jjjjúlaúlaúlaúla    2009 2009 2009 2009 vrátanevrátanevrátanevrátane,,,, podá návrh na uzatvorenie 
Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet alebo návrh na zmenu existujúcej Zmluvy o pripojení na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom aDSL v niektorom z programov služby VRI alebo VRI alebo VRI alebo VRI alebo 
VRI VRI VRI VRI SoloSoloSoloSolo podľa tabuľky č. 1 a tabuľky č. 2 a zaviaže sa službu v tomto programe využívať počas nasledujúcich 18 lebo 24 mesiacov odo dňa jej zriadenia 
(doba viazanosti v závislosti od dĺžky viazanosti  zvoleného programu). Cena za doplnkovú službu WEB Basic bude  pre programy TurboTurboTurboTurbo    1, Turbo 2 alebo 1, Turbo 2 alebo 1, Turbo 2 alebo 1, Turbo 2 alebo 
Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 SoloSoloSoloSolo    aaaa    Turbo 2  Turbo 2  Turbo 2  Turbo 2  SoloSoloSoloSolo počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia zahrnutá do ceny za používanie vybraného programu služby VRI alebo VRI Solo. 
Cena za doplnkovú službu WEB Basic bude účastníkovi spoplatňovaná od prvého dňa 4. mesiaca jej využívania podľa platnej Tarify na poskytovanie 
verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, časť D. 
Pre programy Turbo Turbo Turbo Turbo     3, Turbo3, Turbo3, Turbo3, Turbo        4, Turbo 3 4, Turbo 3 4, Turbo 3 4, Turbo 3 SoloSoloSoloSolo    aaaa    Turbo 4 Turbo 4 Turbo 4 Turbo 4 SoloSoloSoloSolo je doplnková služba WEB Basic počas prvých 18 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia 
(v závislosti od dĺžky viazanosti  zvoleného programu) zahrnutá do ceny za používanie vybraného programu služby VRI alebo VRI Solo. Cena za doplnkovú 
službu WEB Basic bude účastníkovi spoplatňovaná od prvého dňa 19.  alebo 25. mesiaca (v závislosti od dĺžky viazanosti  zvoleného programu) jej 
využívania podľa platnej Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, časť D. 
Účastník má možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania doplnkovej služby WEB Basic požiadať o jej bezplatné zrušenie. Zrušenie služby WEB Basic  
bude účinné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť účastníka o zrušenie služby doručená. 
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5. Akciová cena na službu MAIL Klasik, resp. MAIL Klasik  s odkazovou schránkou sa vzťahuje na každéhokaždéhokaždéhokaždého účastnúčastnúčastnúčastníkaíkaíkaíka,,,, ktorý v čase od od od od 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. jjjjúlaúlaúlaúla    
2009 2009 2009 2009 vrátanevrátanevrátanevrátane, podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet alebo návrh na zmenu 
existujúcej Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom aDSL 
v niektorom z programov služby VRI alebo VRI VRI alebo VRI VRI alebo VRI VRI alebo VRI SoloSoloSoloSolo podľa tabuľky č. 1 a  č. 2 a zaviaže sa službu v tomto programe využívať počas nasledujúcich 18 alebo 24  
mesiacov odo dňa jej zriadenia (doba viazanosti v závislosti od dĺžky viazanosti  zvoleného programu). Cena za doplnkovú službu MAIL Klasik, resp. MAIL 
Klasik s odkazovou schránkou  pre programy TurboTurboTurboTurbo    1, Turbo 1, Turbo 1, Turbo 1, Turbo     2 alebo 2 alebo 2 alebo 2 alebo Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 Turbo 1 SoloSoloSoloSolo    aaaa    Turbo Turbo Turbo Turbo     2222 SoloSoloSoloSolo bude počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia 
zahrnutá do ceny za používanie vybraného programu služby VRI alebo VRI Solo. Cena za doplnkovú službu MAIL Klasik, resp. MAIL Klasik  s odkazovou 
schránkou bude účastníkovi spoplatňovaná od prvého dňa 4. mesiaca jej využívania podľa platnej Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej služby Internet, časť C. Cena za doplnkovú službu MAIL Klasik, resp. MAIL Klasik s odkazovou schránkou  pre programy Turbo 3, Turbo 4 Turbo 3, Turbo 4 Turbo 3, Turbo 4 Turbo 3, Turbo 4 
alebo alebo alebo alebo Turbo 3 Turbo 3 Turbo 3 Turbo 3 SoloSoloSoloSolo    aaaa    Turbo 4 Turbo 4 Turbo 4 Turbo 4 SoloSoloSoloSolo bude počas 18 alebo 24  mesiacov odo dňa zriadenia (v závislosti od dĺžky viazanosti  zvoleného programu)  zahrnutá do 
ceny za používanie vybraného programu služby VRI alebo VRI Solo. Cena za doplnkovú službu MAIL Klasik, resp.MAIL Klasik s odkazovou schránkou bude 
účastníkovi spoplatňovaná od prvého dňa 19. alebo 25. mesiaca jej využívania (v závislosti od dĺžky viazanosti zvoleného programu) podľa platnej Tarify na 
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, časť C. 
V prípade služby Benefit je možné poskytnúť za podmienok, definovaných v tomto CV, doplnkovú službu MAIL Klasik, resp. MAIL Klasik s odkazovou 
schránkou ku každému zriadenému účastníckemu číslu v rámci služby Benefit. 
Účastník má možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania doplnkovej služby MAIL Klasik, resp. MAIL Klasik s odkazovou schránkou požiadať o jej 
bezplatné zrušenie. Zrušenie služby MAIL Klasik, resp. MAIL Klasik s odkazovou schránkou bude účinné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v 
ktorom bola žiadosť účastníka o zrušenie služby doručená. 

