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Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaný v OR 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 predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách, stanovuje dočasnú zmenu Spoločnej dočasnú zmenu Spoločnej dočasnú zmenu Spoločnej dočasnú zmenu Spoločnej tarifytarifytarifytarify na poskytovanie služieb typu ComfortComfortComfortComfort    a Cenníka pre koncové zariadeniaCenníka pre koncové zariadeniaCenníka pre koncové zariadeniaCenníka pre koncové zariadenia nasledovne: 
    
A: A: A: A: VŠEOBECNÉVŠEOBECNÉVŠEOBECNÉVŠEOBECNÉ    USTANOVENIAUSTANOVENIAUSTANOVENIAUSTANOVENIA        
    
1. Tieto Všeobecné ustanovenia Cenového výmeru (ďalej aj „CV“)  sa aplikujú všeobecne, resp. primerane ku všetkým Službám typu Comfort podľa Osobitných 

ustanovení (časť B tohto CV). 
2. Novým úNovým úNovým úNovým úččččastníkomastníkomastníkomastníkom sa pre účely tohto CV rozumie užívateľ, ktorý v období platnosti tohto CV podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie 

jednej alebo viacerých Služieb typu Comfort podľa podmienok tohto CV.    
3. Existujúcim účastníkomExistujúcim účastníkomExistujúcim účastníkomExistujúcim účastníkom sa pre účely tohto CV rozumie užívateľ, ktorý používa jednu alebo viacero Služieb typu Comfort, nie je viazaný zmluvným časovým 

záväzkom užívať Službu typu Comfort  počas dohodnutej doby viazanosti k niektorému z programov Služby typu Comfort a v čase platnosti tohto CV podá 
návrh na uzatvorenie Dodatku alebo Špecifikácie podľa podmienok tohto CV. 

4. Účastníkom Účastníkom Účastníkom Účastníkom sa rozumie tak Nový ako aj Existujúci účastník. 
5. TTTTarifaarifaarifaarifa sa pre účely tohto CV rozumie Spoločná tarifa na poskytovanie Služieb typu Comfort. 
    
B: B: B: B: OSOBITNÉ USTANOVENIAOSOBITNÉ USTANOVENIAOSOBITNÉ USTANOVENIAOSOBITNÉ USTANOVENIA    KKKK    JEDNOTLIVÝM SLUŽBÁM TYPU COMFORTJEDNOTLIVÝM SLUŽBÁM TYPU COMFORTJEDNOTLIVÝM SLUŽBÁM TYPU COMFORTJEDNOTLIVÝM SLUŽBÁM TYPU COMFORT        
    
B.1.B.1.B.1.B.1.        Magio ComfortMagio ComfortMagio ComfortMagio Comfort    
 
Tabuľka č.1 
Akciová cena za používanie služby Magio ComfortAkciová cena za používanie služby Magio ComfortAkciová cena za používanie služby Magio ComfortAkciová cena za používanie služby Magio Comfort    pri 24pri 24pri 24pri 24----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti 

Mesačná cena platná od 1. – 12. mesiaca Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio Comfort Komplet Magio Comfort Komplet Magio Comfort Komplet Magio Comfort Komplet  10,88 € 12,95 € / 390,10 Sk vopred 

Program Magio Comfort Klasik Magio Comfort Klasik Magio Comfort Klasik Magio Comfort Klasik  8,36 € 9,95 € / 299,80 Sk vopred 

Program Magio Comfort StartMagio Comfort StartMagio Comfort StartMagio Comfort Start 5,84 € 6,95 € / 209,40 Sk vopred 

Mesačná cena platná od 13. – 30. mesiaca Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio Magio Magio Magio Comfort Comfort Comfort Comfort Komplet Komplet Komplet Komplet  19,28 € 22,94 € / 691,10 Sk vopred 

Program Magio Magio Magio Magio Comfort Comfort Comfort Comfort Klasik Klasik Klasik Klasik  15,08 € 17,95 € / 540,80 Sk vopred 

Program Magio Magio Magio Magio Comfort Comfort Comfort Comfort StartStartStartStart 10,88 € 12,95 € / 390,10 Sk vopred 
 
Tabuľka č.2 

 
Tabuľka č.3 

 
Tabuľka č.4 
Akciová cena za Magio BoxAkciová cena za Magio BoxAkciová cena za Magio BoxAkciová cena za Magio Box pripripripri    24242424----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

1. Akciová kúpna cena za Magio BoxMagio BoxMagio BoxMagio Box    s HDDs HDDs HDDs HDD    29,41 € 35,00 € / 1054,40 Sk jednorazovo 

2. Akciová kúpna cena za Magio Box bez HDD Magio Box bez HDD Magio Box bez HDD Magio Box bez HDD (existujúci zákazníci) 29,41 € 35,00 € / 1054,40 Sk jednorazovo 

3. Akciová kúpna cena za Magio Box bez HDD Magio Box bez HDD Magio Box bez HDD Magio Box bez HDD (noví zákazníci) 83,19 € 99,00 € / 2982,50 Sk jednorazovo 

 
Tabuľka č.5 
Zmluvné pokutyZmluvné pokutyZmluvné pokutyZmluvné pokuty Pokuta (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť ceny 

Zmluvná pokuta za  porušenie záväzku 24- mesačnej doby  viazanosti užívať  službu Magio 
Comfort 

299,00 € / 9 007,70 Sk jednorazovo 

 
1. Účastník, ktorý si objednal jeden z programov služby Magio Comfort s 24-mesačnou viazanosťou podľa tohto CV má nárok na akciové ceny podľa tabuľky 

č.1, časť B.1., ktoré budú uplatňované v prospech Účastníka odo dňa zriadenia služby Magio Comfort, resp. od doby uzavretia Dodatku - Špecifikácie 
k Zmluve o pripojení služieb Comfort v časti Magio Comfort a v závislosti od zvoleného programu služby Magio Comfort. Po uplynutí dojednanej doby 
poskytovania akciovej ceny podľa tohto CV bude cena za poskytovanie zvoleného programu služby Magio Comfort Účastníkovi účtovaná podľa platnej 
Tarify na poskytovanie služby Magio Comfort ako cena bez viazanosti. 

2. Účastník, ktorý si zvolí užívať službu Magio Comfort s  dobou viazanosti 24 mesiacov podľa tohto CV, má nárok na zľavový benefit podľa tabuľky č. 2, časť 
B.1., ktorý sa uplatní v závislosti od zvoleného typu programu služby Magio Comfort odo dňa aktivácie, resp. zriadenia príslušného programu Magio 
Comfort. 

ŠpeciáŠpeciáŠpeciáŠpeciálne benefity uplatňované k programomlne benefity uplatňované k programomlne benefity uplatňované k programomlne benefity uplatňované k programom    služby Magio Comfort sslužby Magio Comfort sslužby Magio Comfort sslužby Magio Comfort s    24242424----mesačnou dobou viazanostimesačnou dobou viazanostimesačnou dobou viazanostimesačnou dobou viazanosti 

Zľava na TV balíček Premium1+Premium2 počas prvých 3 mesiacov k programom Magio 
Comfort Start a Magio Comfort Klasik s 24-mesačnou dobou viazanosti  

Zľava bez DPH Zľava s DPH Splatnosť zľavy 

1. Zľava na TV balíček Premium 1 + Premium 2 na 3 mesiaceTV balíček Premium 1 + Premium 2 na 3 mesiaceTV balíček Premium 1 + Premium 2 na 3 mesiaceTV balíček Premium 1 + Premium 2 na 3 mesiace 8,30 € 9,88 € / 297,60 Sk vopred 
Zľava na TV balíček Premium1+Premium2 počas prvých 6 mesiacov k programu  Magio 
Comfort Komplet s 24-mesačnou dobou viazanosti 

Zľava bez DPH Zľava s DPH Splatnosť zľavy 

2. Zľava na TV balíček Premium 1 + Premium 2 na 6 mesiacovTV balíček Premium 1 + Premium 2 na 6 mesiacovTV balíček Premium 1 + Premium 2 na 6 mesiacovTV balíček Premium 1 + Premium 2 na 6 mesiacov 8,30 € 9,88 € / 297,60 Sk vopred 

Akciová cena za zriadenie služby Magio Comfort pri 24Akciová cena za zriadenie služby Magio Comfort pri 24Akciová cena za zriadenie služby Magio Comfort pri 24Akciová cena za zriadenie služby Magio Comfort pri 24----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

Cena za zriadenie služby Magio Comfort formou samoinštalácie 0,84 € 1,00 €  / 30,10 Sk jednorazovo 