 

6. Účastník služby Internet v programe Magio internet Turbo 4Turbo 4Turbo 4Turbo 4, resp. Turbo 4 , resp. Turbo 4 , resp. Turbo 4 , resp. Turbo 4 SoloSoloSoloSolo má nárok na akciovú cenu  1,00 € / 30,10 Sk (s DPH) za zriadenie služby 
Vysokorýchlostný internet, resp. Vysokorýchlostný internet Solo – rozšírená inštalácia podľa tabuľky č. 5.  

7. Akciová cena na zvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamu  do maximálnej rýchlosti 512 kbit/s sa vzťahuje na každéhokaždéhokaždéhokaždého účastníkaúčastníkaúčastníkaúčastníka služby  Vysokorýchlostný internet (ďalej 
aj „VRI“) alebo Vysokorýchlostný internet Solo (ďalej aj „VRI Solo“), ktorý si v čase od 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. 1. júna 2009 do 31. jjjjúla 2009 vrátaneúla 2009 vrátaneúla 2009 vrátaneúla 2009 vrátane požiada o zvýšenie rýchlosti zvýšenie rýchlosti zvýšenie rýchlosti zvýšenie rýchlosti 
upstreamu. upstreamu. upstreamu. upstreamu. Zvýšenie rýchlosti upstreamu sa nevzťahuje na programy Turbo 4 alebo Turbo 4 Solo. Rýchlosť upstreamu 512 kbit/s nie je garantovaná.  
Jednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamuzvýšenie rýchlosti upstreamu je účtovaná podľa tabuľky č. 10. Ceny a podmienky poskytovania zvýšenej rýchlosti upstreamu sú 
popísané v platnej Tarife na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby InternetInternetInternetInternet, časti B a H.   
Účastník má možnosť  kedykoľvek v priebehu poskytovania zvýšenej rýchlosti upstreamu požiadať o jeho bezplatné zrušenie. Akciová cena za zvýšenie 
rýchlosti upstreamu podľa vyššie uvedených podmienok je kombinovateľná so všetkými prebiehajúcimi akciami ST. 
 

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

8. Akciová cena podľa podmienok tohto CV za poskytovanie služby Vysokorýchlostný internet alebo Vysokorýchlostný internet Solo v programoch Magio 
internet  Turbo: Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo, Turbo 3 Solo a Turbo 4 Solo  je podmienená aktiváciou Elektronickej faktúry 
vo formáte PDF, t.j. každý účastník, ktorý využije benefity podľa tohto CV automaticky získava elektronickú faktúru. Aktivovaním elektronickej faktúry  
nebude  poskytovaná faktúra v tlačenej forme. V prípade, ak sa požaduje faktúra v tlačenej forme a zároveň využívanie benefitov tohto CV na žiadosť 
účastníka,  bude poskytnutý pravidelný odpis Elektronickej faktúry PDF  v tlačenej forme doručovaný poštou za poplatok  0,71 € mesačne. 
           

9. 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 je kombinovateľný s CV č. 24919/2009 a CV č. 24988/2009. 
 
Tento cenový výmer    nadobúda účinnosť účinnosť účinnosť účinnosť dňom    1. 1. 1. 1. jjjjúnaúnaúnaúna    2002002002009999    a jeho účinnosť  končí končí končí končí dňa    31313131....    júla júla júla júla 2002002002009999    (vrátane)....    
    
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€ 
 
Bratislava,  21.5.2009  
 
 
Gerald Blessing,Gerald Blessing,Gerald Blessing,Gerald Blessing,    v.r.v.r.v.r.v.r.    
Riaditeľ pre MaP rezidenčným zákazníkom  