Cenový výmer Cenový výmer Cenový výmer Cenový výmer     č.č.č.č.    30064300643006430064////2002002002009999 
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3. Magio Boxom sa pre účely tohto CV rozumie koncové zariadenie typu Set Top Box so zabudovaným pevným diskom (ďalej aj  „Magio Box“). Magio Boxom 
bez HDD sa pre účely tohto CV rozumie koncové zariadenie typu Set Top Box bez zabudovaného pevného disku (ďalej aj  „Magio Box bez HDD“). Typ a 
obchodná značka Magio Boxu (Magio Boxu bez HDD) budú účastníkovi Magio ponúknuté podľa aktuálnych skladových zásob ST, odovzdané technickým 
pracovníkom ST pri zriadení služby Magio Comfort alebo kuriérskou službou.  Akciová kúpna cena podľa tabuľky č. 4, časť B.1.sa uplatní len pre Účastníka, 
ktorý sa zaviazal užívať ním zvolený program služby Magio Comfort na dobu 24 mesiacov. 

4. Nový účastník má nárok na poskytovanie služby Magio Comfort za zvýhodnenú cenu podľa tabuľky č.1, časť B.1., na kúpu jedného Magio Boxu podľa 
tabuľky č. 4, bod 1, časť  B.1. na kúpu jedného Magio Boxu bez HDD podľa tabuľky č. 4, bod 3, časť  B.1. a na zvýhodnenú cenu zriadenia podľa tabuľky č. 3, 
časť B.1. Vyššie uvedený nárok na poskytnutie benefitov prislúcha novému účastníkovi v prípade, že splní vyššie uvedené podmienky a pristúpi na 
podmienky poskytovania služby Magio Comfort uvedené v tomto Cenovom výmere, Všeobecných podmienkach na poskytovanie služby Magio Comfort, 
Tarife na poskytovanie služby Magio Comfort, ako aj na podmienky uvedené v Obchodných podmienkach na predaj a nájom koncových zariadení a iných 
telekomunikačných zariadení a za týmto účelom uzatvorí Zmluvu o pripojení na poskytovanie služby Magio Comfort. 

5. Existujúci účastník má nárok na poskytovanie služby Magio Comfort za zvýhodnenú cenu podľa tabuľky č. 1, časť B.1. a môže sa rozhodnúť pre kúpu 
jedného Magio Boxu bez HDD podľa tabuľky č. 4, bod 2, časť B.1. v prípade, že splní vyššie uvedené podmienky a pristúpi na podmienky poskytovania 
služby Magio Comfort uvedené v tomto Cenovom výmere, Všeobecných podmienkach na poskytovanie služby Magio Comfort, Tarife na poskytovanie služby 
Magio Comfort a za týmto účelom podpíše Dodatok - Špecifikáciu k Zmluve o pripojení na poskytovanie služby Magio Comfort.  

6. Akciová cena za zriadenie služby Magio Comfort  podľa tabuľky č. 3, časť  B.1. bude uplatňovaná len v prospech Nového účastníka, a to za predpokladu, že 
sa zaviazal užívať ním zvolený program služby Magio Comfort počas doby viazanosti na Magio Comfort. Cena za zriadenie služby Magio Comfort zahŕňa 
zriadenie - samoinštaláciou. 

7.   ST  je oprávnený vyúčtovať účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu podľa tabuľky č. 5, časť B.1., vzťahujúcu sa na užívanie služby Magio Comfort po dobu 
viazanosti na Magio Comfort za cenu výhodnejšiu ako je cena za poskytovanie programu služby Magio Comfort bez viazanosti vtedy, ak účastník poruší 
zmluvný záväzok užívať službu Magio Comfort vo zvolenom programe služby Magio Comfort počas dohodnutej doby viazanosti vyplývajúci zo Zmluvy 
o pripojení alebo Dodatku k Zmluve o pripojení na poskytovanie služby Magio Comfort najmä tým, že vypovie Zmluvu o pripojení na poskytovanie služby 
Magio Comfort,  požiada o zmenu programu služby Magio Comfort počas doby viazanosti na program s nižším mesačným paušálnym poplatkom a takýto 
program mu bude po dohode so ST aktivovaný alebo svojím konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý je ST oprávnený od Zmluvy o pripojení na 
poskytovanie služby Magio Comfort odstúpiť. 

8. Akcia podľa tohto CV platí do vyčerpania skladových zásob Magio Boxov. 
 

B.2. B.2. B.2. B.2.         MagioMagioMagioMagio    iiiinternetnternetnternetnternet    ComfortComfortComfortComfort    
 
Tabuľka č.1 
Akciová cena za používanie služby Magio Akciová cena za používanie služby Magio Akciová cena za používanie služby Magio Akciová cena za používanie služby Magio iiiinternetnternetnternetnternet    ComfortComfortComfortComfort    pri 24pri 24pri 24pri 24----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti 

Mesačná cena platná od 1. – 12. mesiaca  Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio Magio Magio Magio iiiinternet Comfort 1 nternet Comfort 1 nternet Comfort 1 nternet Comfort 1  8,36 € 9,95 € / 299,80 Sk vopred 

Program Magio Magio Magio Magio iiiinternet Comfort 2nternet Comfort 2nternet Comfort 2nternet Comfort 2 10,04 € 11,95 € / 360,00 Sk vopred 

Program Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    Comfort 3Comfort 3Comfort 3Comfort 3 14,24 € 16,95 € / 510,60 Sk vopred 

Program Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    Comfort 4Comfort 4Comfort 4Comfort 4 16,76 € 19,94 € / 600,70 Sk vopred 

Mesačná cena platná od 13. – 30. mesiaca  Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Program Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    Comfort 1 Comfort 1 Comfort 1 Comfort 1  12,56 € 14,95 € / 450,40 Sk vopred 

Program Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    Comfort 2Comfort 2Comfort 2Comfort 2 20,97 € 24,95 € / 751,60 Sk vopred 

Program Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    Comfort 3Comfort 3Comfort 3Comfort 3 25,17 € 29,95 € / 902,30 Sk vopred 

Program Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    Comfort 4Comfort 4Comfort 4Comfort 4 33,57 € 39,95 € / 1203,50 Sk vopred 
 
Tabuľka č.2 

 
Tabuľka č.3 
Akciová cena za Belkin N+ router pre  službu Akciová cena za Belkin N+ router pre  službu Akciová cena za Belkin N+ router pre  službu Akciová cena za Belkin N+ router pre  službu Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    ComfortComfortComfortComfort    s viazanosťou 24s viazanosťou 24s viazanosťou 24s viazanosťou 24    
mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov  

Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

1. Akciová kúpna cena pre programy Comfort 1, Comfort 2 a Comfort 3    14,20 € 16,90 € / 509,10 Sk jednorazovo 

2. Akciová kúpna cena pre program Comfort 4 0,84 € 1,00 €  / 30,10 Sk jednorazovo 

 
Tabuľka č.4 
ZmluvnéZmluvnéZmluvnéZmluvné    pokutypokutypokutypokuty        Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    ComfortComfortComfortComfort    Pokuta (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť  
1. Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného časového záväzku užívať službu Magio internet 
Comfort po dobu 24 mesiacov v programe Comfort 1, Comfort 2, Comfort 3 

116,00 € /3494,60 Sk jednorazovo 

2. Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného časového záväzku užívať službu Magio internet 
Comfort po dobu 24 mesiacov v programe Comfort 4 

166,00 € /5000,90 Sk jednorazovo 

3.    Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby     viazanosti 24 mesiacov pri využití 
akciovej ponuky na zakúpenie Belkin N+ router pre programy Comfort 1, Comfort  2, Comfort 3 

52,00 € / 1566,60 Sk  jednorazovo 

4.    Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby     viazanosti 24 mesiacov pri využití 
akciovej ponuky na zakúpenie Belkin N+ router pre program Comfort  4 

66,00 € / 1988,30 Sk  jednorazovo 

 
1. Účastník, ktorý si objednal jeden z programov služby Magio internet Comfort s 24-mesačnou viazanosťou podľa tohto CV má nárok na akciové ceny podľa 

tabuľky č. 1, časť B.2., ktoré budú uplatňované v prospech Účastníka odo dňa zriadenia služby Magio internet Comfort, resp. od doby uzavretia Dodatku - 
Špecifikácie k Zmluve o pripojení služieb Comfort v časti Magio internet Comfort a v závislosti od zvoleného programu služby Magio internet Comfort. Po 
uplynutí dojednanej doby poskytovania akciovej ceny podľa tohto CV, bude cena za poskytovanie zvoleného programu služby Magio internet Comfort 
Účastníkovi účtovaná podľa platnej Tarify na poskytovanie služby Magio internet Comfort ako cena bez viazanosti. 

2. Nový účastník služby Magio internet Comfort má nárok na kúpu jedného koncového zariadenia podľa tabuľky č. 3, časť B.2. za akciovú cenu s 24-mesačnou 
viazanosťou podľa zvoleného typu programu Magio Internet Comfort a na akciovú cenu zriadenia služby podľa tabuľky č. 2, časť B.2. 

3. Existujúci účastník služby Magio internet Comfort sa môže rozhodnúť pre kúpu jedného koncového zariadenia podľa tabuľky č. 3, časť  B.2. za akciovú cenu 
podľa typu programu Magio internet Comfort s 24-mesačnou viazanosťou. 

Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby Akciová cena za zriadenie služby Magio internetMagio internetMagio internetMagio internet    ComfortComfortComfortComfort    pri 24pri 24pri 24pri 24----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

Cena za zriadenie služby Magio internet Comfort formou samoinštalácie 0,84 € 1,00 €  / 30,10 Sk jednorazovo 
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4. Účastníkovi služby Magio internet Comfort, ktorý požiada o poskytovanie služby Magio internet Comfort v programoch Comfort 1, Comfort 2 a zaviaže sa 
službu využívať podľa podmienok tohto CV, budú poskytnuté doplnkové služby Magio internet Security, WEB Basic, MAIL KLASIK, resp. MAIL KLASIK 
s odkazovou schránkou počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia služby Magio internet Comfort alebo uzatvorenia Dodatku - Špecifikácie v cene 
vybraného programu služby Magio internet Comfort. Po skončení tejto doby bude cena za doplnkové služby účastníkovi spoplatňovaná podľa platnej Tarify 
na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet. Účastník môže tieto doplnkové služby kedykoľvek bezplatne zrušiť.   

5. Účastníkovi služby Magio internet Comfort, ktorý požiada o poskytovanie služby Magio internet Comfort v programoch Comfort 3, Comfort 4 a zaviaže sa 
službu využívať podľa podmienok tohto CV, budú poskytnuté doplnkové služby Magio internet Security, WEB Basic a MAIL KLASIK, resp. MAIL KLASIK 
s odkazovou schránkou počas prvých 24 mesiacov odo dňa zriadenia služby Magio internet Comfort alebo uzatvorenia Dodatku - Špecifikácie v cene 
vybraného programu služby Magio internet Comfort. Po skončení tejto doby bude cena za doplnkové služby účastníkovi spoplatňovaná podľa platnej Tarify 
na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet. Účastník môže tieto doplnkové služby kedykoľvek bezplatne zrušiť.   

6. ST je oprávnený vyúčtovať  Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu podľa typu programu Magio internet Comfort uvedenú v tabuľke č. 4, časť  B.2., viažucu 
sa ku koncovému zariadeniu  Belkin N+ router za porušenie časového záväzku užívať službu Magio internet Comfort vo zvolenom programe služby, ďalej je 
ST oprávnený vyúčtovať Účastníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu podľa typu programu Magio internet Comfort uvedenú v tabuľke č. 4, časť B.2.  za 
porušenie záväzku užívať službu Magio internet Comfort vo zvolenom programe počas dohodnutej doby viazanosti a súčasne je ST oprávnený uplatniť si 
zmluvnú pokutu, stanovenú v príslušnej položke  platnej Tarify vzťahujúcej sa na užívanie služby Magio internet Comfort po dobu viazanosti za cenu 
výhodnejšiu, ako je cena za poskytovanie programu služby Magio internet Comfort bez viazanosti (Časť B, položka  X/1-1 a X/1–2 Tarify). 

7. Podmienkou využívania benefitov podľa časti B.2. tohto CV, je vyjadrenie súhlasu so zasielaním faktúry za telekomunikačné služby v elektronickej forme – 
Elektronická faktúra PDF (a za týmto účelom poskytne ST svoju emailovú adresu, inak mu bude notifikácia o novej faktúre zasielaná na e-mailové konto 
pridelené ST). V prípade, že účastník požaduje písomnú tlačenú formu faktúry a má záujem využívať benefity podľa tohto CV, môže spoločne so žiadosťou 
o zasielanie elektronickej faktúry PDF požiadať o zasielanie písomného odpisu elektronickej faktúry PDF podľa podmienok Tarify Comfort. 

8. Účastník poruší zmluvný záväzok užívať službu Magio internet Comfort vo zvolenom programe služby Magio internet Comfort počas dohodnutej doby 
viazanosti najmä tým, že vypovie Zmluvu o pripojení na poskytovanie Služieb typu Comfort, svojím konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý je 
ST oprávnený od Zmluvy o pripojení na poskytovanie Služieb typu Comfort odstúpiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije aj vtedy ak sa dôvod na 
strane Účastníka uplatní len k Zmluve o pripojení na poskytovanie Služieb typu Comfort v časti, týkajúcej sa poskytovania a užívania služby Magio internet 
Comfort. 

 
B.B.B.B.3333....        Comfort VolaniaComfort VolaniaComfort VolaniaComfort Volania    
    
Tabuľka č.1 
Akciová cena za používanie služby Comfort Akciová cena za používanie služby Comfort Akciová cena za používanie služby Comfort Akciová cena za používanie služby Comfort     Volania pri 24Volania pri 24Volania pri 24Volania pri 24----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti 

Mesačná cena platná od 1. – 12. mesiaca  
Cena bez 
DPH/mesiac 

Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Akciová cena  za používanie služby Comfort VolaniaComfort VolaniaComfort VolaniaComfort Volania 3,32 € 3,95 € / 119,00 Sk vopred 

Mesačná cena platná od 13. – 30. mesiaca  
Cena bez 
DPH/mesiac 

Cena s DPH/mesiac Splatnosť   ceny 

Akciová cena  za používanie služby Comfort VolaniaComfort VolaniaComfort VolaniaComfort Volania 8,36 € 9,95 € / 299,80 Sk vopred 
    
Tabuľka č.2 
AkciovéAkciovéAkciovéAkciové    predajné ceny KZ k službe Comfort Volania spredajné ceny KZ k službe Comfort Volania spredajné ceny KZ k službe Comfort Volania spredajné ceny KZ k službe Comfort Volania s    24242424----mesmesmesmesačnouačnouačnouačnou    viazanosťouviazanosťouviazanosťouviazanosťou Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

Glitel GT-101 – šnúrový IP telefón    13,36 € 15,90 € / 479,00 Sk jednorazovo 

Siemens Gigaset C470 IP – bezšnúrový IP telefón 20,92 € 24,90 € / 750,10 Sk jednorazovo 

    
Tabuľka č.3 

    
Tabuľka č.4 
Zmluvné pokuty  Zmluvné pokuty  Zmluvné pokuty  Zmluvné pokuty  Comfort VolaniaComfort VolaniaComfort VolaniaComfort Volania    Pokuta (DPH sa neuplatňuje) Splatnosť  
1. Zmluvná pokuta za porušenie záväzku doby viazanosti 24 mesiacov na používanie služby Comfort 
Volania 

199,00 € / 5995,10 Sk jednorazovo 

2. Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby     viazanosti 24 mesiacov pri využití 
akciovej ponuky na zakúpenie Glitel GT-101 

35,00 € / 1054,40 Sk jednorazovo 

3.    Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby     viazanosti 24 mesiacov pri využití 
akciovej ponuky na zakúpenie Siemens Gigaset C 470 IP 

40,00 € / 1205,00 Sk  jednorazovo 

    
1. Účastník má nárok na akciovú cenu podľa tabuľky č. 1, časť B.3. za používanie služby Comfort Volania s dobou viazanosti 24 mesiacov podľa toho, či 

Účastník využíva službu Comfort Volania spoločne s ďalšími službami typu Comfort, a to nasledovne: 
a) pre existujúcich účastníkov, ktorí najneskôr  v čase predloženia návrhu na zriadenie alebo aktivovanie služby Comfort Volania podľa podmienok tohto 

CV využívajú Magio internet Comfort alebo Magio Comfort  
b) pre nových účastníkov, ktorí najneskôr v čase predloženia návrhu na zriadenie alebo aktivovanie služby Comfort Volania podľa podmienok tohto CV 

podajú súčasne návrh na zriadenie služby Magio internet Comfort a/alebo Magio Comfort  s dobou viazanosti  24 mesiacov. 
Po uplynutí dojednanej doby poskytovania akciovej ceny podľa tohto CV, bude cena za poskytovanie služby Comfort Volania Účastníkovi účtovaná podľa 
platnej Tarify na poskytovanie služby Comfort Volania ako cena bez viazanosti. 

2. Nový účastník služby Comfort Volania má nárok na kúpu jedného koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 2, časť B.3. za akciovú cenu s 24-mesačnou 
viazanosťou a na akciovú cenu zriadenia služby podľa tabuľky č. 3, časť B.3. 

3. Existujúci účastník služby Comfort Volania sa môže rozhodnúť pre kúpu jedného koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 2, časť B.3. za akciovú cenu 
s 24-mesačnou viazanosťou. 

4. ST je oprávnený vyúčtovať Účastníkovi služby Comfort Volania jednorazovú zmluvnú pokutu podľa tabuľky č. 4, časť B.3., viažucu sa k zvolenému typu 
koncového zariadenia za porušenie záväzku užívať službu Comfort Volania počas dohodnutej doby viazanosti. Ďalej je ST oprávnený vyúčtovať  Účastníkovi 
jednorazovú zmluvnú pokutu podľa tabuľky č. 4, časť B.3. za porušenie časového záväzku užívať službu Comfort Volania počas dohodnutej doby viazanosti 
a súčasne je ST oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu stanovenú v príslušnej položke  platnej Tarify, vzťahujúcej sa na užívanie služby Comfort Volania po 
dobu viazanosti za cenu výhodnejšiu ako je cena za poskytovanie služby Comfort Volania bez viazanosti (Časť C, položka III/4-1 a III/4–2 Tarify).  

5. Účastník poruší zmluvný záväzok užívať službu Comfort Volania počas doby viazanosti najmä tým, že vypovie Zmluvu o pripojení na poskytovanie Služieb 
typu Comfort, svojím konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý je ST oprávnený od Zmluvy o pripojení na poskytovanie Služieb typu Comfort 

Akciová cena za zriadenie služby Comfort Volania pri 24Akciová cena za zriadenie služby Comfort Volania pri 24Akciová cena za zriadenie služby Comfort Volania pri 24Akciová cena za zriadenie služby Comfort Volania pri 24----mesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanostimesačnej viazanosti Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny 

Cena za zriadenie služby Comfort Volania formou samoinštalácie 0,84 € 1,00 €  / 30,10 Sk jednorazovo 
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odstúpiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije aj vtedy, ak sa dôvod na strane Účastníka uplatní len k Zmluve o pripojení na poskytovanie Služieb 
typu Comfort v časti týkajúcej sa poskytovania a užívania služby Comfort Volania. 

6. Akcia na KZ podľa tabuľky č. 2 časť B.3. platí do vyčerpania skladových zásob. 
7. Služba Comfort Volania obsahuje bezplatné spojenie do Národných pevných sietí: verejnej telefónnej siete ST (VTS ST) a pevných sietí ostatných 

poskytovateľov pevnej siete prepojených s VTS ST,  sietí VoIP (Voice over IP): služby Smart (0692X) a VoIP sietí ostatných poskytovateľov pevnej siete 
prepojených so sieťou ST (06X). Na bezplatné spojenia pre službu Comfort Volania sa uplatňuje zásada korektného využívania, definovaná  objemom 1000 
minút za mesiac. Zľava bezplatných spojení sa neuplatňuje na časť prevádzky prekračujúcu objem definovaný zásadou korektného využívania.   

 
C:  SPC:  SPC:  SPC:  SPOOOOLOČNÉ USTANOVENIALOČNÉ USTANOVENIALOČNÉ USTANOVENIALOČNÉ USTANOVENIA    KKKK    SLUŽBÁM TYPU COMFORTSLUŽBÁM TYPU COMFORTSLUŽBÁM TYPU COMFORTSLUŽBÁM TYPU COMFORT    
    
Tabuľka č.1 

 
1. Nový účastník, ktorý si počas platnosti tohto CV súčasne v jednej Zmluve o pripojení služieb typu Comfort požiadal o zriadenie služby Magio Comfort, Magio 

internet Comfort a Comfort Volania s 24-mesačnou viazanosťou v ktoromkoľvek programe týchto služieb a za podmienok tohto CV, má nárok na 
poskytovanie mesačnej zľavy z faktúry podľa tabuľky č. 1, časť C. Mesačná zľava z faktúry bude uplatnená odo dňa inštalácie objednaných služieb po dobu 
uvedenú v tabuľke č.1, časť C. 

2. Existujúci účastník, ktorý si počas platnosti tohto CV súčasne v jednom Dodatku  - Špecifikácii k Zmluve o pripojení služieb typu Comfort požiadal o aktiváciu 
benefitov k službám Magio Comfort, Magio internet Comfort a Comfort Volania s 24-mesačnou viazanosťou v ktoromkoľvek programe týchto služieb a za 
podmienok tohto CV, má nárok na poskytovanie mesačnej zľavy z faktúry podľa tabuľky č. 1, časť C. Mesačná zľava z faktúry bude uplatnená odo dňa 
uzatvorenia Dodatku - Špecifikácie k Zmluve o pripojení služieb typu Comfort po dobu uvedenú v tabuľke č. 1, časť C. 

3. Nový účastník, ktorý si počas platnosti tohto CV súčasne v jednej Zmluve o pripojení služieb typu Comfort požiadal o zriadenie služby Magio Comfort, Magio 
internet Comfort s 24-mesačnou viazanosťou v ktoromkoľvek programe týchto služieb a za podmienok tohto CV a zároveň je účastníkom Verejnej telefónnej 
služby (ďalej aj „VTS“) v ktoromkoľvek z programov VTS, má nárok na poskytovanie mesačnej zľavy z faktúry podľa tabuľky č. 1, časť C. Mesačná zľava 
z faktúry bude uplatnená odo dňa inštalácie objednaných služieb po dobu uvedenú v tabuľke č. 1, časť C.  

4. Existujúci účastník, ktorý si počas platnosti tohto CV súčasne v jednom Dodatku  - Špecifikácii k Zmluve o pripojení služieb typu Comfort požiadal o aktiváciu 
benefitov k službám Magio Comfort, Magio internet Comfort s 24-mesačnou viazanosťou v ktoromkoľvek programe týchto služieb a za podmienok tohto CV a 
zároveň je účastníkom Verejnej telefónnej služby (ďalej aj „VTS“) v ktoromkoľvek z programov VTS, má nárok na poskytovanie mesačnej zľavy z faktúry 
podľa tabuľky č. 1, časť  C. Mesačná zľava z faktúry bude uplatnená odo dňa uzatvorenia Dodatku - Špecifikácie k Zmluve o pripojení služieb typu Comfort 
po dobu uvedenú v tabuľke č. 1, časť C.  

5. Podmienkou poskytovania zľavy z faktúry podľa podmienok uvedených v bode č. 3 a 4 v časti C tohto CV je využívanie VTS po dobu rovnajúcu sa dobe 
poskytovania zľavy z faktúry na rovnakom mieste umiestnenia koncového bodu služieb typu Comfort. V prípade zániku Zmluvy o pripojení VTS zaniká aj 
nárok na poskytovanie zľavy z faktúry uvedenej v tabuľke č. 1, časť C. 

6. Zľavu z časti C tohto CV nie je možné kombinovať s akciovou ponukou na kúpu KZ GPS navigácia MIO Moov 200 alebo KZ Externý disk Western Digital 1000 
GB podľa podmienok iných CV ani s č. CV 24927/2009 a č. 24990/2009 (zamestnanecké poukážky). 

 
DDDD: : : :     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAZÁVEREČNÉ USTANOVENIAZÁVEREČNÉ USTANOVENIAZÁVEREČNÉ USTANOVENIA    
 
Tento CV je možné kombinovať s CV č. 24927/2009 a č. 24990/2009 (okrem benefitov uvedených v časti C tohto CV a programov Magio Comfort Klasik, Magio 
Comfort Start - poskytovaných samostatne na jednom koncovom bode a programov Comfort Volania + Magio internet Comfort 2; Comfort Volania + Magio 
Comfort Klasik; Comfort Volania + Magio Comfort Start; Comfort  Volania + Magio Comfort  Start + Magio internet Comfort 2 - poskytovaných spoločne na jednom 
koncovom bode). ST si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tohto CV. O ukončení poskytovania akciovej ponuky 
bude záujemca informovaný na Mieste predaja, T-Centrum. 
 
Tento CV nadobúda účinnosť dňa 1111. . . . júnajúnajúnajúna    2002002002009999 a jeho účinnosť končí dňa 31313131. . . . júlajúlajúlajúla    2002002002009999 (vrátane). 
 
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€ 

 
Bratislava, 26.5.2009  
 
 
Gerald BLESSING, Gerald BLESSING, Gerald BLESSING, Gerald BLESSING, v.r.v.r.v.r.v.r.    

Riaditeľ  pre MaP rezidenčným zákazníkom 

Zľava pri súčasnom objednaní troch služieb typu Comfort sZľava pri súčasnom objednaní troch služieb typu Comfort sZľava pri súčasnom objednaní troch služieb typu Comfort sZľava pri súčasnom objednaní troch služieb typu Comfort s    24242424----mesačnou viazanosťoumesačnou viazanosťoumesačnou viazanosťoumesačnou viazanosťou 

Zľava platná od 1. – 30. mesiaca Cena bez 
DPH/mesiac 

Cena s DPH/mesiac Splatnosť   
zľavy 

Zľava 3P Magio + Internet + VolaniaMagio + Internet + VolaniaMagio + Internet + VolaniaMagio + Internet + Volania 3,51 € 4,18 € / 125,90 Sk vopred 


